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Kære Boye Jensen 
 
Den 17. juli 2013 har du rettet henvendelse til mig om, hvilket ansvar du som 
virksomhedsejer har for dine medarbejderes helbred.  
 
Jeg skal beklage, at du først får svar fra mig nu.  
 
I din henvendelse beskriver du, hvordan din virksomhed, Gartneriet Lamme-
fjordens Stauder, ligger tæt på kæmpevindmøller, og hvordan såvel din familie 
som dine medarbejdere oplever at være påvirkede af støj fra vindmøllerne.  
 
Af din henvendelse fremgår, at du er usikker på, hvilket ansvar man som virk-
somhedsejer har for medarbejdernes helbred, når virksomhed ligger i nærhe-
den af kæmpevindmøller, og medarbejdere over for dig gør opmærksom på 
helbredspåvirkninger.  
 
Desuden undrer du dig over, at Sundhedsstyrelsen ikke for længst har iværk-
sat en nærmere undersøgelse af vindmøller og helbredseffekter.  
 
På den baggrund beder du mig om at oplyse, hvilke myndigheder der er an-
svarlige i forhold til de problemer, du og dine medarbejdere oplever i forhold til 
vindmøllerne, og hvordan du som virksomhedsejer skal forholde dig til de hel-
bredspåvirkninger, som dine medarbejdere fortæller dig om.  
 
Først og fremmest vil jeg gøre det helt klart, at hvis man føler sig syg eller op-
lever helbredsgener både som privatperson og som medarbejder på en virk-
somhed, så skal man naturligvis altid henvende sig hos sin alment praktise-
rende læge.  
 
Den praktiserende læge vil kunne iværksætte undersøgelser af symptomer og 
helbredsgener og eventuelt henvise til relevante speciallæger og sygehus for 
videre undersøgelser.  
 
Når dette er sagt, er det selvfølgelig også vigtigt, at der i øvrigt er klarhed over, 
hvilket ansvar virksomhedsejere har i forhold til medarbejdernes helbredsfor-
hold.  
 
Jeg har bedt min kollega beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om bidrag 
til besvarelse af din henvendelse, da arbejdsmiljølovgivningen hører til under 
beskæftigelsesministerens område.  
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Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har i den forbindelse oplyst, at hun i 
brev af 9. oktober 2013 til Folketinget har besvaret folketingsspørgsmål nr. S 
93 stillet af folketingsmedlem Hans Christian Schmidt, om virksomhedsejeres 
ansvar for medarbejderes helbred i tilfælde, hvor en virksomhed er beliggende 
nær kæmpevindmøller. Beskæftigelsesministeren har i besvarelsen redegjort 
for de gældende regler om virksomhedsejeres ansvar for arbejdsmiljøforhol-
dene i og på en virksomhed.  
 
Af beskæftigelsesministerens besvarelse fremgår, at der i dag er en klar forde-
ling af, hvilke myndigheder der tager sig af reglerne om virksomhedernes rets-
stilling i forhold til ansvaret for sundhedsskadelige påvirkninger af deres med-
arbejdere som følge af støj fra vindmøller.  
 
Arbejdstilsynet reagerer i forhold til arbejdsmiljøforholdene i og på en virksom-
hed. Det vil som oftest være påvirkninger, der skyldes virksomheden selv, 
dens produktionsforhold eller dens driftsmidler mv., som arbejdsgiveren har 
ansvaret for. Det kan også skyldes påvirkninger fra virksomhedens omgivel-
ser. 
 
I forhold til arbejdsmiljøet, er det arbejdsgiverens ansvar at træffe forholdsreg-
ler mod påvirkninger, der kan skade ansatte i virksomheden, selv om påvirk-
ningen kommer til virksomheden udefra, fx i form af en ekstern miljøpåvirk-
ning. 
 
Hvis vindmøller overholder de grænseværdier og respektafstande, der er fast-
sat i Miljøministeriets vindmøllebekendtgørelse, så vurderer Arbejdstilsynet 
imidlertid, at det ikke udgør nogen risiko i forhold til arbejdsmiljøet.  
 
Jeg vedlægger kopi af beskæftigelsesministerens svar af 9. oktober 2013 til 
din orientering.  
 
I forlængelse heraf kan jeg oplyse, at Sundhedsstyrelsen er den øverste 
sundhedsfaglige myndighed i Danmark.  
 
I kraft heraf vejleder Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse og øvrige myndigheder om sundhedsfaglige forhold. Både jeg og andre 
myndigheder har således adgang til direkte rådgivning i forhold til sundheds-
faglige spørgsmål, herunder rådgivning om fx helbredseffekter af miljøfaktorer.  
 
Statslige, regionale og kommunale myndigheder kan indhente Sundhedssty-
relsens rådgivning i hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold. 
For de regionale og kommunale myndigheders vedkommende vil det være 
Sundhedsstyrelsens embedslæger, der varetager den pågældende rådgivning. 
 
Jeg er bekendt med, at der er borgere her i landet, som føler sig generet af 
støj fra vindmøller.  
  
Sundhedsstyrelsen har således over for mig oplyst, at undersøgelser har vist 
sammenhæng mellem vindmøllestøj og støjgener blandt personer, der bor i 
nærheden af vindmøller. Sammenhæng med søvnforstyrrelser og vindmølle-
støj er vist i nogle, men ikke alle undersøgelser. Graden af støjgener er større, 
hvis man kan se møllen fra sin bolig og mindre, hvis man ikke kan se møllen 
fra sin bolig. Den er også mindre, hvis man er medejer af møllen. Endvidere er 
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der påvist sammenhæng mellem selvrapporterede støjgener fra vindmøller og 
stresssymptomer som hovedpine, træthed og anspændthed. Ud over disse 
selvoplevede gener er der indtil nu, ikke vist sammenhæng mellem vindmølle-
støj og negative helbredseffekter 
 
Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at styrelsen ikke har kendskab til, at 
der foreligger studier, der viser sammenhæng med de øvrige symptomer, du 
beskriver i din henvendelse.  
 
I de senere år har undersøgelser vist en sammenhæng mellem støj fra vejtra-
fik og en øget risiko for hjertekarsygdomme. Ud fra denne viden har Kræftens 
Bekæmpelse, der forsker i helbredseffekter af trafikstøj, præsenteret Miljømi-
nisteriet for et projekt, der ved anvendelse af registeroplysninger vil kunne be-
lyse, om støj fra vindmøller kan medføre øget risiko for hjertekarsygdomme. 
 
På den baggrund har Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggel-
se og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet besluttet i fællesskab at finansie-
re denne undersøgelse, forudsat at der foreligger en tilfredsstillende vurdering 
fra de forskere, der nu er i gang med at vurdere projektbeskrivelsen. Den de-
taljerede projektbeskrivelse for undersøgelsen vurderes af Sundhedsstyrel-
sens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed og herudover 
af en international støjekspert. Vurderingen skal sikre, at projektbeskrivelsen 
lever op til international forskningsmæssig standard. 
 
Det forventes, at undersøgelsen vil kunne færdiggøres på cirka. 2 år. Det vil 
sige inden udgangen af 2015. 
 
Jeg foretager mig ikke videre i anledning af din henvendelse og håber, at jeg 
har kunnet bringe yderligere klarhed over myndighedernes kompetence i for-
hold til vindmøller og helbredseffekter.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 

Astrid Krag 


