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Indledning 
 
Roskilde Lufthavn er omfattet af Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og 
udarbejdelse af støjhandlingsplaner”, nr. 717 af 13/06/2006, da der gennemføres over 50.000 
operationer om året1. Som miljømyndighed for Roskilde Lufthavn fik Roskilde Kommune i 2007 lavet 
en støjkortlægning af flytrafikken på Lufthavnen. Kortlægningen og Kommunes ”Forslag til 
støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn” har været i offentlig høring fra den 18. april – 12. juni 2008.  
Høringssvarene er behandlet og nu følges arbejdet op af denne udgave af Roskilde Kommunes 
”Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn” vedtaget af Byrådet den 29. oktober 2008. 
 
Formålet med støjhandlingsplanen er, at beskrive de handlinger som Kommunen vil gennemføre for 
at forebygge og reducere støjen, hvor den er uacceptabel. Der er ikke handlepligt, hvis 
støjkortlægningen viser at en vejledende grænseværdi er overskredet. Kommunen bestemmer 
således suverænt ambitionsniveauet og hvilke virkemidler, der skal nedbringe støjen. 
Handlingsplanen er 5-årig, men Kommunen skal revidere planen, når der sker væsentlige ændringer, 
og senest ved dens udløb. 
 
Støjhandlingsplanen for Roskilde Lufthavn er tilgængelig på www.roskildekom.dk. Her finder du 
DELTAs støjkortlægning af Lufthavnen. 
 

                                                      
1 En operation er en start eller en landing. 
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1. Resumé af støjhandlingsplanen  
 
Ud fra støjkortlægningen af beflyvningen på Roskilde Lufthavn i 2006 vurderer Roskilde Kommune, at 
det ikke er nødvendigt at iværksætte konkrete handlinger for at reducere støjgenerne fra starter og 
landinger i Lufthavnens nærområder. Kommunen vurderer, at der er tale om en mindre overskridelse 
af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for flystøj for et begrænset antal boliger og personer. 
Samtidig ligger boligerne relativt tæt på start- og landingsbanerne, hvilket gør det svært at mindske 
generne fra start og landing, bl.a. set i lyset af, at Lufthavnen pt. har en relativt begrænset beflyvning 
(ca. 100.000 operationer).  
 
Der er maksimalt 31 boliger som er berørt af støj mellem 55 og 60 dB, hvilket er over den vejledende 
grænseværdi på 55 dB for boligområder2. Denne grænseværdi er ikke gældende for Roskilde 
Lufthavn. Af hensyn til de berørte borgere vil Roskilde Kommune alligevel undersøge:  
 

• Mulighederne for, at borgerne kan søge finansiel støtte til støjisolering m.v. af eksisterende 
boliger inden for støjkonsekvensområderne. 

• Om de benyttede ind- og udflyvningsruter fordelt over døgnet er optimale i forhold til 
begrænsning af støjgener for boligområderne nær lufthavnen.  

 
Langt størstedelen af klager over støjgener fra Roskilde Lufthavn handler om overflyvninger af by- og 
boligområder, der reguleres af Statens Luftfartsvæsen (SLV). Støjen fra overflyvninger ligger således 
udenfor Roskilde Kommunes myndighedsområde, og denne støj er heller ikke omfattet af 
støjhandlingsplanen. Alligevel vil Roskilde Kommune tage kontakt til SLV for at undersøge, hvordan 
de håndhæver overfor piloter der (gentagne gange) overtræder reglerne for overflyvning af 
boligområder. Dette med det formål, at åbne for dialogen om, hvordan regulering af disse gener kan 
gøres bedre, med henblik på at reducere støjgenerne for borgerne indenfor 
støjkonsekvensområderne i hhv. Roskilde, Høje Taastrup, Greve, Solrød og Lejre Kommune.  
 
Hvis der sættes gang i en fornyet godkendelsesproces for at udvide Roskilde Lufthavn, eller der på 
anden måde sker betydelige forandringer i støjen fra starter og landinger i Roskilde Lufthavn, vil 
Kommunen selvfølgelig tage handlingsplanen op til revision.  
 

2. Roskilde Lufthavn og de støjkilder beregningerne tager hensyn til  
 
Flystøj er den mest tydelige miljøpåvirkning fra Roskilde Lufthavn. Både hvad angår støj fra 
start/landing og overflyvning. Groft sagt kan man sige, at fordi støj fra starter og landinger reguleres af 
kommunen via vilkår i lufthavnens miljøgodkendelse, så er disse omfattet af Kommunens 
støjhandlingsplan. Til gengæld er overflyvninger ikke inddraget, fordi Statens Luftfartsvæsen (SLV) 
her er myndighed.  
 
Roskilde Lufthavn ligger på adressen Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde. Lufthavnsarealet ligger primært 
i Roskilde Kommune, men et lille stykke mod øst (markeret med grøn streg indenfor den røde steg) er 
placeret i Greve Kommune. Lufthavnen og de nærliggende områder fremgår af figur 1. 
 

                                                      
2 Beregnet efter Day-Evening-Night-Level metoden i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994. 
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Figur 1: Lufthavnens område, arealet omkring og kommunegrænsen til hhv. Greve og Høje Taastrup 
Kommune. 
 
Lufthavnens samlede areal er 4,5 km² og omfatter udover de lufthavnstekniske anlæg også et 
hangarområde, marker og flere små skovområder. Der er to start- og landingsbaner, som krydser 
hinanden. Den øst-vestvendte bane er 32 x 1.799 meter og den nord-sydvendte bane er 32 x 1.500 
meter. Rulleveje forbinder banerne med terminal- og hangarområdet i den nordlige og nordvestlige 
del af lufthavnen.  
 
Der er kontroltårn, en forplads med standpladser til fly, et tankanlæg og en garagebygning med udstyr 
til blandt andet snerydning, brandslukning og græsslåning. I tilknytning til manøvreområdet er der en 
terminalbygning på 800 m² med havnekontor, ventefaciliteter og cafeteria samt et parkeringsanlæg til 
240 biler. Hangarområdet i lufthavnens nordlige del huser flyveskoler og en række værksteder og 
kontorer for private virksomheder. 
 
Københavns Lufthavne A/S ejer alle lufthavnsarealer samt bygninger og anlæg udenfor 
hangarområdet.   
 
Trafikken i Roskilde Lufthavn består især af mindre fly: Skole-, taxa-, fragt-, ambulance-, forretnings-, 
privat- og sportsfly. Trafikmængden er generelt reduceret fra 2002 til 2006, dog uden at forhold som 
flyveveje, flytypemix og lignende har ændret sig betydeligt. I 2002 var der ikke rutefly af betydning i 
lufthavnen, men der var ca. 100.000 operationer med mindre fly.  
 
På den baggrund har det i støjkortlægningen været muligt, at anvende resultater fra støjberegninger 
for 2002, ved at korrigere for de ændringer i trafikmængden, der har været fra 2002 til 2006.  
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2.1 Planforhold 
Med Naturklagenævnets afgørelse af 12. februar 2008 bortfaldt HUR’s regionplantillæg med VVM-
undersøgelse fra 2006 for en udvidelse af Roskilde Lufthavn. Sagen blev hjemvist til fornyet 
behandling i Miljøcenter Roskilde. I brev af 7. april 2008 fastslår Miljøcenter Roskilde, at:  
”Det betyder, at det er de støjkonsekvensområder omkring Lufthavnen, der er angivet i Regionplan 
2005, som er gældende.” 
 
