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Baggrund om bekendtgørelsen om støj fra vindmøller 
Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller fastlægger bindende støjgrænser for den samlede støj fra alle 
vindmøller i et område. Støjgrænserne gælder for alle vindmøller i Danmark uanset om de er placeret 
på land eller på havet. Den tidligere bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006 om støj fra 
vindmøller omfattede ikke krav til lavfrekvent støj fra vindmøller, men med bekendtgørelse nr. 1284 af 
15. december 2011 om støj fra vindmøller, som trådte i kraft 1. januar 2012, blev der indført bindende 
støjgrænser for lavfrekvent støj. 
 
Støjgrænserne skal overholdes ved boliger i det åbne land og i områder for støjfølsom arealanvendelse, 
og de gælder for alle vindmøller uafhængigt af møllernes størrelse og ydeevne. Støjgrænserne gælder 
for den beregnede støjbelastning, og beregningerne skal gennemføres efter anvisningerne i 
bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. I beregningerne forudsættes fladt terræn, og der tages således 
ikke hensyn til eventuelle bygningers eller klitbakkers skærmende effekt, som pga. moderne 
vindmøllers højde vurderes at være begrænset. 
 
Der er i april 2017 bragt en artikel i Weekendavisen om beregning af støj fra vindmøller på havet, hvor 
den danske beregningsmetode kritiseres for at undervurdere den mulige støjbelastning, som 
vindmøllerne kan give anledning til ved boliger på land. I artiklen fremhæves en svensk 
beregningsmetode som værende mere retvisende end den danske, idet den svenske metode indregner 
bidrag fra såkaldte multiple refleksioner over vand, som kan føre til højere støjniveauer end almindelig 
(sfærisk) lydudbredelse. Endvidere anføres i artiklen, at den svenske metode er valideret ved målinger 
over store afstande over vand, mens den danske metode ikke er valideret for afstande over 1000m. I 
artiklen fremgår en række misforståelser, som er beskrevet nedenfor.  
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af artiklen anmodet Miljøstyrelsens referencelaboratorium for 
støjmålinger og beregninger om en redegørelse i forhold til de i artiklen nævnte forhold, som 
Miljøstyrelsen har modtaget i udkast. Miljøstyrelsen kan på den baggrund oplyse følgende: 
 
Miljøstyrelsens vejledende udtalelse 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at multiple refleksioner kan forekomme ved lydudbredelse over 
vand, og at de i givet fald kan optræde over en hvis afstand, der kaldes tærskelafstanden. Denne 
tærskelafstand afhænger bl.a. af de meteorologiske forhold som graden af medvind fra vindmøllerne 
mod kysten samt temperaturens variation med højden. Jo højere tærskelafstanden er, jo mindre 
betydning har de multiple refleksioner for støjen på land. 
 
Det må konkluderes, at der pt ikke findes en fyldestgørende model, der præcist kan beregne 
tærskelafstanden, men den eksisterende viden peger dog på, at tærskelafstanden for multiple 
refleksioner må forventes at stige med højden af lydkilden over havet. Det er derfor Miljøstyrelsens 
vurdering, at den svenske beregningsmetode for støj fra havvindmøller overvurderer betydningen af 
multiple refleksioner, når der er tale om støjkilder, der er væsentligt højere end 30 m.  
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I det følgende kommenteres de rejste spørgsmål nærmere: 
 
Beregningsmetoder 
Parabolic Equation (PE) metoden er en meget detaljeret teoretisk model baseret på den parabolske 
ligning. PE-metoden er kendt som en pålidelig metode til at prædiktere virkningen af komplicerede 
meteorologiske forhold på lydudbredelse, men den meget høje detaljeringsgrad i metoden betyder dog, 
at regnetiden i det fulde frekvensområde bliver meget betydelig. PE-metoden er en meget anvendt 
universitets-metode, men den er ikke anvendelig som generel støjkortlægningsmetode. Den svenske 
metode er ikke en PE-metode, men den er, ligesom den danske metode, en forenklet 
beregningsmetode. 
 
Den danske metode, der er fastlagt i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, er baseret på Nord2000, 
som er en detaljeret beregningsmetode, der indeholder forskellige valgmuligheder for beregning af 
lydudbredelse. Den svenske og den danske metode for beregning af støj fra havvindmøller er næsten 
identiske, på nær at den svenske metode indeholder et beregningsled, der for afstande over 1000 m 
(tærskelafstanden) tager højde for multiple refleksioner på havoverfladen, hvilket den danske metode 
ikke gør. Dette betyder, at der i den svenske metode for afstande over 1000 m regnes med, at 
afstandsdæmpningen af lyden er 3 dB for hver gang afstanden fordobles, mens den danske metode 
indebærer, at afstandsdæmpningen af lyden er 6 dB for hver gang afstanden fordobles. Den svenske 
metode giver således på store afstande højere beregningsresultater end den danske metode. 
 
