
Partsinnlegg om
 infrastøy fra vindturbiner 

og m
angelfull konsekvensutredning 

av helseplager hos folk som
 bor næ

r vindkraftverk.

Steven C
rozier er tiltalt i sak 20-175741. H

an fører saken selv og bruker 
«C

rozier» når han om
taler den tiltalte

i Fosen Tingrett 11.02.2021



9 av 14 vindturbiner på Frøya sett fra Staurfjellet, H
itra 15.11.20 

Foto: S.C
rozier



Frøya Kultur-og kom
petansesenter og 

Blått Kom
petansesenter,  Sistranda  14.11.20

Foto: S.C
rozier



U
tsikt m

ot det nye H
elsehuset på Beinskaret, Frøya   31.12.20  

Foto: S. C
rozier



Folk har tatt kontakt m
ed C

rozier etter å ha blitt 
søvnløse, urolige, fått hjertebank og uregelm

essig 
hjerterytm

e. D
ette oppstod høsten 2019 etter at 

flere nye og større vindturbiner i H
itra vindkraftverk 

IIble satt i drift m
ed 10 km

 avstand til personene 
på H

itra. 

C
rozier anskaffet avansert utstyr for å registrere 

og analysere lydbildet i og utenfor hjem
m

ene til de 
helseplagede.



Støym
ålingene hos de m

ed nyoppståtte 
helseplager har vist høye verdier av rytm

isk 
infrastøy inne ihusene m

ed en karakteristisk 
lydsignatur for vindturbinstøy. 
D

enne lydsignaturen dannes når vindturbinblad 
passerer foran turbintårnene.

D
et er flere studier fra andre land som

 viser 
tilsvarende helseplager som

 oppstår hos folk 
når vindkraftverk starter opp i deres næ

rom
råde. 



H
elseplagene som

 er antatt å skyldes nye 
vindkraftverk i næ

rom
rådet har blitt tatt opp m

ed 
Folkehelseinstituttet.

D
et har ikke ført til noen endring m

ed å kreve 
m

åling og kartlegging av infrastøybelastningen
vindkraftverkene skaper.



C
rozier har væ

rt fastlege på Frøya siden 1985.

N
å er han bekym

ret for helseplager hans  
pasienter kan risikere å få av vindkraftverket 
på Frøya som

 skal settes i drift. 



D
et er ikke foretatt en 

helsekonsekvensutredning av 
sum

m
en av belastningene fra 

infrastøy, 
hørbar støy, 
høyintense lysblink om

 natta, 
skyggekast fra-
og synet av bevegelige turbinblader.

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes



«Folkehelseloven fra 2012 setter klare 
forutsetninger for kom

m
unenes rolle å 

bidra til å beskytte innbyggerne m
ot 

uønskede negative helseeffekter.»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«H
ørbar støy og skyggekast har enkeltvis 

tillatte m
aksim

um
sverdier, 

uten at sum
m

en av belastningene er vurdert.» 

«D
isse punktene viser brudd på Folkehelseloven.»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«K
onsesjonen for vindkraftverk på Frøya 

har ikke m
åttet utrede infrastøybelastningen 

vindturbinene vil utsette befolkningen for.» 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«H
elsekonsekvenser skal utredes når det er 

grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha 
vesentlige konsekvenser for befolkingens 
helse eller helsens fordeling i befolkningen.» 

«D
ette er en plikt som

 er forankret i lov.»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«H
elsekonsekvensutredningen

har et m
inim

um
 som

 bør om
fatte»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



Støy
«S

elve støynivået som
 er beregnet.» 

«H
er bør beregningene fra nå igangsatte 

vindturbiner sam
m

enliknes m
ed faktiske m

ålinger 
for å se om

 beregningsm
etoden som

 brukes og 
som

 er om
diskutert i fagm

iljøer faktisk holder 
stikk. 
L

den
støyberegning er årsgjennom

snitts verdier 
som

 tillater perioder m
ed støy langt over 45 dB

A
.»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes   



«H
elsekonsekvenser fra infrastøy.»  

«H
elsekonsekvenser fra skyggekast»

«S
elve beregningsm

etoden –
er den god nok?

H
va vet en om

 helsekonsekvenser av skyggekast?
H

va er innhentet av erfaringer fra dem
 

som
 nå har levd næ

r turbiner en stund?»
Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«H
elsekonsekvenser fra lysforurensing»

«B
linkende høyintensitets hinderlys»

«Visuell støy i synsfeltet fra turbinblad i bevegelse»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«D
et er i løpet av konsesjonsprosessen 

ikke foretatt noen helhetlig vurdering 
av helseeffektene vindkraftanlegget vil m

edføre 
for naboene, ettersom

 ingen m
ed adekvat 

helsefaglig kom
petanse har utredet de negative 

synergieffektene av de sam
lede eksponeringene 

og påkjenningene disse vindturbinene vil gi.»  

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«H
ver for seg er også helseeffektene av 

de ulike eksponeringene for lite om
talt i 

utbyggers konsekvensutredning -K
U

, 
ettersom

 en kun om
taler dem

 
i forbindelse m

ed grenseverdier.» 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«U
ten en helhetlig dokum

entasjon om
 

fravæ
r av helsefare, m

å en sæ
rlig sett i lys 

av rapporterte helseskader fra naboer 
til vindkraftverk rundt om

 i verden betrakte 
oppsetting av vindturbinene som

 et 
sjansespill m

ed naboenes helse.» 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«E
ttersom

 vindturbiner er relativt nye i 
N

orge, m
å en væ

re obs på at det vi har 
av bestem

m
elser og veiledere ennå kan 

væ
re m

angelfullt.» 