Støjkonsekvensområdet er en planlægningszone, som omfatter restriktioner for fremtidig anvendelse 
af naboarealerne til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger afhængig af støjniveauet fra Lufthavnen. 
Støjkonsekvensområdet, der kan ses i figur 2, tager udgangspunkt i beregnede støjniveauer. For 
hvert støjzone er der restriktioner for nybyggeri m.m., der reguleres efter Planlovens bestemmelser. 
 

 
 
Figur 2: Kort med 3 støjkonsekvensområder og område med særlige restriktioner fra Regionplan 
2005. 
 
Regionplan 2005 
”I støjkonsekvensområdet ved Roskilde Lufthavn, [red. vist på figur 2], er der i landzone 
nedenstående begrænsninger på arealanvendelsen, med mindre det kan sandsynliggøres, at der ikke 
er væsentlige miljømæssige problemer forbundet hermed: 
 
• Hvis støjbelastningen overstiger 50 dB, kan der ikke gives tilladelse til udlæg af rekreative områder 

med overnatning. Ved opførelse af ny boligbebyggelse bør det sikres, at det indendørs støjniveau 
fra lufthavnen ikke overstiger følgende grænseværdier i soverum: LAeq 24h = 30 dB og  
LAmax = 45 dB. 
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• Hvis støjbelastningen overstiger 55 dB, kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny 
boligbebyggelse. Undtaget er boliger med tilknytning til landbrugs- og skovdrift. Endvidere kan der 
ikke gives tilladelse til etablering af rekreative områder. Støjfølsomme institutioner må vurderes i 
hvert enkelt tilfælde. Industrivirksomheder samt offentlige og private institutioner, der ikke er specielt 
støjfølsomme, kan normalt opføres.  

 
• Hvis støjbelastningen overstiger 60 dB, kan der ikke gives tilladelse til opførelse af (spredt) 

bebyggelse i det åbne land.  
 
• Indenfor området med særlige restriktioner omkring Roskilde Lufthavn kan der som hovedregel ikke 

gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse. Undtaget er boliger med tilknytning til landbrugs- 
og skovbrugsdrift. Støjfølsomme institutioner må vurderes i hvert enkelt tilfælde. 
Industrivirksomheder samt offentlige og private institutioner, der ikke er specielt støjfølsomme, kan 
normalt opføres. 

 
Derudover er der en byplanvedtægt for Lufthavnen samt lokalplaner for en række nærliggende 
områder: Flyvestation Skalstrup, Køreteknisk Anlæg og Viadukten Cartbane. Disse lokalplaner har 
ingen direkte indflydelse på driften eller støjudbredelsen fra lufthavnen. 
 

3. De ansvarlige miljømyndigheder og det retslige grundlag  
 
Roskilde Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for Roskilde Lufthavn i følge 
Miljøbeskyttelsesloven. Som følge heraf er det Roskilde Kommune, der har udarbejdet 
støjkortlægning og støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn.  
 
Støj fra overflyvninger 
Støj fra overflyvning af byområder reguleres af de støjbegrænsende bestemmelser som Statens 
Luftfartsvæsen (SLV) er myndighed for. 
 

4. Gældende vilkår og grænseværdier for flystøj 
 
Med Miljøklagenævnets afgørelse af 17. marts 2008 er Roskilde Amts: ”Københavns Lufthavn, 
Roskilde: Miljøgodkendelse til Udvidelse & Revurdering af miljøgodkendelser” fra 2006 helt faldet 
bort.  
 
På den baggrund miljøregulerer Roskilde Kommune Lufthavnens drift med hjemmel i:  
 
• Miljøklagenævnets afgørelse om miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn af 16. maj 1995. 
• Tillæg 4 om terminalstøj afgjort af Miljøstyrelsen den 21. juni 2001. 
 
Støj fra flytrafikken i Roskilde Lufthavn reguleres af vilkårene i Miljøklagenævnets afgørelse om 
miljøgodkendelse, der bl.a. sætter grænser for maksimal antal operationer, trafiktyper (almen-, rute-, 
fragt-, charter- eller helikopterflyvning m.m.), tidspunkt på døgnet, krav til støjcertificering af flytyper. 
Miljøgodkendelsen fastsætter således ikke grænseværdier for støjudbredelsen fra starter og landinger 
på lufthavnen. 

4.1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
Miljøstyrelsens vejledning 5/1994 om støj fra flyvepladser opstiller vejledende grænseværdier for 
støjbelastning udendørs fra startende og landende fly (midlet over døgnet (Lden)). Vejledning er ikke 
indarbejdet i den gældende miljøgodkendelse, og har derfor ingen retsvirkning for driften af Roskilde 
Lufthavn. 
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Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er baseret på at støjbelastningen fra lufthavne (kaldet Lden) 
beregnes efter DENL-metoden (Day Evening Night level – oversat direkte til ”dag-aften-nat-
niveauet”). Dette er samme beregningsmetode som er benyttet i forbindelse med Roskilde 
Kommunes støjkortlægning af Roskilde Lufthavn. Derfor vurderer Kommunen, at en sammenligning 
af støjkortlægningens resultater med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil give et fornuftigt 
fingerpeg om niveauet for Roskilde Lufthavns støjpåvirkning af omgivelserne. Dette trods visse 
forskelle i beregningernes udgangspunkt som følgelig giver mindre forskel i resultaterne3.  
 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra starter og landinger, som ses i skema 1 
herunder, dækker den samlede flytrafik – dog med visse undtagelser4.  
 
Arealanvendelse Vejledende støjgrænse for lufthavne 
Boligområder 55 dB 
Støjfølsomme bygninger til offentlige 
formål (skoler, hospitaler, plejehjem og 
lign.) 

55 dB 

Spredt bebyggelse i det åbne land 60 dB 
Liberale erhverv (hoteller, kontorer og 
lign.) 

60 dB 

Rekreative områder med overnatning 
(sommerhuse, kolonihaver, 
campingpladser og lign.) 

50 dB 

Andre rekreative områder uden 
overnatning 

55 dB 

 
Skema 1: Vejledende støjgrænser for støj fra starter og landinger, inkl. taxikørsel for lufthavne,  
jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser. 
 
Lden repræsenterer støjen i et middeldøgn i de tre mest trafikerede måneder, idet de enkelte 
støjbegivenheder gives et tillæg på 0, 5, 10 eller 15 dB afhængig af: 
 

• Tidspunktet på døgnet, dvs. dag-, aften eller natteperioden 
• Tidspunktet på ugen, dvs. hverdag eller weekend 
• Flytrafikkens karakter, dvs. særlige flyveaktiviteter (fx faldskærmsflyvning og kunstflyvning) 

eller ”almindelig” flytrafik. 
 
