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Undersøgelse vedr. hjertekar-lidelser
Kære Ida Auken,
Det blev i juni annonceret af såvel Sundheds- som Miljøministeren, at der
vil blive igangsat en undersøgelse af potentiel sammenhæng mellem
vindmøllestøj og hjertekar-lidelser.
Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening har taget denne
beslutning til efterretning. Vi har samtidig noteret, at det fortsat er de
danske myndigheders opfattelse, at der ikke er grundlag for at antage en
sammenhæng mellem vindmøller og direkte helbredseffekter på
mennesker.
Vi har i de forløbne to måneder kunnet konstatere, at ministrenes
udmeldinger i juni har givet anledning til stor usikkerhed i kommunerne.
Undersøgelsen er i gentagne henvendelser til byrådspolitikerne og i
debatten i medierne blevet udlagt som en statslig anerkendelse af, at der
er reel usikkerhed om vindmøllestøj og helbredseffekter, og at den
kommunale planlægning derfor omgående bør sættes i stå. Kommunerne
er derfor nu under stærkt pres fra borgere, der er blevet skræmte.
Denne usikkerhed har medført, at flere kommuner har sat
planlægning i stå med henvisning til den nye statslige undersøgelse.

deres

Vi opfordrede i brev af 4. juli Miljøministeren til hurtigst muligt at informere
kommunerne om baggrunden for beslutningen om at støtte en
undersøgelse, således at den begyndende usikkerhed i kommunerne
omkring ministrenes beslutning kunne imødegås.
Vi må desværre konstatere, at de ansvarlige ministerier fortsat ikke har
fundet anledning til give kommunerne og nuværende og kommende naboer
til vindmølleprojekter en klar og fyldestgørende orientering om den
planlagte undersøgelse. Vi finder den mangelfulde kommunikation yderst

beklagelig, da det er tydeligt, at kommunerne i dag har akut behov for en
statslig udmelding, der klart og utvetydigt forklarer baggrunden for
undersøgelsen, myndighedernes opfattelse af den eksisterende viden
omkring vindmøllestøj og helbredseffekter, samt hvorledes kommunerne
bør forholde sig til planlægningen frem til undersøgelsens færdiggørelse.
Afgrænsning og deadline for undersøgelsen
Udmeldingen fra de to ministre har været, at undersøgelsen vil omhandle
hjertekar-lidelser. Vi kan konstatere, at denne afgrænsning giver anledning
til debat om, hvorvidt den foreslåede undersøgelse er tilstrækkelig og
dækkende.
Vi har tidligere meddelt ministeriet, at såfremt der eksisterer faglig
usikkerhed om sammenhængen mellem vindmøller og helbred hos de
ansvarlige myndigheder, bør dette selvsagt undersøges. Modsat, hvis der
ikke er faglig usikkerhed hos de samme myndigheder, da bør der selvsagt
ikke igangsættes nye undersøgelser. Vi må derfor opfordre de ansvarlige
ministre og myndigheder til hurtigst muligt at fastlægge omfanget af
undersøgelsen, da det vil være uholdbart, såfremt der efter afslutningen af
den besluttede undersøgelse fortsat er tvivl og ubesvarede spørgsmål om
sammenhængen mellem vindmøller og helbredseffekter.
Vi vil samtidig opfordre de ansvarlige ministre og myndigheder til at sikre,
at undersøgelsen sættes i gang snarest muligt, samt at der fastsættes en
klar og ufravigelig deadline for undersøgelsens færdiggørelse. Vi vil i den
forbindelse opfordre til, at der fastlægges en mere ambitiøs tidsplan for
undersøgelsens færdiggørelse, end tilfældet er nu, således, at resultatet
foreligger hurtigst muligt.
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