«E
rfaringer blir nå sam

letfra 
vindkraftverk som

 allerede har væ
rt i drift 

en tid.»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



Turbinene på Frøya er blitt betydelig større og 
avstanden til bolighus m

indre 
enn tilfellet i pilotstudien fra SYTe

i Finland 2016.  

D
er det rapporteres om

 betydelig tap av helse,
vil det væ

re feil å ikke undersøke om
 det sam

m
e

vil kunne skje for naboene i om
rådene

H
allaren, Fillingsnes, N

ordskag, Sandvika
Ervika, D

yrvik, Sistranda, H
am

arvik og Flatval.



«D
et er også m

ange anlegg der det nå foretas 
støym

ålinger for å etterprøve beregningene 
som

 er gjort i forkant,
m

en det er foreløpig problem
atisk å forholde 

seg til en årsm
iddel-verdi L

den, da denne i 
realiteten ikke m

åles, m
en beregnes». 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



N
R

K 23.01.2021



«K
om

m
uneoverlegen m

å ofte utøve 
helsem

essig skjønn i m
iljørettede 

helsevernsaker.» 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«D
et er da viktig å støtte seg på det som

 
finnes av forskning, erfaringer, m

ålinger, 
beregninger og kunnskap ellers om

 de 
aktuelle problem

stillingene». 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«D
et er gjort m

ye på dette tem
aet de 

siste årene rundt om
 i verden,» 

jfr, R
usslands økende skjerpede grenser for tillatt 

infrastøy fra 1996. 



«M
en ettersom

 det fra norske 
helsem

yndigheter foreløpig ikke foreligger 
noen sam

let kunnskapsdatabase her»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



-
«vil det væ

re naturlig å følge føre-var 
prinsippet og stanse opp og avvente
oppføringen av vindkraftverk i N

orge
næ

r bebyggelse til en har nok      
kunnskap til å si noe om

 
helseeffektene hver for seg»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



-
«for slik å kunne ha en 
form

ening om
 dem

 sam
let,

den negative synergieffekten.»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



U
tarbeidelsen av H

elsekonsekvens 
utredninger -H

K
U

         

«D
et m

å dokum
enteres at en uavhengig 

instans/konsulentfirm
a/sam

m
ensatt team

 
har utført H

K
U

-en» 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



-
«og fagekspertise innen m

iljø-og/eller 
yrkeshygiene, sam

funnsm
edisin

-
og/eller yrkesm

edisin sam
t akustikere

-
m

å utgjøre gruppen fagfolk som
 

utarbeider H
K

U
-en.»Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes



«D
et vil også væ

re viktig å konferere m
ed 

Folkehelseinstituttet (FH
I) og H

elsedirektoratet 
og be om

 deres vurdering av de ulike 
eksponeringenes helseeffekter, sam

t hvordan 
en skal vurdere synergieffektene her.» 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«FH
I sitt sam

funnsoppdrag er å produsere, 
oppsum

m
ere og kom

m
unisere kunnskap 

for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode 
helse-og om

sorgstjenester.» 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«H
elsedirektoratet skal på sin side væ

re en 
faglig rådgiver, m

en kunnskapen deres 
vedrørende vindturbiner og helse er foreløpig 
m

angelfull.» 

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«D
et er derfor m

ulig vi m
å vente på at disse 

instansene kom
m

er på banen og i posisjon til å 
kunne gi råd på bakgrunn av tilstrekkelig forskning 
innen em

net.»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



«D
ersom

 dethadde væ
rt utført en helsefaglig 

vurdering m
ed innhentet helsefaglig kom

petanse, 
er det ikke sikkert utbygging ville kunne væ

rt tillatt 
på bl. a. Frøya.»

Yrkeshygieniker Sonja Bjørknes 



Bildet er tatt m
ot M

annvika, Frøya 21.08.2020
Foto: S.C

rozier



I novem
ber 2018,da det ble klartatdet skulle 

bygges vindkraftverk på
Frøya,

trodde C
rozier at påstander om

 at infrastøy fra 
vindturbiner kunne ha negative helseaspekter var 
overdrevne partsinnlegg fra vindkraftm

otstandere. 



Fra 1.1.2020 er ansvaret for støy overført 
fra fylkesm

annen til kom
m

unene, 
og som

 forhenvæ
rende kom

m
uneoverlege 

ville C
rozier sette seg inn i problem

atikken.  



Tysk
fjernsyn

ZD
F vekket hans interesse 

for tem
aet i et dokum

entarprogram
 fra 

høsten 2018 om
 infrastøy fra vindkraftverk. 

«Lyd m
an ikke hører m

en allikevel sanser.» 

https://w
w

w
.zdf.de/dokum

entation/planet-e/infrasound-100.htm
l



Våren 2019 hadde C
rozier en bratt 

læ
ringskurve om

 støy, 
og høsten 2019 skaffet han avansert 
m

åleutstyr SAM
 Scribe

II fra 
Atkinson-R

apley
i N

ew
-Zealand.



SAM
-M

k2 Lyd m
åleutstyr 

0.5-20.000H
z +/-0.5dB 

1KH
z 94dB kalibrert

11,025 -22,05 -44,1KH
z 

sam
plet.  

Tid og sted -låste W
AV filer

som
 kan brukes som

 
rettslige dokum

ent. 

Atkinson-Rapley
SAM

 Scribe
II  



C
rozier utførte såkalte null-punkt 

m
ålinger av infralyd i og utenfor hjem

, 
dvs. ingen støy fra det lokale 
vindkraftverket før 14 vindturbiner skulle 
settes opp på Frøya høsten 2020. 