Det betyder eksempelvis, at én operation udført som særlig flyveaktivitet i aftenperioden alt andet lige 
vil bidrage lige så meget til den samlede beregnede støjbelastning som 10 operationer, der er udført 
som almindelige flyveaktivitet i dagperioden. Med disse korrektioner tager DENL-metoden hensyn til, 
at flystøj normalt opfattes mere generende i fritiden og om natten end i dagtimerne. Dette samtidig 
med at særlige flyveaktiviteterer, som bl.a. visuelle landingsøvelser i forbindelse med skoleflyvning, 
faldskærmsflyvning og kunstflyvning normalt opfattes som aktiviteter med særlig genevirkning. 
                                                      
3 Ifølge støjrapporten AV 1412/04 udarbejdet i forbindelse med VVM-redegørelsen for Roskilde Lufthavn var andelen af 
trafik i de tre mest trafikerede måneder i 2002 33,7 % af årets trafik. Forudsættes det, at andelen var den samme i 2006, vil 
Lden beregnet efter Miljøstyrelsens vejledning være ca. 1 dB højere end beregnet efter EU's retningslinier. Dette jf. Birger 
Plovsing, Senior Specialist, Acoustics, DELTA Acoustics & Electronics. 
4 Følgende flyvninger er i følge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser ikke omfattet af 
støjreguleringen: 

• Ambulanceflyvninger 
• Flyvninger for Rigspolitichefen 
• Eftersøgnings- og redningsmissioner 
• Miljø- og overvågningsflyvning 
• Flyvning i forbindelse med suverænitetshævdelse 
• Flyvning i forbindelse med humanitær indsats 
• Flyvning i forbindelse med intensive uddannelsesperioder med henblik på internationale opgaver (f.eks. FN-

opgaver). 
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Beregninger efter DENL-metoden angiver støjbelastningen som kurver, der viser den geografiske 
fordeling af den beregnede støjbelastning. De beregnede støjbelastninger vil ikke kunne måles i 
marken. Det skyldes som nævnt ovenfor, at beregningen støjmæssigt vægter nogle operationer mere 
end de i virkeligheden støjer, og fordi der er tale om en gennemsnitsværdi for de 3 mest trafikerede 
måneder. 
 

5. Resumé af støjkortene  
 
Støjhandlingsplanen omfatter kun støj der er direkte knyttet til start og landing. Overflyvninger er ikke 
inddraget, bl.a. fordi Statens Luftfartsvæsen (SLV) er myndighed på dette område. 
 
I Kommunens støjkortlægning fra 20075 er støjbelastningen omkring Roskilde Lufthavn i forbindelse 
med starter og landinger beregnet ud fra oplysninger fra Københavns Lufthavns Miljøafdeling, om 
trafikmængden på lufthavnen i 2006. Trafikken i 2006 er angivet for hver flytype og antal operationer 
pr. år, hvor flytyperne er opdelt i 3 kategorier: 
 

• Fly med maksimal startvægt under 5700 kg 
• Fly med maksimal startvægt over 5700 kg 
• Helikoptere 

 
Støjen fra de enkelte flytyper er herefter indregnet i forhold til antal operationer pr. år i dagtimerne 
(07.00-19.00), aftentimerne (19.00-22.00) og nattetimerne (22.00-07.00). Døgnfordelingen for alle 
flytyper skønnes at se således ud: 
 
Døgnperiode Andel af trafik (%) 
Dag (kl. 07.00-19.00) 79,6 
Aften (kl. 19.00-22.00) 19,9 
Nat (kl. 22.00-07.00). 0,6 

 
Skema 2: Antaget døgnfordeling for trafik i 2006. 
 
I beregningerne er der også indarbejdet den registrerede banebenyttelses betydning for støjen, 
ligesom der er korrigeret for referencetiden for støjbelastningen der er udtrykt ved støjindikatorerne 
Lden (24 timer) og Lnight (9 timer). På den baggrund er støjpåvirkningen beregnet i et program, der 
sikrer at kortlægningen bygger på en kvadratisk maskestørrelse på 50 meter.  
 
Resultatet er vist på støjbelastningskort nr. 1 og nr. 2.  
 
Støjbelastningskort 1 viser støjkurven Lden = 55, 60 og 65 dB, mens støjbelastningskort nr. 2 viser 
støjkurverne Lnight = 50 dB. Dvs. den geografiske fordeling af de beregnede støjniveauer.  
 
Disse støjkurver er interessante set i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for flystøj 
for boligområder (55 dB), støjfølsomme bygninger til offentligt formål (55 dB), spredt bebyggelse i det 
åbne land (60 dB), liberale erhverv (60 dB), rekreative områder med overnatning (50 dB) og andre 
rekreative områder uden overnatning (55 dB) 6. 
 

                                                      
5 DELTA: ”Rapport: Kortlægning af støj fra flytrafik i 2006 på Københavns Lufthavn, Roskilde”, 25. september 2007.  
6 Miljøstyrelsen: ”Vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser”. Se skema 1. 
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Støjbelastningskort nr. 1: Københavns Lufthavn, Roskilde 
Trafik 2006, Lden = 55, 60 og 65 dB. 
DELTA Akustik, september 2007. 
 
Af kort nr. 1 ses støjbelastningen Lden. I det inderste område omkring lufthavnens start- og 
landingsbaner er der 65 dB eller mere. I området lige udenfor er der 60-65 dB. Inden for den yderste 
kurve er der mellem 55 og 60 dB, mens der udenfor kurverne er mindre end 55 dB. Det ses, at et 
stykke af det vestlige Snoldelev er berørt af den yderste kurve med Lden på mellem 55 og 60 dB, for 
restens vedkommende er der tale om åbent land og lufthavnsarealet. 
 
 



 

Roskilde Kommunes ”Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn”  
 
10 

 
 
Støjbelastningskort nr. 2: Københavns Lufthavn, Roskilde 
Trafik 2006, Lnight = 50 dB. 
DELTA Akustik, september 2007. 
 
Af støjbelastningskort nr. 2 ses, at området som ligger tæt omkring start- og landingsbanerne har en 
støjbelastning (Lnight) på mere end 50 dB om natten, mens områderne udenfor kurven ligger under 50 
dB – selv indenfor lufthavnsområdet. 
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6. Vurdering af støjudsatte boliger og personer 
 
Ud fra støjberegningerne og Roskilde Kommunes bolig-, person- og arealoplysninger er antallet af 
støjbelastede boliger, personer og arealer bestemt i de angivne støjintervaller (på støjbelastningskort 
nr. 1 og 2). Skema 3 herunder viser Lden for Roskilde Kommune, mens skema 4 tilsvarende opgør 
støjindikatoren for Lnight.  
 
Opgørelserne indeholder antal boliger både indenfor og udenfor større samlede byområder7, det 
totale antal personer samt arealet af de støjbelastede landområder. Roskilde Kommune (såvel som 
Greve og de øvrige nabokommuner) er beliggende udenfor et større, samlet byområde. 
 

