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HVEM ER JEG?

• Projektchef Rasmus Hejlskov Olsen
• Afdelingen for miljøplanlægning, Aalborg
• Tidligere specialkonsulent i Randers Kommune

• Primære arbejdsområder er: Miljøvurdering (VVM, SMV), Myndighedsgodkendelser, Strategisk
planlægning, Byplanlægning

• Civilingeniør fra Aalborg Universitet,
Certifikat i strategisk miljøvurdering fra Oxford Brookes University
• Tilknyttet DCEA som ekstern lektor
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ENVIRONMENT & HEALTH
MANAGING ENVIRONMENTAL
& HEALTH RISKS
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ENVIRONMENT & HEALTH
• Manage environmental, health and social
issues
• Extensive experience across North and
South America, Europe, Africa and Asia
Pacific
• Leading environmental consulting and
design expertise
• Consultants with professional credentials
• Private and public clients around the
world

REVENUE (2017, M€): 346.8
FTEE (2017): 2,186 (155 DK)
Spearhead services:
• Air Quality Management
• Compliance, Strategy & Transaction
Services
• Ecological Services
• Health Sciences
• Impact Assessment (EIA/ESIA)
• Resource & Waste Management
• Site Solutions

SCIENCE-FIRST CONSULTING
Ramboll is trusted by clients to manage their most
challenging environmental, health and social issues.

We have earned a reputation for technical and scientific
excellence, innovation and client service.
Our independent science-first approach ensures that our
strategic advice is objective and defensible.

Our integrated multidisciplinary services and solutions are
tailored to our client’s specific needs and challenges.
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UDGANGSPUNKTET FOR RAMBØLL

• Rambøll arbejder med befolkning og
sundhed i miljøvurdering med trækker
på internationale erfaringer, idet der her
primært arbejdes med ESHIA og dermed
mere indgående med HIA.
• Her er der, modsat den danske tradition,
et mere indgående fokus på tilgange til
sundhed og vi trækker på erfaringen fra
en række sundhedsfagligt uddannede
eksperter, epidemiologer og toksikologer.
• Der tages udgangspunkt i en lang række
internationale vejledninger og
performance standarder.

MENNESKERS SUNDHED – FORSKELLIGE UDGANGSPUNKTER

“a state of complete physical, mental and
social well-being and not merely the
absence of disease or infirmity”
(WHO. 2006. Constitution of the world health organization. Basic Documents, Supplement. October).

STØJ FRA VINDMØLLER - ET DANSK EKSEMPEL

• Behov for at miljøvurdere en revideret bekendtgørelse om
støj fra vindmøller.
• Opgaven krævede en stillingtagen til hvordan sundhed
håndteres
• Et særligt fokus på litteraturgennemgang og den nyeste
forskning
• Nøgtern holdning til resultater og de elementer som kan
og bør adresseres
• Et kontroversielt emne

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER

• Miljøstyrelsen har med udgangspunkt i Miljøbeskyttelseslovens § 7 og havmiljølovens § 33
fastsat grænseværdier for støj fra en række støjkilder, bl.a. virksomheder, støjende
fritidsanlæg, fly, vejtrafik og jernbanetrafik.
• Disse grænseværdier er fastsat i vejledninger fra Miljøstyrelsen, og kan derfor fraviges i
konkrete afgørelser. Grænseværdier for støj fra vindmøller kan ikke fraviges, fordi de er
fastsat i en bekendtgørelse, der ikke giver mulighed for at dispensere fra støjgrænserne.

GRÆNSEVÆRDIER OG MENNESKERS SUNDHED

• De vejledende støjgrænser for forskellige støjkilder, og de bindende grænseværdier for støj fra
vindmøller, er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og
sundhedsmæssig acceptabel.
• Der er tale om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker, og
samfundsøkonomiske hensyn.

• Det betyder, at de vejledende grænseværdier svarer til et støjniveau, hvor det kan forventes,
at 10 - 15 % af befolkningen vil angive at være stærkt generet af støjen. Ved lavere
støjniveauer vil denne andel være mindre, og ved højere støjniveauer vil en større andel af
befolkningen føle sig stærkt generet.
• Grænseværdierne har til hensigt at beskytte befolkningen mod negative helbredseffekter.

DEN OPLEVEDE STØJ OG GENER

• Der er forskel i oplevelsen af støj
• Den kan bl.a. afhænge af personens
følsomhed over for støj, holdning til
støjkilden samt begrundet eller
ubegrundet frygt for sundhedsrisici
betydning for oplevelsen af støj

Andelen af personer, der føler sig stærkt generede af støj fra forskellige støjkilder. Det skal bemærkes, at
støjniveauet på den vandrette akse er angivet som Lden ved vind-hastigheden 8 m/s. Efter: ”The ”Genlyd” Noise
Annoyance Model. Dose-Response Relationsships Modelled by Logistic Functions, Ministry og Science, Technology
and Innovation, AV 1102/07, Delta 20. marts 2007. “ samt “Sammenhængen mellem vindmøllestøj og
helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen, AV 1017/11, Delta 7. marts 2011. ”

LUFTFORURENING – ET EKSEMPEL PÅ MODEL TIL VURDERING
AF SUNDHEDSPÅVIRKNINGER

ANBEFALINGER

• Anledning til en mere nuanceret tilgang til emner relateret til befolkning og menneskers
sundhed
• Udvidet kortlægning i forhold til sundhedspåvirkninger
• Nødvendigt at støtte vurderingen af sundhedspåvirkningen op af beregninger/vurderinger af
omfanget af påvirkningen
• Vurderinger af påvirkninger støttes op af anbefalinger fra WHO, sundhedsstyrelsen og andet
relevant litteratur
• Systematisk tilgang kan lette og bidrage til en transparent vurdering

SPØRGSMÅL