For å få en fornem
m

else av hva infrastøy er, 
kan du halvveis rulle ned ettbakrutevindu i 
bilen og kjøre i 40km

/t. 

D
a dannes det infrastøy m

ed frekvens 
12-13 H

z og rundt 120 dB linæ
rstyrke. 



577 sekunder spektogram
0.6-100H

z m
ed skiftende fartsendring m

ellom
 40 og 80 km

/t 
i bil m

ed halvveis nedrullet bakrute. 
129 dB lineæ

r 12 H
z grunntone ved 40km

/t og 14-15H
z grunntone og kraftige 

overtoner 26-39-52…
 H

z ved 60km
/t som

 øker i frekvens når farten øker m
ot 80km

/t. 
G

runntonen på 12 H
z forsvant ved stans før rundkjøring ved 520sek. 

Crozier 16.01.2021



Infralyd
forsterkes av resonans 

innendørs –
som

 en gitarkasse.

For å blokkere infralyd kreves det en 
veggtykkelse på m

inst halvparten av 
bølgelengden. 

For 10 H
z m

ed 34 m
eter bølgelende

vil 
det  kreve en vegg m

ed 17 m
eter 

tykkelse !



M
ålinger av støynivå

I forkant av et m
øte m

ed Folkehelseinstituttet
17.01.2020 tok C

rozier lydm
ålinger i og utenfor 

huset til Lisa Svalestad
11.01.2020. 

To av turbinene i Egersund vindkraftverk er 
plassert 500m

 og 720m
 fra hennes hus.  



N
odlandsvegen, Egersund 



N
odlandveien ved Egersund Vindkraftverk.  4 av 33 turbiner 500-1300m

 fra 
hus.  N

odlandsvegen
, Egersund



«M
in sam

boer har kjent at m
adrassen vibrerer, 

og trolig våknet to-tre ganger m
ed 

hjertebank.»

«Jeg har kjent m
adrassen vibrere noen 

ganger, eller at det er som
 at den vibrerer.»

«Jeg har hatt hjertebank i flere dager, og kjent 
på en ubehagelig puls i nakken.»

Lisa Svalestad
11.01.2020



Spektogram
av lydopptak like over senga i barnerom

m
et i huset til 

Lisa Svalestad
11.01.2020 kl2230-2240 Vind 6m

/s fra sør-øst, 5
oC

.

C
rozier 11.01.2020



Trykkvariasjonene på  20-30dB i lydbølgene som
 treffer kroppen er m

ye.
3 dB utgjør en dobling i lydenergien.

Klare overtoner m
ed 20-30 dB lineæ

re trykkvariasjoner.

Y aksen dB lin. X
aksen 0.6-20H

z 

Crozier 11.01.2020



N
år vinden øker til 10m

/s økes turtallet på turbinen 
til 26 rpm

og det dannes kraftigere infrastøy m
ed 

enda kraftigere overtoner opp m
ot 10H

z. 

20dB pulstopp på 2.BPH
 = 

2. (turbin)Blad Passering H
arm

onikk

1,8M
W

 vindturbin m
ed kortere 

blad og raskere rotasjon . 

Pilger&
 Ceranna



Snøskred, torden, jordskjelv, tsunam
ier, nordlys 

vulkanutbrudd og jetstrøm
m

er har andre, 
ikke regelm

essige kontinuerlige infrastøysignaturer. 

Vind og bølger lager infrastøy m
ed høyt volum

 som
 

dog ikke har sam
m

e store rytm
iske trykkforskjell på 

overtonene som
 vindturbinblad skaper når de 

passerer turbintårnet.  



Infralyd m
ed store trykkvariasjoner i overtonene 

er ikke hørbar. 
D

en virker dog på alt levende vev der elastisiteten 
tøyes ved kom

presjon og etterfølgende relaksasjon. 

D
ette fysiske fenom

enet kalles hysterese. 

H
ysterese er viktig i cellefysiologi-og biologi. 

D
et trer bl.a. inn når rytm

iske, høyenergetiske 
trykkvariasjoner i luften virker på levende celler og 
vev. 

https://en.w
ikipedia.org/w

iki/D
iathesis%

E2%
80%

93stress_m
odel



D
en konstante rytm

iske støyen m
ed stor 

trykkvariasjon vi ikke hører, m
en allikevel sanser, 

kan over tid sam
m

en m
ed andre stressorer føre 

til helseskader. 

«S
um

m
eringseffekten av stressorer er en kjent 

årsak til flere som
atiske og psykiske lidelser.»

Zubin
et al. 1970 

https://m
in.helsekom

petanse.no/m
od/book/view.php?id=158&chapterid=174



M
ange av de som

 reagerer på støy fra vindturbiner
beskriver seg selv som

 høy-sensitive, 
dvs. de er vare for sansestim

uli-syn -hørsel -
berøring og lukt. 



H
os m

ange høy-sensitive personer er det vist 
sæ

regne gen utrykk for nevrotransm
itterne 

Serotonin, D
opam

in og N
oradrenalin. 

C
a.15-25%

 av befolkningen er såkalt høysensitiv.

The highly sensitive brain: an fM
R

I study of sensory processing sensitivity and response to others' em
otions (nih.gov)



Forskjell på  dB
A

og dB
 lineæ

r 



SveinulfVågene



A
ndre lands regulativ 

Verdens første kollokvium
 om

 infralyd ble holdt i 
Paris i 1973. 
C

oncorde og Tupolev
overlydsflyene drev fram

 
forskning om

 infrastøy. 