I og udenfor 
byområder 

I større, samlet 
byområde 

Udenfor større, 
samlet byområde 

Støjinterval  
Lden (dB) 

Boliger personer Boliger personer Boliger personer 

Areal 
(km2) 

55,0-60,0 31 68 0 0 31 68 2,5 
60,0-65,0 0 0 0 0 0 0 0,8 
65,0-70,0 0 0 0 0 0 0 0,3 
70,0-75,0 0 0 0 0 0 0 0,3 
  > 75,0 0 0 0 0 0 0 0,0 
 
Skema 3: Boliger, personer og areal i Roskilde Kommune opgjort i Lden-støjintervaller. 
 
 

I og udenfor 
byområder 

I større, samlet 
byområde 

Udenfor større, 
samlet byområde 

Støjinterval 
Lnight (dB) 

 Boliger personer Boliger personer Boliger personer 

Areal 
(km2) 

50,0-55,0 0 0 0 0 0 0 0,2 
55,0-60,0 0 0 0 0 0 0 0,0 
60,0-65,0 0 0 0 0 0 0 0,0 
65,0-70,0 0 0 0 0 0 0 0,0 
  > 70,0 0 0 0 0 0 0 0,0 
 
Skema 4: Boliger, personer og areal i Roskilde Kommune opgjort i Lnight -støjintervaller. 
 
Skema 4 viser, at der hverken er boliger eller personer som berøres af støj over 50 dB om natten 
(Lnight), hverken i eller udenfor større samlede byområder. Roskilde Kommune vurderer derfor, at der 
ikke er behov for at opstille punkter til handlingsplan for støj om natten i forbindelse med starter og 
landinger på Roskilde Lufthavn med den nuværende beflyvning. 
 
Beregningerne af Lden i skema 3 viser, at der i alt er 31 berørte boliger (omregnet med faktor 2,2 til 68 
personer), som er placeret indenfor støjintervallet mellem 55 og 60 dB. De 31 boliger dækker over et 
ikke nærmere bestemt antal boliger spredt i det åbne land og i boligområdet i Snoldelev.  
 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for flystøj8 til boligområder er 55 dB og 60 dB i forhold til 
spredt bebyggelse i det åbne land. Der er således tale om en overskridelse af de vejledende 
grænseværdier med højest 5 dB for maksimalt 31 boliger. Boligerne i boligområdet ligger samtidig 
indenfor Regionplan 2005’s skrappeste støjkonsekvensområde, dvs. med planlægningsrammer der 
accepterer over 60 dB (se støjkonsekvensområde 1 på figur 2).  
                                                      
7 Større, samlet byområde = En del af et område med et indbyggertal på over 100.000, som er udpeget eller afgrænser i 
medfør af § 14 i Støjbekendtgørelsen. Dvs. at Roskilde Lufthavn ikke er omfattet heraf. 
8 Miljøstyrelsen: ”Vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser”. Se skema 1. 
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Inden for dette område kan der hverken gives tilladelse til boligbebyggelse, rekreative områder med 
overnatning, støjfølsomme bygninger til offentligt formål eller andre rekreative områder uden 
overnatning. Med disse regler og set ud fra lufthavnens nuværende drift, vurderer Kommunen derfor 
ikke, at problemet med støjbelastede boliger i boligområdet vil vokse. Det betyder samtidig, at antallet 
af boliger belastet med støj over de vejledende grænseværdier ikke vil stige.   
 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra Lufthavnen er overholdt for spredt bebyggelse i 
det åbne land og for alle øvrige boliger, der ifølge kortlægningen er belastet med under 55 dB (Lden).  
 
Disse naboer til lufthavnen kan dog godt opleve gener fra flystøj selvom Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser, f.eks. for boligområder på 55 dB, er overholdt. Generne kan f.eks. stamme fra 
overflyvning af byområder eller gentagne landingsøvelser. Flere naboer oplever i dag gener fra flystøj, 
hvilket igennem årene har givet anledning til anmeldelser af flystøj. Anmeldelserne vedrører primært 
overflyvning af byområderne Tune, Vindinge, Snoldelev, Gadstrup, Vor Frue og Tjæreby, men også 
overflyvning af andre byområder og ejendomme i det åbne land. 
 
Overflyvning af byområder reguleres ikke af miljøbeskyttelsesloven og dermed heller ikke af vilkår i 
lufthavnens miljøgodkendelse. Denne støj er derfor heller ikke omfattet af støjhandlingsplanen. 
Overflyvning af byområder reguleres af de støjbegrænsende bestemmelser som Statens 
Luftfartsvæsen (SLV) er myndighed for. Selvom hovedparten af de forhold der anmeldes således 
ligger udenfor Kommunens myndighedsområde, er det Kommunens opfattelse, at denne flystøj også 
bør indgå i overvejelserne om muligheder for at reducere flystøjen. Anmeldelserne af støjgenerne er 
trods alt afledt af beflyvningen på Roskilde Lufthavn. 
 

7. Allerede indført støjbekæmpelse og forberedte projekter  
 
Roskilde Lufthavn har indført en lang række støjbegrænsende foranstaltninger, bl.a. efter 
forhandlinger i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser. Det drejer sig eksempelvis om 
restriktioner for ind- og udflyvning i forbindelse med visse typer flyvninger, tidsbegrænsninger for 
udførelse af særlige flyveaktiviteter, støjkrav til visse flytyper mv. 
 
Som nævnt er der i Regionplanen 2005 fastsat begrænsninger i form af støjkonsekvensområder 
omkring lufthavnen. Konsekvensen af Miljøklagenævnets afgørelse af 17. marts 2008 er desuden, at 
miljøgodkendelsen af lufthavnen, inkl. støjpåvirkningen, skal have et kvalitetsløft. Dette vil givet 
betyde, at der fremover skal reguleres ud fra bl.a. støjgrænser, hvor støjen nu primært reguleres efter 
antallet af operationer (se afsnit 4). 
 

8. Punkter til handlingsplanen i de følgende fem år  
 
Roskilde Kommune vurderer, at støjbelastningen af de 31 boliger, der belastes med støj på højest  
5 dB over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, kun meget svært kan minimeres i forbindelse med 
starter og landinger. Det skyldes, at boligerne ligger ganske nær start- og landingsbanerne, og at 
lufthavnen pt. har en relativt begrænset beflyvning (ca. 100.000 operationer). Samtidig vurderer 
kommunen, at der er tale om en mindre overskridelse af de vejledende grænseværdier for et 
begrænset antal boliger og dermed personer. Men der er tale om overskridelser, og derfor vil 
Kommunen undersøge: 
 
Handlingsplan – 2008-2009 

• Om der er mulighed for borgerne for at søge finansiel støtte til støjisolering m.v. af 
eksisterende boliger inden for støjkonsekvensområderne. 
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Handlingsplan – 2008-2009 
• Om de benyttede ind- og udflyvningsruter fordelt over døgnet er optimale i forhold til 

begrænsning af støjgener for boligområderne nær lufthavnen.  
 
Handlingsplan – 2008-2009 

• Hvordan Statens Lufthavnsvæsen følger op på overtrædelser af reglerne for overflyvning af 
boligområder. Dette med det formål, at åbne for en dialog om reguleringen af disse gener kan 
gøres bedre for at reducere støjgenerne for borgerne i Roskilde Kommune såvel som 
omegnskommunerne. Årsagen til dette punkt er, at langt de fleste klager over støj fra Roskilde 
Lufthavn skyldes overflyvninger af boligområder nær lufthavnen. Så selvom dette område 
ligger udenfor kommunens myndighedsområde, vil det blive undersøgt. 