Ifølge Miljøstyrelsens oplysninger er de svenske valideringsmålinger over vand alene udført for en 
30 m høj lydkilde, én afstand på ca. 10 km og kun for frekvenserne 80 Hz, 200 Hz og 400 Hz. Der 
foreligger således ikke verifikationer af den svenske beregningsmetode for andre afstande, andre 
kildehøjder eller andre lydfrekvenser end de nævnte.  
 
Nord2000 metoden blev i 2009 videreudviklet til høje støjkilder (som vindmøller) og der er 
gennemført valideringsmålinger over land i både bakket og fladt terræn og for forskellige afstande 
mellem 500 og 1500 m. Nord2000 kan også anvendes over vand for større afstande end 1000 m, men 
præcisionen kendes ikke over 1000 m, da der ikke er foretaget validerende beregninger eller målinger 
udover denne afstand. Nord2000 indeholder dog en såkaldt kohærent metode, der tager højde for 
multiple refleksioner ved lydudbredelse over vand, og med den metode fås for en 30 m høj støjkilde 
god overensstemmelse med de svenske målinger på 10 km afstand og lige så god overensstemmelse 
som med den svenske beregningsmetode. Beregningerne med Nord2000 bekræfter også, at 
tærskelafstanden for multiple refleksioner for en 30 m høj lydkilde ligger omkring 1000 m. 
 
Anvendes den kohærente metode i Nord2000 viser beregningsresultater for forskellige højder af 
lydkilden, at tærskelafstanden for multiple refleksioner over vand øges med højden af lydkilden. For 
en 100 m høj lydkilde viser beregningerne med den kohærente metode, at der ikke optræder multiple 
refleksioner for afstande mindre end 4-5 km. I en svensk Ph.d.-afhandling fra 2003 er der gennemført 
beregninger med PE-metoden for lydudbredelse over vand fra en 65 m høj lydkilde. Det konkluderes i 
afhandlingen, at beregningerne ikke viser multiple refleksioner for afstande mindre end 2500-3000m. 
Beregningerne er alene udført for en lydfrekvens på 50 Hz, og resultaterne kan derfor ikke 
generaliseres, men de bekræfter indikationen fra Nord2000-beregningerne om en reduktion i 
virkningen af multiple refleksioner med stigende højde af lydkilden. 
 
Vesterhav Syd og Vesterhav Nord 
Energistyrelsen har oplyst, at navhøjden for de planlagte vindmøller ved Vesterhav Syd og Vesterhav 
Nord projekteres til minimum 90 m. For en støjkilde af denne højde er det Miljøstyrelsens vurdering, 
at den svenske model med en tærskelafstand på 1000 m vil overvurdere støjbidraget fra multiple 
refleksioner, idet det må forventes, at tærskelafstanden for støjkilder med denne højde er væsentligt 
større end 1000 m.  
 
Hvis den danske beregningsmetode, ligesom det er gjort i den svenske metode, suppleres med et 
beregningsled, der på samme måde indregner bidrag fra multiple refleksioner, men med en 
tærskelafstand på 4000 m for en 90 m høj støjkilde, jf. resultaterne af beregningerne med den 
kohærente metode i Nord2000, kan et supplerende muligt støjbidrag fra multiple refleksioner 
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estimeres for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Som det fremgår af VVM-
redegørelsen forventes vindmøllerne placeret med afstande fra kysten mellem 4 km og 8-9 km. Under 
disse forudsætninger vil det supplerende støjbidrag fra hver enkelt vindmølle efter Miljøstyrelsens 
umiddelbare vurdering kunne beregnes til at variere mellem 0 og ca. 3 dB, og det samlede supplerende 
støjbidrag fra alle vindmøller vil i beregningspunkter på land følgelig være mindre end 3 dB. 
 
Det skal understreges, at denne beregning af et supplerende støjbidrag ikke er verificeret, men baseret 
på forudsætninger om tærskelafstande som efter Miljøstyrelsen opfattelse bør belyses nærmere. 
Miljøstyrelsen har derfor heller ikke på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende grundlag for at 
gennemføre en ændring af beregningsmetoden i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. 
 
Da luftabsorptionen over store afstande er meget stor for højere lydfrekvenser, må det antages, at 
multiple refleksioner først og fremmest vil kunne være relevante at vurdere ift. lavfrekvent støj. I de to 
projekter er der beregnet lavfrekvent støj indendørs i de mest belastede punkter på mindre end 16 dB, 
hvilket er 4 dB under grænseværdien på 20 dB. Et supplerende bidrag på mindre end 3 dB vil derfor 
ikke føre til et samlet beregningsresultat, der er højere end grænseværdien på 20 dB. 

 