Sovjet vedtok i 1980 grenser for tillatt infrastøy i 
industrien og i boliger og bruker dB lineæ

r . 
D

isse grenser ble revidert og skjerpet i 1986, og 
ytterligere i R

ussland i 1996, der de nå har følgende 
spesifikke grenser ved fire infralydfrekvenser.

D
ette er basert på utførlig forskning på m

ennesker, 
dyr og levende vev.

https://docs.w
ind-w

atch.org/Stepanov-et-al-2003-infrasound.pdf



For boliger : 
75 dB(lin) ved  2  H

z 
70 dB(lin) ved  4  H

z 
65 dB(lin) ved  8  H

z 
60 dB(lin) ved 16 H

z 



Allerede på 1980 tallet ble det dokum
entert 

at infrastøy fra vindturbiner var plagsom
.

Forskning på 1980 tallet i U
SA dokum

enterte 
økende helseplager som

 søvnløshet 
og rastløshet hos de som

 bodde næ
r 

vindkraftverk der turbinene hadde økt i 
størrelse fra 500 kW

 til 2 M
W

.



D
r. N

eil Kelley
sam

arbeidet m
ed ingeniører fra 

N
ASA om

 dette fra 1982-1985 
og han har sam

let om
fattende dokum

entasjon 
på de registrerte helseplagene i Boone, N

C
. U

SA

https://w
w

w.nrel.gov/docs/legosti/old/3261.pdf   



H
itra sett fra Sula,Frøya

31.05.20 

Foto: S. C
rozier



M
ålinger av infralyd foretatt på 

H
itra, desem

ber 2019

Single C
ase: Frisk person i 40 årene som

 er 
sensitiv for støy fra ventilasjonsanlegg i 
bygninger. 



H
en er positivt innstilt til vindkraft og har de 

siste ti år levd ubesvæ
ret 10 km

 fra H
itra 

vindkraftverk trinn Im
ed 25 stk. 2.3 M

W
turbiner m

ed 112 m
eter totalhøyde og 

turbinblad sveipeom
råde på 5.540 m

2.. 



H
itra Vindkraftverk trinn II ble ferdigstilt 

høsten 2019 m
ed større turbiner m

ed 
dobbel så stor sveipeflate på turbinbladene 
som

 H
itra I turbinene. 

25 stk. 3.2 M
W

 turbiner, også 10km
fra 

boligen. 146 m
eter totalhøyde m

ed 
turbinblad sveipeom

råde på 10.750 m
2.    



Personen fikk um
iddelbart etter igangsettelsen av 

H
itra vindkraftverk IIvedvarende søvnvansker og 

opplever jam
n trøtthet og slitenhet. 

H
en leter etter støyende båter på fjorden om

 natta, 
«som

 ikke er der.» 

Begge vindkraftverkene er 10 km
fra boligen. 



Infralyd m
ålinger utført 8.12.2019. 7m

/s østlig vind, 1
oC

, 
1002 hPa

viste 110 dBlin
infrastøy m

ed svæ
rt tydelige 

resonans overtoner på soverom
m

et.

Crozier 08.12.2019



Sam
tidsregistrering på terrassen  

Crozier 08.12.2019



Sam
tidig opptak fra 

soverom
 og terrasse. 

Crozier 08.12.2019



Kalibrerings-tone 1KH
z 94dB, 2 

m
ikrofoner +/-0.5dB 

0.1-20KH
z. O

pptak m
ed SAM

 
Scribe

2 utstyr. 
W

AV filene er digitalt tid og 
steds låst. 16 bit 44.1KH

z 
sam

pling og analysert m
ed 

Sigview
ver.5.1.

https://sigview.com
/

G
rafen viser m

ange overtoner m
ed svæ

re 
trykkvariasjoner m

ellom
 16 og 42 dB under 12H

z.
Langtidseksponering for disse trykkvariasjonene 
fører til belastning på vev i hele kroppen.

Crozier   08.12.2019



Funksjons M
R

I bilder av 
forsøkspersoner  
eksponert for 12H

z 
infralyd, 120dB lineæ

r.
D

e viste aktiverte sentra 
styrer m

inner, em
osjoner 

og frykt. 

Altered cortical and 
subcortical connectivity 
due to infrasound
adm

inistered near the 
hearing threshold –
Evidence from

 fM
R

I.
https://journals.plos.org/plosone/article
?id=10.1371/journal.pone.0174420

AC
C

Am
ygdala

Sim
one Kühn et al.



«S
elv om

 cellene som
 gir hørsel er ufølsom

m
e for 

infralyd, er andre sensoriske celler i øret m
ye m

er 
følsom

m
e, noe som

 kan dem
onstreres ved 

elektriske opptak.»

«R
espons på infralyd når hjernen gjennom

 baner
som

 ikke involverer bevisst hørsel, m
en som

 i stedet 
kan gi følelser av fylde, trykk eller tinnitus, eller det 
gir ingen følelse. A

ktivering av underbevisste baner
ved hjelp av infralyd kan forstyrre søvnen.»
Alec N

. Salt  2011  W
ashington U

niversity, St.Louis, M
O

.
https://journals.sagepub.com

/doi/abs/10.1177/0270467611412555



«H
øyt nivå av infralydeksponering reduserer 

kontraktiliteten
til hjertevev

i in vitro-m
odellen»

R
yan C

haban, C
hristian Vahlet. al. 

M
ainz U

niversitätsklinik
m

ars 2019.



«E
ksponering for høye nivåer av infralyd

–
m

er enn 100 dB
z

forstyrrer hjertets 
sam

m
entrekningsfunksjon allerede etter en 

tim
es eksponering.» 