 
Hvis der sættes gang i en fornyet godkendelsesproces for at udvide Roskilde Lufthavn eller der på 
anden måde sker betydelige forandringer i lufthavnens støj fra starter og landinger, vil Kommunen 
tage handlingsplanen op til revision.  
 

9. Skøn over forventet nedbringelse af antal støjbelastede personer og boliger  
 
Da der i første omgang ikke gennemføres konkrete tiltag vil der ikke ske en nedbringelse af antallet af 
støjbelastede boliger og personer. Da kommunen samtidig vurderer, at der er tale om en mindre 
overskridelse af de vejledende grænseværdier, vil der heller ikke være forandring i de 
helbredsmæssige konsekvenser ved støjen fra starter og landinger på Roskilde Lufthavn.  
 

10. Strategi på lang sigt  
 
På baggrund af Roskilde Kommunes støjkortlægningen af Roskilde Lufthavn i 2007 vurderer 
kommunen, at der ikke er behov for at iværksætte konkrete handlingsplantiltag i forhold til lufthavnen. 
Derimod vil en betydelig udvidelse af beflyvningen og/eller en eventuel ny godkendelsesproces 
medføre, at handlingsplanen skal tages op til revision, således at planen hele tiden afspejler 
virkeligheden. Indtil der er etableret et lovligt plangrundlag kan en miljøgodkendelse til at udvide 
lufthavnen dog ikke meddeles. 
 

11. Økonomiske konsekvenser  
 
Der er ingen økonomiske konsekvenser ved handlingsplanen. 
 

12. Tiltag til evaluering af støjhandlingsplanen  
 
Kommunen offentliggør resultatet af undersøgelserne nævnt i punkt 8 på sin hjemmeside senest 1 
måned efter de er frembragt. 
 

13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen 
 
Roskilde Kommune har modtaget høringssvar om ”Forslag til støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn” 
indenfor høringsfristen den 12. juni 2008 fra følgende 8 parter: 
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• Solrød Kommune, den 12. juni 2008 • Ebbe René Hjort, den 9. juni 2008 
• Københavns Lufthavne A/S, 10. juni 2008 • Statens Lufthavnsvæsen, den 2. juni 2008 
• Lejre Kommune, den 11. juni 2008 • Vindinge Lokalråd, den 1. juni 2008 
• Bjørn Birkholm Iversen, den 9. juni 2008 • StopStøjen, den 28. april 2008 
 
Kommunen har gennemgået alle høringssvarene og pointerne fra de konkrete problemstillinger og 
spørgsmål refereres her. De indkomne bemærkninger er opdelt og besvares under følgende 11 
overskrifter.  
 

13.1   Forureneren betaler-princippet følges ikke. 
13.2   Konsekvenser for hele støjkonsekvensområdet bør vurderes.  
13.3   Drøftelser med Statens Lufthavnsvæsen. 
13.4   Revurdering af miljøgodkendelsen og fastlæggelse af myndighedsansvar. 
13.5   Hvornår er støjen uacceptabel for beboerne omkring lufthavnen? 
13.6   Udvidelse af lufthavnen og plangrundlag. 
13.7   Forkert at visse flyvninger er ikke medtaget samt om flytyper og -kategorier. 
13.8   Bør støjkortlægningen give anledning til flere eller færre handlingsplantiltag? 
13.9   Den samlede handlingsplan bør omhandle såvel start/landinger som terminalstøj m.m. 
13.10 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er ikke brugbare i støjhandlingsplanen.   
13.11 Allerede indførte støjbegrænsende foranstaltninger. 

13.1 Forureneren betaler-princippet følges ikke 
Solrød Kommune: 
Roskilde Kommune følger ikke princippet om, at forureneren betaler for fjernelse af forureningen, i 
dette tilfælde at få foretaget en støjreduktion af boliger. 
 
Roskilde Kommune: 
”Roskilde Lufthavn overskrider ingen gældende regler for støj i forbindelse med sin drift. Derfor er 
”forureneren betaler-princippet” ikke brugbart i denne sammenhæng. Samtidig er der ikke lovhjemmel 
i ”Bekendtgørelsen om støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner” til at påbyde nogen parter 
at skulle betale for støjisolering eller andet. Handlingsplanen er altså ikke et myndighedsredskab som 
f.eks. en miljøgodkendelse med vilkår for virksomhedens drift. Der er tale om Roskilde Kommunes 
egen plan til at forebygge og reducere den eksterne støj, hvis den skulle findes uacceptabel. Som det 
fremgår af handlingsplanen vil Roskilde Kommune undersøge muligheden for, at borgerne kan søge 
finansiel støtte til støjisolering m.v. af eksisterende boliger indenfor støjkonsekvensområdet.” 

13.2 Konsekvenser for hele støjkonsekvensområdet bør vurderes  
Solrød Kommune: 
Roskilde Kommune bør vurdere hele støjkonsekvensområdet - ikke kun nært beliggende boliger. 
 
Roskilde Kommune: 
”Støjbelastningskort nr. 1 i handlingsplanen viser, at støjbelastningen Lden når op på 55 - 60 dB i et 
lille udsnit af Roskilde Kommune – nærmere bestemt en mindre del af boligområdet i Snoldelev. I alt 
er maksimalt 31 boliger berørt af denne støj, som er over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
for flystøj i boligområder på 55 dB. Roskilde Kommune finder på den baggrund ikke, at støjen fra 
starter og landinger på Roskilde Lufthavn er uacceptabel. Der er således foretaget en vurdering af 
hele støjkonsekvensområdet.” 

13.3 Drøftelser med Statens Lufthavnsvæsen 
Solrød Kommune: 
Kommunen ønsker løbende orientering om drøftelserne med Statens Lufthavnsvæsen (SLV), 
alternativt at blive inddraget i dialogen. 
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Roskilde Kommune: 
”Roskilde Kommune involverer gerne Solrød Kommune i dialogen med SLV.” 
 
Statens Lufthavnsvæsen: 
Statens Lufthavnsvæsen (SLV) finder det naturligt, at Roskilde Kommune retter henvendelse direkte 
til SLV som reaktion på brevkopier af klager over overflyvninger eller henvendelser fra borgere. 
 
Roskilde Kommune: 
” I tilfælde af spørgsmål vil Roskilde Kommune fremover rette direkte henvendelse til SLV. 
Kommunen vil samtidig arbejde for, at vi får etableret et konstruktiv og frugtbart samarbejde som 
bygger på åbenhed og dialog for at få optimale løsninger, der sammentænker flysikkerhed og miljø.” 

13.4 Revurdering af miljøgodkendelsen og fastlæggelse af myndighedsansvar  
Solrød Kommune: 
Miljøgodkendelsen bør revideres nu og tilpasses den reelle aktivitet. 
 
