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Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. MST-001-03688

Den 7. februar 2011

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 36 (L 114), Forslag til lov om 
ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild 
(Ekspropriation af eksisterende produktionsvindmøller m.v.). Spørgsmålet er 
stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg i brev af 4. februar 
2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jørn Dohrmann (DF).

Spørgsmål nr. 36 (L 114)
Vil ministeren redegøre for, om der er virksomheder i området, som har 
tilladelse til at støje mere, end det bliver tilfældet for det planlagte 
vindmølletestcenter ved Østerild, og vil ministeren oplyse, hvordan dette 
forhold i givet fald er behandlet og medregnet i VVM-redegørelsen?

Svar
Miljøstyrelsen har oplyst, at der i området omkring testcentret ligger flere 
råstofgrave og landbrug samt to skydebaner. I større afstand, i Østerild, 
ligger enkelte støjende virksomheder som betonværk, varmeværk og
grovvareforretning.

Skydebaner er godkendelsespligtige, og miljøgodkendelsen fastsætter 
grænseværdier i form af det højeste øjebliksniveau fra skydningen. Det 
fremgår af miljøgodkendelserne fra Thisted Kommune, at støjgrænsen for 
Nordvestjysk Flugtskyttecenters skydebane på Hjardemålvej 215 er 65 dB, 
og at støjgrænsen for Østerild Skytteforenings skydebane på Hjardemålvej 
251 er 68 dB ved de nærmeste boliger. 

Råstofgrave reguleres i form af gravetilladelser, hvor der sædvanligvis 
fastsættes grænseværdier efter anvisningerne i Miljøstyrelsens vejledning 
om støj fra virksomheder. Der er fastsat grænseværdier for råstofgravene på 
55 dB, idet driften er begrænset til dagtimerne på hverdage. De vejledende 
grænseværdier for enkelt beliggende boliger i det åbne land er 55 dB om 
dagen, 45 dB om aftenen og i weekenden og 40 dB om natten. For de 
godkendelsespligtige landbrug i området er disse grænseværdier fastsat i 
deres miljøgodkendelse.
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Ved regulering af støjen fra virksomheder begrænses den enkelte 
virksomheds bidrag til støjbelastningen i omgivelserne i en 
miljøgodkendelse eller ved et påbud. 

Reglerne for vindmøller sætter til forskel herfra grænser for den samlede støj 
fra alle vindmøller i et område. Støjgrænserne i vindmøllebekendtgørelsen 
gælder ved to forskellige vindhastigheder, men afhænger ikke af, hvor meget 
støj der er i området fra veje, virksomheder eller støjende fritidsaktiviteter. 

Den supplerende VVM-redegørelse beskriver støjen fra vindmøller, men 
ikke de andre former for støj, der forekommer i området, fordi det ikke er 
relevant for vurderingen af projektændringen.
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