«D
et er flere andre studier som

 støtter denne 
konklusjonen.» 

C
haban,  Vahl

2019



«D
isse resultatene bør vurderes når m

an ser 
på m

iljøbestem
m

elser.» 

«Vi anbefaler å innføre et m
aksim

alt tolerert 
infralydnivå ved

langvarig eksponering, 
så lavt som

 80 dB
z.»

C
haban,  Vahl

2019 

https://w
w

w
.researchgate.net/publication/339080917_H

igh_level_infrasound_exposure_reduces_the_contractility_of_hum
an_cardiac_tissues_in_in-vitro_m

odel



En Finsk pilotstudie om
 helsevirkninger

av infralyd fra vindkraftverk indikerer
at m

an m
å oppholde seg m

ere
enn 15 km

 fra vindkraftverket for å unngå 
helseplager 

M
ehtätalo

et al. 2019



«A
lvorlige helseplager og redusert

arbeidsevne økte fra 7%
 til 21%

 
hos de som

 kontinuerlig 
var utsatt for infrastøy fra vindturbinene.»

M
ehtätalo

et al. 2019



Finsk  Pilotstudie 
2016-2019 
om

 helseplager fra 
vindkraftverk
Satakunta

/
N

ordøsterbotten.

G
ul 15km

 sone.



«S
tudien inkluderte 50 fam

ilier, 
der det ble funnet sym

ptom
er 

på hvert fam
iliem

edlem
.» 

«Totalt var rundt 200 personer 
involvert i studien.»

M
ehtätalo

et al. 2019



«D
et m

est typiske var søvnforstyrrelser
eller endring i behovet for nattesøvn,
tretthet og forskjellige sm

erter.» 

«B
are svæ

rt få, noen respondenter, 
så på vindkraftverk som

 en m
ulig årsak.» 

M
ehtätalo

et al. 2019



«D
et var om

trent tre ganger m
er 

skadelige eller m
er alvorlige 

sym
ptom

er i næ
rheten av 

vindturbiner 
-

m
indre eller ca. 15 km

 fra 
vindkraftverk 

-
enn lenger unna.»

M
ehtätalo

et al. 2019





«M
ennesker har sym

ptom
er 

uavhengig av holdning.»  

«P
ilotstudien viser at sym

ptom
ene 

ikke er forårsaket av holdninger.» 

M
ehtätalo

et al. 2019



«Forekom
sten av sym

ptom
er var betydelig redusert 

bare over 15–20 km
 fra vindkraftverkene.» 

M
ehtätalo

et al. 2019



«P
å grunn av den lille m

engden forskningsdata, 
m

å bestem
te konklusjoner tas m

ed forsiktighet.»

«S
tudien viser im

idlertid tydelig at det skadelige 
om

rådet i alle tidligere studier allerede er antatt å 
væ

re for lite.»

https://syte.fi/2019/01/10/pilottitutkim
us-osoittaa-infraaaanihaitan-vahenevan-m

erkittavasti-vasta-

yli-15-kilom
etrin-paassa-tuulivoim

aloista/



Stuttvassdalen m
ot Kjæ

rlighetsstien, Frøya 13.07.2020 kl2250

Foto: S. C
rozier



«Lyden fra vindturbiner påvirker følelsen av 
å væ

re uthvilt om
 m

orgenen for de som
 

sover m
ed slik støy.» 

«11 m
inutter kortere drøm

m
esøvn som

 
også kalles psykologisk søvn som

 
avdram

atiserer bekym
ringer.»

M
ichael G Sm

ith, et al. Sahlgrenska Gøteborg 2020

https://forskning.no/energi-sovn/vindkraftstoy-gir-kortere-drom
m

esovn/1672736



R
E

P
O

R
T FR

O
M

 TH
E

 M
U

LTI-M
U

N
IC

IPA
L W

IN
D

 
TU

R
B

IN
E

 W
O

R
K

IN
G

 G
R

O
U

P 
A

rran-E
lderslie, G

rey-H
ighlands  

O
ntario, C

anada July 2015

“The reported sym
ptom

s conform
 

to those described internationally 
by m

any people living near w
ind turbines.” 

«D
e rapporterte sym

ptom
ene stem

m
er overens m

ed de som
 er beskrevet 

internasjonalt av flere m
ennesker som

 bor i næ
rheten av vindturbiner.»



“W
ith the proliferation of recent research

and the rediscovery of earlier, 
until now

 largely ignored studies,
infrasound and low

 frequency noise 
can no longer be dism

issed as irrelevant.”

«M
ed økningen av nyere forskning og gjenoppdagelsen av tidligere, til nå stort sett 

oversette studier, kan infralyd og lavfrekvent støy ikke lenger avskrives som
 irrelevant.»

https://docs.w
ind-w

atch.org/Infrasound-w
ind-turbines-4-A

ugust-2015.pdf



Studie fra O
ntario, C

anada om
 folk som

 bor 
næ

r vindkraftverk og som
 forlater sine hjem

  

Av 67 husstander i studien hadde 4 flyttet 
før vindkraftverket ble satt i drift. 
Ved intervjutidspunktet var 28 hus forlatt,
31 vurderte å forlate husene sine 
og 4 huseiere hadde bestem

t seg for å bli.

https://w
w

w.researchgate.net/publication/339379748_Prelim
inary_R

esults_Exploring_W
hy_Som

e_Fam
ilies_Livin

g_in_Proxim
ity_to_W

ind_Turbine_Facilities_C
ontem

plate_Vacating_Their_H
om

es-A_C
om

m
unity-Based_Study

C
arm

en Krogh et al. 2020



Støy fra vindkraftverk påvirker også dyr 

G
revlingstudie

2016 rundt vindkraftverk i U
K.