Roskilde Kommune: 
”Som Miljøklagenævnet påpeger i sin afgørelse af 17. marts 2008 skal miljøgodkendelsen for 
Roskilde Lufthavn revurderes hurtigst muligt.” 
 
Statens Lufthavnsvæsen: 
Der er uhensigtsmæssigt, at der lægges op til at køre to sideløbende forløb i forbindelse med 
reguleringen af miljøforholdene omkring Roskilde Lufthavn. 
 
Handlingsplanens punkter kan indgå i den fornyede behandling af miljøgodkendelsen. SLV ønsker at 
punkterne erstattes med en henvisning til en kommende godkendelsesproces for Roskilde Lufthavn. 
 
Vindinge Lokalråd: 
Det kan konstateres, at der mellem Naviair (flyvesikringstjenesten) og Statens Luftfartsvæsen (SLV) 
er forskellig opfattelse af, om det kan få konsekvenser for piloter at overtræde gældende regler for 
overflyvninger. Lokalrådet anmoder Kommunen om at arbejde for, at der indføres regulære 
konsekvenser over for piloter, som ikke retter sig efter de gældende regler.  
 
Det er uhensigtsmæssigt, at støj fra start/landinger kommer under tilsyn af Roskilde Kommune og 
overflyvningerne under tilsyn af SLV. Som tilfældet har været indtil nu, oplever vi hele tiden at 
”Sorteper” sendes videre.  
 
StopStøjen:  
Overflyvninger medfører støjgener for mange naboer til lufthavnen, og det er problematisk, da kun 
støj fra start/landing reguleres af Roskilde Kommune, mens overflyvning reguleres af SLV. 
 
StopStøjen har dokumentation for, at SLV alene har opfattet sig som ansvarlig for flysikkerheden og 
ikke ser det som sit ansvar at gribe ind overfor støjgener fra overflyvninger. StopStøjen mener derfor, 
at der er behov for klare definitioner og afgrænsninger af, hvilken del af en faktisk flyrute, der må 
betegnes som hhv. start, landing og overflyvning, og hvilken myndighed der skal håndhæve 
borgernes interesser i støjbegrænsning. 
 
Set i det lys finder StopStøjen ikke at undersøgelsen af, hvordan SLV følger op på overflyvning af 
boligområder(jf. kommunens udkast til støjhandlingsplan afsnit 8) kan udsættes til planens år 4-5, 
men derimod bør igangsættes straks. 
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Roskilde Kommune (svar til de 3 ovenstående): 
”Roskilde Kommune mener ikke, at der skal køre to sideløbende processer i forbindelse med 
miljøreguleringen af Lufthavnens miljøforhold. Derfor kan der være god mening i at undersøge alle 
handlingsplanens 3 punkter i forbindelse med den forestående revurdering af Lufthavnens 
miljøgodkendelse. Herunder at få klarhed over, hvilken myndighed der har hvilke kompetencer i hvilke 
sager, f.eks. i forbindelse med overflyvninger. Kommunen vil dog ikke som SLV foreslår fjerne nogle 
af punkterne i handlingsplanen, men blot arbejde for at handlingsplanens punkter undersøges og 
besvares i sammenhæng med godkendelsesarbejdet. 
 
Roskilde Kommune kan ikke ændre opdelingen af myndighedsansvaret, men vil arbejde for at 
kortlægge ansvarsfordelingen. Kommunen har ingen interesse i, at borgerne oplever, at Sorteper blot 
sendes videre fra en myndighed til en anden.” 
 
Vindinge Lokalråd: 
I handlingsplanen og ligeledes i den underkendte VVM redegørelse opereres med, at lufthavnen skal 
overholde nogle angivne støjmængder og ikke længere et givet antal operationer. Vi finder det meget 
uhensigtsmæssigt, hvis lægfolk ikke længere har en reel mulighed for at kontrollere, om lufthavnen 
overholder sine tilladelser. I hvilket omfang vil der fremover blive åbenhed omkring kontrol og tilsyn 
med lufthavnens aktiviteter? Vi forventer, at der skabes mulighed for, at lægfolk og kommunens 
tilsynsmyndighed kan have en dialog omkring resultatet af disse tilsyn. 
 
Stop Støjen:  
Lufthavnens miljøgodkendelse skal have et kvalitetsløft. Stop Støjen vil pointere, at stillede krav skal 
være umiddelbart målbare og lette at kontrollere. Restriktioner på antal operationer er både lette og 
billige at kontrollere løbende, mens samlede støjkvoter er både mere langsommelige, dyre og gør det 
vanskeligt at afgøre, om støjvilkår er overskredet. StopStøjen mener derfor, at der både bør være 
restriktioner for maksimalt antal operationer med især helikoptere og andre stærkt støjende luftfartøjer 
- samt samlede støjkvoter, som ikke må overskrides. 
 
Solrød Kommune: 
Eftervisningen af overholdelse af grænseværdierne bør ske efter antallet af aktiviteter, som i 
miljøgodkendelsen og ikke ved en årlig støjmåling. 
 
Roskilde Kommune (svar til de 3 ovenstående): 
”Retningslinjerne for støjkortlægningen, bl.a. brugen af Lden og Lnight, er fastlagt i ”Bekendtgørelse om 
støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner”, så på den baggrund kan handlingsplanen ikke 
operere med eksempelvis antal operationer. Antallet af operationer og flytyper m.m. (herunder 
helikoptere) indgår dog som grundlag for hele støjkortlægningen, der altså er en beregning af støj ud 
fra den faktiske trafik og flytyper. Dette kan ses i Bilag A i DELTAs rapport: ”Kortlægning af flytrafik i 
2006 på Københavns Lufthavn, Roskilde” fra 25. september 2007. 
 
Spørgsmål om hvordan den revurderede miljøgodkendelse kommer til at se ud hører ikke ind under 
arbejdet med støjhandlingsplanen. Godkendelsesarbejdet vil bygge på Miljøstyrelsens vejledninger 
for støj fra flyvepladser [pt. 1994/5 og bilag]. Her arbejdes med de samme beregningstyper, bl.a. fordi 
de bedre afspejler den reelle støj end et antal operationer gør. Miljøgodkendelsen vil blive opdateret 
så den svarer til Lufthavnens drift og efter den seneste viden om støj og andre miljøforhold. 
 
Revurderingen af miljøgodkendelsen vil følge de normale regler for inddragelse af offentligheden, 
hvorved borgerne får klagemuligheder i forbindelse med godkendelsesprocessen. Det samme gælder 
for åbenheden i forbindelse med tilsyn og kontrol af lufthavnens aktiviteter, der er underlagt reglerne 
om aktindsigt og offentlighed i forvaltningen. 
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13.5 Hvornår er støjen uacceptabel for beboerne omkring lufthavnen? 
Bjørn Birkholm Iversen: 
Set i lyset af, at alle ejendomme i nærheden af lufthavnens indflyvninger er påført en højderestriktion, 
så kan ingen, heller ikke nytilkomne, have været i tvivl om at der kunne komme lavtgående fly. Bliver 
støjen fra lufthavnen så mere uacceptabel, fordi man tillader anlæggelse af 100 boliger i Snoldelev?  
 
Kortene, der blev udarbejdet for indflyvninger og hindringsplaner, synes ikke at have været med i den 
offentlige debat om lufthavnen. 
 
Hvorfor er HUR`s regionsplantillæg ikke længere er et gyldigt plangrundlag?  
 
Roskilde Kommune: 
”På baggrund af støjkortlægningen fastslås, at maksimalt 31 boliger er berørt af støj over 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Disse grænseværdier er pt. ikke gældende for Roskilde 
Lufthavn, hvis miljøgodkendelse primært arbejder med antal operationer til at regulere støjen. Derfor 
vurderer Roskilde Kommune, at det ikke er nødvendigt at iværksætte konkrete handlinger for at 
reducere støjgenerne fra starter og landinger i Lufthavnens nærområder. Så de nævnte 100 boliger i 
Snoldelev spiller hverken positivt eller negativt ind i forhold til vurderingerne i støjhandlingsplanen.  
 
Kommunen er enig i udlægningen af, at alle bør kende højderestriktionerne og være klar over 
muligheden for lavtgående fly nær Lufthavnen. Det viser sig desværre, at nogle piloter ikke overholder 
de retningslinjer, som Statens Lufthavnsvæsen (SLV) administrerer. Derfor anser kommunen det for 
nødvendigt at indgå i dialog med SLV, bl.a. for at få klarhed over, hvilke håndhævelsesmuligheder der 
findes overfor piloter, der gentagne gange overtræder overflyvningsreglerne, og for at kortlægge, 
hvilken myndighed, der har hvilke kompetencer i hvilke sager. 
 
Alle kort og beregninger brugt i forbindelse med støjhandlingsplanen er offentliggjort sammen med 
udkastet til handlingsplan den 17. april 2008. DELTAs rapport: ”Kortlægning af flytrafik i 2006 på 
Københavns Lufthavn, Roskilde” fra 25. september 2007 findes også som bilag til den færdige 
udgave af Roskilde Kommunes støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn. Kommunen har i denne 
forbindelse ingen bemærkninger til brugen af kort i forbindelse med andre offentlige debatter om 
Lufthavnen. 
 
Naturklagenævnet slår i sin afgørelse af 12. februar 2008 fast, at HUR’s regionplantillæg ikke er 
gyldigt. Den præcise argumentation kan læses i afgørelsen. Det fastslås senere, at Regionplan 2005 
og dermed støjkonsekvensområderne heri, udgør det gældende plangrundlag for Roskilde Lufthavn.”  
 
Vindinge Lokalråd: 
Det nævnes, at 31 boliger bliver berørt. I forbindelse med lufthavnens udvidelsesplaner i 2006 var det 
ikke muligt at skaffe dokumentation for antallet af støjramte boliger. En nærmere forklaring ønskes.  
 
Roskilde Kommune: 
”Oplysningerne om de 31 boliger er fremkommet ved at køre data fra DELTA’s støjkortlægning 
sammen med kommunens såkaldte UTM-koordinater (geografisk placering) for de enkelte adresser i 
Roskilde, inkl. informationer om bygningsanvendelse. Se DELTAs rapport: ”Kortlægning af flytrafik i 
2006 på Københavns Lufthavn, Roskilde” fra 25. september 2007, afsnit 3. Roskilde Kommune kan 
ikke redegøre for hverken HUR’s eller Roskilde Amts arbejde i forbindelse med den nu bortfaldne 
VVM og miljøgodkendelse til udvidelse af Roskilde Lufthavn.” 

13.6 Udvidelse af lufthavnen og plangrundlag 
Bjørn Birkholm Iversen:  
Er den såkaldte udvidelse ikke 2-delt (udvidelse af beflyvning og udvidelse af baneanlæg)?  



 

Roskilde Kommunes ”Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn”  
 
18 

Udvidelse til 200.000 operationer, som lufthavnen er blevet tilladt til, og det støjkonsekvensområdet 
dækker, må være ok, når udvidelse af banelængde/bredde osv. ikke følger med? 
 
Er ovennævnte tilfældet synes handlingsplanen at skulle gå på en maksimal udnyttelse på 200.000 
operationer uden udvidelse af baner. 
 
Københavns Lufthavne A/S:  
For så vidt angår afsnit 10 forudsætter CPH, at Miljøbeskyttelsesloven finder anvendelse ved en 
fremtidig godkendelsesproces. Vi stiller os uforstående overfor, at det eksisterende plangrundlag ikke 
skulle være lovligt og noterer os i øvrigt, at plangrundlaget rummer mulighed for at meddele 
miljøgodkendelse til en eventuel udvidelse af Roskilde Lufthavn. 
 
Roskilde Kommune (svar til de 2 ovenstående): 
”Amtets miljøgodkendelse til at udvide Roskilde Lufthavn var 2-delt. Men da Miljøklagenævnet i sin 
afgørelse af 17. marts 2008 har hjemvist hele godkendelsen, dvs. såvel baneudvidelse, ændret 
beflyvning og driftsvilkår, til fornyet behandling i Roskilde Kommune, så er disse sagsakter uden 
betydning for støjhandlingsplanen. Naturklagenævnet har som tidligere nævnt hjemvist VVM-
redegørelsen og regionplantillægget til fornyet behandling. 
Støjhandlingsplanen skal bygge på den reelle beflyvning, dvs. de ca. 100.000 operationer i 2006, og 
skal tages op til revision i tilfælde af væsentlige ændringer. Planen skal således ikke laves ud fra 
f.eks. miljøgodkendelsens rammer. Rammer som jo i visse tilfælde er meget anderledes end 
virkeligheden. 
 
Kommunens bemærkninger i afsnit 10 om, at en udvidelse af Lufthavnen kræver at der etableres et 
lovligt plangrundlag skal forstås således, at der altid kræves et lovligt plangrundlag for at en 
virksomhed, f.eks. Lufthavnen, kan udvide sine aktiviteter. Kommunen vil ikke her komme nærmere 
ind på de mere specifikke regler i dette henseende, da spørgsmål plangrundlag og miljøgodkendelse 
først behandles, hvis lufthavnsselskabet på et senere tidspunkt ønsker at søge om at udvide 
Lufthavnen. 

13.7 Forkert at visse flyvninger ikke er medtaget samt om flytyper og -kategorier 
Bjørn Birkholm Iversen:  
Lufthavnens operationsmæssige kvote bygger fortsat på de gamle (1992/95) tilladelser med op til 
121.000 operationer. Har nogen mon spekuleret på, at det ofte er samme flytype der bruges i de 
forskellige flykategorier, f.eks Cessna 172, der i flæng anvendes til skoleflyvning, fotoflyvning, 
faldskærmsflyvning, taxaflyvning, slæbemålsflyvninger og privatflyvningen, og som af miljømæssige 
grunde kan forbydes pga. manglende kvoter i en kategori, men fortsat kan flyve i en anden kategori?  
 
Der undres over at den maximale udnyttelse af lufthavnen på 121.000 operationer ikke er nået og at 
det er gået ned af bakke siden 1997, hvor der var næsten 103.000 operationer. Uanset om der er 
121.000 eller 200.000 årlige operationer, så bør man omskrive operationerne til tilladte støjkvoter 
allerede nu. 
 