G
revlinger er sæ

rlig stedbundne. 

Spesielt om
 du får en i taket.



M
eles m

eles
https://en.w

ikipedia.org/w
iki/European_badger



D
e flytter ikke på seg, selv om

 de får vindturbiner i 
nabolaget. 

M
en de blir stresset. 

M
ed 264%

 økning av stresshorm
onet kortisol,

som
 holder seg like forhøyet ved kontroll etter 3 

åri forhold til grevlinger som
 lever m

ere enn 
10 km

 fra vindkraftverkene. 
https://pubm

ed.ncbi.nlm
.nih.gov/27187031/



D
anm

ark forsøkte i  2011  
å stram

m
e inn på regulering 

av tillatt infrastøy i boliger fra vindkraftverk.

N
orge baserer sin støyveileder på danske 

norm
er. 



D
anm

arks m
iljøverndepartem

ent –
D

EPA 
foreslo å stram

m
e inn på reguleringer av 

vindturbinstøy for å beskytte naboer m
ot 

økt infrastøy fra økende større vindturbiner.

D
ette skjedde etter råd fra m

edisinsk 
fagm

iljø i m
ai 2011. 



D
a skrev Vestas direktør D

itlev Engel 
til D

EPA-m
inister Karen Ellefsen: 

«D
et er ganske enkelt ikke teknisk m

ulig å 
begrense infralyden.» 

«Ø
kte avstandskrav til boliger kan ikke oppfylles 

m
ens vi opprettholder et tilfredsstillende 

forretningsresultat for investoren.»

http://w
w

w.w
ind-w

atch.org/docum
ents/letter-from

-vestas-w
orried-about-regulation-of-low

-
frequency-noise/



D
EPA ga seg, og valgte i stedet m

indre 
strenge standarder som

 sannsynligvis er blitt 
kopiert av andre land. 

D
et er helt riktig at det er praktisk um

ulig å 
dem

pe infralyd fra å kom
m

e inn i hus. 

D
et er avstand-avstand-avstand

som
 gjelder.  



H
va har Folkehelseinstituttet sagt om

 
støy

Fastlege D
ag D

æ
hli fra Jevnaker var i kontakt 

m
ed Folkehelseinstituttet i 2012 om

 støy fra 
vindkraftanlegg, og de skrev til ham

 23.01.2013:



«S
tudier på virkninger av lavfrekvent støy kan 

tyde på at slik støy kan gi søvnforstyrrelser,
spesielt m

ed hensyn til innsovningsproblem
er, 

sam
t tretthet og generell plage.» (P

ersson-W
aye, 2004)

FH
I 23.01.2013 



«K
ildene

til lavfrekvent støy er m
ange og ganske 

forskjellig, og kunnskapen på dette om
rådet er 

frem
deles m

angelfull.» 
(B

erglund og H
assm

en, 1996)

FH
I 23.01.2013 



«S
iden støy fra vindm

øller kan oppleves som
 

pulserende og er tilstede m
esteparten av tiden, 

er dette faktorer som
 kan gi opphav til betydelig 

ubehag, selv om
 støynivåene ikke er spesielt 

høye.» 

FH
I 23.01.2013 



«D
enne rytm

iske støyen som
 er et resultat av 

vindm
øllebladenes om

dreining antas å forsterkes 
om

 natten på grunn av endring i atm
osfæ

riske 
forhold.» 

(van den B
erg, 2004)

FH
I 23.01.2013 



«D
a er det nødvendig å ta hensyn til dette 

når beliggenhet til vindm
øller i forhold til 

næ
rm

este bebyggelse skal planlegges.» 

FH
I 23.01.2013 



«Folkehelseinstituttet ser det som
 spesielt viktig 

at støynivået om
 natten holdes under nivåer for 

det som
 kan gi søvn-forstyrrelser, og at bedre 

dokum
entasjon på dette m

å gis i frem
tidige 

konsekvensutredninger.»

FH
I 23.01.2013 



«G
enerelt anbefales at støynivå i 

soverom
 ikke overstiger 30 dB

 (L
A

eq,natt )» 
(B

erglund m
.fl. 2000).

FH
I 23.01.2013 



H
avørn over N

essadalen, Frøya  7.8.2020
Foto: S. C

rozier



Fra Folkehelseinstituttets nettside 
6. februar 2021

«E
r støy fra vindm

øller helseskadelig?»

P
ublisert02.02.2009

O
ppdatert11.02.2015



«Vitenskapelig kunnskap om
 hvordan 

støy fra vindm
øller virker på helsen er 

fortsatt m
angelfull.»

FH
I  11.02.2015



«M
en vindm

øller som
 avgir støy kan gi opphav 

til plage og søvnforstyrrelser dersom
 

vindm
ølleparkeretableres for næ

r bebyggelse.»

FH
I  11.02.2015



«D
et er store individuelle variasjoner i sårbarhet 

for støy.»

FH
I  11.02.2015



Effekter av støy

«G
enerelt er støyplage og søvnforstyrrelser 

de m
est utbredte og veldokum

enterte 
effektene av støy.» 

FH
I  11.02.2015



«S
tøy kan utløse en stressreaksjon som

 
påvirker atferd, trivsel, hvile og søvn.»

FH
I  11.02.2015



«D
et er store individuelle 

variasjoner i sårbarhet for støy.»

FH
I  11.02.2015



«Vindm
øller avgir støy og kan gi opphav til plage 

og søvnforstyrrelser dersom
 vindm

ølleparker 
etableres for næ

r bebyggelse.» 

FH
I  11.02.2015



«D
et er spesielt viktig at støynivået om

 natten 
holdes under nivåer som

 kan gi søvnforstyrrelser.» 

FH
I  11.02.2015



«S
elv om

 vindm
øllestøy er for lav til å gi 

oppvåkning, kan slik støy gi stressreaksjoner og 
innsovningsproblem

er.» 

«D
ette kan bidra til at folk føler seg plaget av 

vindm
øllene.»

FH
I  11.02.2015



M
er kunnskap trengs

«D
et er frem

deles m
angel på vitenskapelig 

kunnskap om
 helsevirkninger av lavfrekvent 

støy (20–200 H
z) generelt og vindm

øllestøy 
spesielt.» 

FH
I  11.02.2015



«S
tøy fra vindm

øller kan oppleves som
 pulserende, 

hørbar som
 ”svisj” fra m

øllevingene, og lydene kan 
høres gjennom

 hele døgnet i en stor del av året.»

FH
I  11.02.2015



«D
ette kan utløse betydelig ubehag,

selv om
 støynivåene ikke er spesielt høye.»

FH
I  11.02.2015



«M
ålinger har vist at m

oderne oppstrøm
s 

vindturbiner som
 benyttes i dagens vindm

ølleparker 
avgir så lite lavfrekvent lyd og infralyd

(< 20 H
z) at 

dette i all hovedsak er under terskelen for hva 
m

ennesker kan oppfatte.» 

«E
ventuelle effekter avhenger av lytterens reaksjon 

på det m
an hører, og det er ikke holdepunkter for 

noen skjulte eller noen direkte helseeffekter av 
lyden fra vindkraftverk.»

FH
I  11.02.2015



Skriver hjem
m

esiden til Folkehelseinstituttet om
 støy 

fra vindturbiner. 

H
jem

m
esiden ble opprettet for 12 år siden og 

oppdatert for nøyaktig 6 år siden i dag.



«Infralyd
erlydbølgerm

ed
frekvensersom

 er lavere 
enn det som

 kan oppfattes av det 
m

enneskelige
øre. Vanligvis defineres infralyd

til 
frekvensom

rådet 0,2–15
H

z.» 

«S
elv om

 infralyd
ikke kan høres, vil den kunne 

føles av den m
enneskelige organism

e, og 
påvirkning ved spesielle frekvenser kan gi kvalm

e 
og brekninger, synsforstyrrelser og påvirke kognitiv 
aktivitet. K

raftig infralyd
kan gi øresus

og 
nedsatthørsel.»
Store N

orske Leksikon 
Truls G

jestland  seniorforsker, fagansvarlig, SIN
TEF     24.09.2019



Spesialist i sam
funns-og arbeidsm

edisin 
M

auri Johansson, skriver i åpent brev til 
H

elsem
inisteren i D

anm
ark, 6. juli 2013:



«D
en pågående benektelsen av fakta

om
 eksistensen av alvorlige søvn-og 

helseproblem
er til vindturbin naboer er utilgivelig.»

M
auri Johansson 13.06.2013



«D
et er også avslag fra m

yndighetene til å 
m

åle støy i folks hjem
, og avslag på å utføre 

den tverrfaglige m
edisinske forskningen.»

M
auri Johansson 13.06.2013



Kom
m

entarene fra den pensjonerte danske 
høyesterettsdom

m
eren Peter R

ørdam
i 

C
openhagen Post den 16. novem

ber 2012



«Vindkraft er en industri som
 har ødelagt det 

politiske system
et.» 

«D
ette er etter m

in erfaring altfor sant og kom
m

er 
på direkte bekostning av danskenes helse.» 

Peter R
ørdam

16.11.2012



«D
et er tydelig at den institusjonelle politiske 

korrum
peringen, og m

angelen på yrkesetikk fra 
akustikere i vindindustrien

og folkehelseforskere
som

 ignorerer eller benekter søvn-og 
helseproblem

er, og de m
edfølgende alvorlige 

helseskader, ikke er begrenset til D
anm

ark.»

Peter R
ørdam

16.11.2012



D
ette kartet fra M

TA 
planen for Frøya 
vindkraftverk viser 
hørbare støygrenser 
LdB

denog viser bare 
en liten del av 
befolkningen som

 
blir påvirket av 
infrastøyen fra 
turbinene.



Eiendom
skartet 

under har en 
inntegnet radius 
på 10 km

fra 
m

idten av Frøya 
vindkraftverk.
Jam

før den 
finske 
pilotstudien som

 
fant en 15 km

 
grense for å
unngå uønskede 
helseeffekter av 
infrastøy fra 
vindkraftverk.



D
et er ikke m

ulig å få tilfredsstillende 
avstand til bebyggelsen på 
m

esteparten av Frøya 

for å unngå m
ulige helseplager fra 

vindturbingenerert infrastøy fra
vindturbiner m

ed 
14.520m

2sveipeflate.

D
ette er 2 fotballbaner



Jam
før helseplagene som

 oppstod hos 
personene som

 bor 10 km
fra H

itra 
vindkraftverk Iog II,

like etter at større turbiner m
ed dobling av 

turbinblad sveipeflate fra 5.540m
2til 

10.750m
2ble satt opp i 2019. 



Klim
a-og m

iljødepartem
entet 

og N
VE stiller pr. februar  2021

ikke krav til konsekvensutredning 
av lavfrekvent støy / infralyd 

i konsesjonssøknader for utbygging 
av vindkraftverk i N

orge.



Bevisbyrden for å vise at infrastøy 
fra vindturbiner ikke er helseskadelig

ligger ikke hos beboerne i næ
rheten 

av vindkraftverkene. 



Vindkraftindustrien blir ikke pålagt å vise at 
deres økende større vindturbiner som

 
genererer økende større m

engder konstant 
rytm

isk infrastøy, 

ikke er helseskadelig for naboene til 
vindkraftanleggene. 



Vindkraftindustrien avfeier helseplagene som
 

frem
settes av naboene til vindkraftanlegg som

 
innbilte eller det tilpassede begrepet nocebo.



En av Folkehelselovens fem
 

grunnpilarer er føre-var prinsippet. 



Føre -var prinsippet skal følges 
når det eksisterer stor vitenskapelig usikkerhet, 
og scenarier eller m

odeller basert på 
vitenskapelig resonnem

ent, 



som
 viser at skadevirkninger er m

ulige, eller 
de er uopprettelige, eller alvorlige for nålevende 
og kom

m
ende generasjoner.  



H
va har fastleger forsøkt å nå fram

 m
ed overfor 

Folkehelseinstituttet m
ed bekym

ringer om
 m

ulige 
helseskader fra vindkraftverk næ

r bebyggelse?

Fastlege D
ag D

æ
hli har siden 2013 hatt kontakt 

m
ed FH

I og andre helseinstanser om
 helse-og 

m
iljøskader fra vindkraftverk.

C
rozier hadde m

øte m
ed FH

I i januar 2020 om
 

støym
ålinger på H

itra og i Egersund og de beskrevne 
helseplagene hos naboene til vindkraftverkene.



FH
I erkjennte

i  januar 2020 at det trengs m
ere 

forskning på feltet infrastøy fra vindkraftanlegg og 
helseskader, uten at det er satt i gang studier om

 
det av det offentlige. 

FH
I anga i januar 2020 at årsaken til m

anglende 
studier var m

angel på forskningsm
idler.   

H
jem

m
esiden til FH

I fra 2009 om
 støy fra 

vindkraftverk ble i 2015 ikke vesentlig oppdatert.  
Personlig m

eddelelse G
.M

.Aa
til S.C

rozier09.02.2021



Folkehelseloven
§

11.H
elsekonsekvensutredning

Kom
m

unen kan pålegge den som
 planlegger eller 

driver virksom
het, eller den ansvarlige for forhold 

ved en eiendom
, for egen regning å utrede m

ulige 
helsem

essige konsekvenser av tiltaket eller 
forholdet. 
Slik utredning kan bare kreves dersom

 ulem
pene 

ved å foreta utredningen står i rim
elig forhold til de 

helsem
essige hensyn som

 tilsier at forholdet 
utredes.



D
et er ikke foretatt noen uavhengig 

helsekonsekvensutredning 
før bygging av Frøya vindkraftverk. 



Føre -var prinsippet er ikke ivaretatt.

Folkehelselovens  §
11 om

 
helsekonsekvensutredninger er ikke 
overholdt. 



D
et foreligger nok vitenskapelig valid 

dokum
entasjon i faglitteraturen om

 helseplager 
hos naboer av vindkraftverk til å frem

m
e et 

m
oratorium

 m
ot å bygge vindkraftverk næ

r 
bebyggelse inntil det er gjennom

ført 
helsekonsekvensundersøkelser.



Folkehelseinstituttet har sviktet sitt m
andat m

ed 
å væ

re en god prem
issleverandør ved å bidra 

m
ed ny og oppdatert kunnskap om

 støy fra 
vindkraftverk overfor både kom

m
unene 

og N
VE / vindkraftindustrien. 

N
VEs rapport N

r72/2018 
N

asjonal ram
m

e for vindkraft 
TEM

AR
APPO

R
T O

M
 N

ABO
VIR

KN
IN

G
ER

om
taler infralyd i to setninger.

https://w
ebfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/D

ow
nload/201903419/2731443



D
erfor har C

rozier vist sivil ulydighet og 
påberoper nødrett etter §

17 i straffeloven.

D
ette ble gjort for å beskytte hans pasienter fra 

m
ulige helseskader fra infrastøy og lysblink fra et 

industrielt vindkraftverk næ
r bebyggelse som

 er i 
ferd m

ed å settes i drift på Frøya.



Vedrørende straffeloven  §
17 N

ødrett

a)
En handling som

 ellers ville væ
re straffbar, 

er lovlig når den blir foretatt for å redde liv, 
helse, eiendom

 eller annen interesse fra en fare
for skade som

 ikke kan avverges på annen 
rim

elig m
åte, og

b)
denne skaderisikoen er langt større 
enn skaderisikoen ved handlingen.



M
in påstand

er at C
rozierfrifinnes for tiltalen for å 

ikke ha godtatt forelegg fra politiet. D
ette ble gitt 

ham
 da han ikke fulgte deres pålegg om

 å flytte seg 
foran

vindkraftanlegget på Frøya, 
natt til 2. septem

ber 2020.  

Skaderisikoen for C
roziers

pasienter er langt større 
enn skaderisikoen TrønderEnergi/ Stadtw

erke
M

ünchen kunne lide av C
roziers

sivile ulydighet 
m

ed å lenke seg til en hagestol foran porten til 
Frøya vindkraftverk.       Straffelovens §17, punkt b.



Turbindelene
passerte rett forbi 
der C

rozier satt ved 
innkjørselen til 
Frøya vindkraftverk. 

Adresseavisen 02.09.2020.