Roskilde Kommune: 
”Støjkortlægningen bruger Københavns Lufthavns tal for beflyvningen på Roskilde Lufthavn i 2006. 
Da de forskellige fly således er indfanget i støjkortlægningen, er deres fly-kategorier ikke relevant for 
støjhandlingsplanen. Dette er et spørgsmål som behandles via miljøtilsynet og i arbejdet med at 
revurdere Lufthavnens miljøgodkendelse. Det samme gælder bemærkningerne om antallet af 
flyvninger og pointen med at omskrive operationer til støjkvoter, der således ikke behandles her.” 
 
Vindinge Lokalråd: 
I handlingsplanen (afsnit 4, note 3) er nævnt en række flyvninger, som ikke er medtaget, bl.a. 
operationer med redningshelikoptere. Vi mener der er tale om væsentlige undladelser og forventer 
naturligvis, at disse flyvninger medtages, hvilket vil betyde en væsentligt øget beregnet støj. 
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Roskilde Kommune: 
”Roskilde Kommune holder sig til Miljøstyrelsens vejledninger om flystøj, dvs. også til hvilke flyvninger 
der ikke skal inddrages i reguleringen af støj fra lufthavne. Da de nævnte flyvninger er undtaget i 
Støjvejledningen 5/1994, er de også udeladt i støjkortlægningen og -handlingsplanen. Til gengæld er 
alle ”almindelige” helikopteroperationer medregnet. 

13.8 Bør støjkortlægningen give anledning til flere eller færre handlingsplantiltag? 
Statens Lufthavnsvæsen: 
Da støjkurverne ligger langt indenfor den gældende miljøgodkendelse, kan vi ikke se, at den udførte 
støjkortlægning giver anledning til de tiltag, der er beskrevet i handlingsplanen. 
 
Københavns Lufthavne A/S:  
Københavns Lufthavne A/S (CPH) skal bemærke, at selskabet ikke er enigt i, at støjhandlingsplanen 
for Roskilde Lufthavn skal indeholder en indsats i form af miljøtilpasninger.  
 
Det er CPH’s opfattelse, at godkendelsesordningen i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 giver 
miljømyndigheden mulighed for at foretage eventuelle miljøtilpasninger. Da en revurdering af 
miljøgodkendelsen under alle omstændigheder er forestående, finder lufthavnsselskabet, at 
eventuelle miljøtilpasninger bør drøftes og forhandles i forbindelse hermed. 
 
På baggrund af de anførte bemærkninger finder lufthavsselskabet, at støjhandlingsplanen alene bør 
henvise til den kommende revurdering at miljøgodkendelsen af Roskilde Lufthavn. 
 
Roskilde Kommune (svar til de 2 ovenstående): 
”Der er ikke tale om, at Roskilde Lufthavn overskridelser nogen lovgivning, men der er alligevel tale 
om en begrænset overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Af den grund vurderer 
Kommunen fortsat, at der ikke skal iværksættes konkrete handlingsplantiltag, men samtidig at der 
stadig er behov for at undersøge:  
 
(1) Muligheden for at borgerne kan søge støtte til støjisolering m.v. af eksisterende boliger indenfor 
støjkonsekvensområderne, (2) Om de benyttede ind- og udflyvningsruter er optimale i forhold til 
begrænsning af støjgener, og (3) Hvordan Statens Lufthavnsvæsen følger op på overtrædelser af 
reglerne for overflyvning af boligområder.”  
 
Kommunen har udelukkende besluttet at undersøge disse 3 punkter via handlingsplanen og betragter 
ikke dette som en miljøtilpasning af Lufthavnen. Grundet høringssvarene er Kommunen dog enig i, at 
handlingsplanpunkterne bør undersøges som led i revurderingen af Lufthavnens miljøgodkendelse. 
Således vil al miljøtilpasning foregå efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 som Københavns 
Lufthavne påpeger nødvendigheden af.”  
 
Vindinge Lokalråd: 
I handlingsplanen står der, at der er tale om en mindre overskridelse af støjgrænserne, og at 
kommunen vurderer, at der ikke skal foretages konkrete handlinger. Det er vi ikke enige i. Når der er 
sat en grænse, så er selv en mindre overskridelse væsentlig. I det forelagte materiale er der en 
overskridelse på 5 dB, hvilket i praksis vil opleves som væsentlig, idet en øgning på 5 dB er mere end 
en fordobling af støjen. Derfor ønskes en plan for konkrete handlinger, som kan nedbringe støjen, så 
den kommer under den tilladte grænseværdi. 
 
Roskilde Kommune: 
”Årsagen til at Roskilde Kommune anser resultaterne af støjkortlægningen som en mindre 
overskridelse skyldes, at: 

1. Der er tale om en overskridelse på maksimalt 5 dB for højest 31 boliger, da et antal af disse 
boliger er spredt bebyggelse i det åbne land, hvis grænseværdi på 60 dB ikke er overskredet.  

2. Der er tale om en vejledende grænseværdi, som ikke har retsvirkning for Roskilde Lufthavn, 
der i øvrigt overholder alle miljøkrav. 
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3. Støjkortlægningen viser, at der er overensstemmelser med støjkonsekvensområderne i 
Regionplan 2005 (se nederst side 11). 

 
På den baggrund har Roskilde Kommune valgt at der ikke skal sættes konkrete tiltag i værk, som kan 
nedbringe støjen, hvilket Miljøstyrelsens vejledning til Støjbekendtgørelsen 4/2006 understøtter, da 
det ikke medfører handlepligt, hvis støjkortlægningen viser at en vejledende grænseværdi er 
overskredet.” 
 
Ebbe René Hjort: 
Vi oplever til stadighed – periodevist adskillige gange dagligt – store gener fra overflyvninger af vores 
bopæl i forbindelse med starter og landinger. Mine ønsker til støjhandlingsplanen er derfor, at 
følgende inkluderes i handlingsplanen for henholdsvis år 3-4 og år 4-5: 
 
1. Der etableres et generelt flyveforbud over Hastrup. 
2. Der etableres flyveveje, som leder trafikken udenom byer og byområder. 
3. Statens Lufthavnsvæsen, Naviair, Roskilde Lufthavn samt brugerne af lufthavnen instrueres i at 
anvende de beskrevne flyveveje, og SLV fører tilsyn med, at flyvevejene ”i det væsentligste” benyttes. 
4. Overtrædelse af overflyvningsforbud og væsentlige eller gentagne fravigelser fra angivne flyveveje 
straffes med bøde. 
5. Der etableres tidsbegrænsning på starter og landinger; dvs. der gives kun tilladelse til starter og 
landinger med fly >10 tons indenfor tidsrummet kl. 08.00-20.00 på hverdage. 
6. Landingsrunder gennemføres i henhold til de flyveveje, der var beskrevet i den nu bortfaldne 
miljøgodkendelse, og de begrænses til tidsrummet på hverdage kl. 09.00 til kl. 15.00.  
 
Roskilde Kommune: 
”Ad 1, 3 og 4: Det er hverken indenfor støjhandlingsplanens rammer eller Kommunens 
myndighedskompetence at etablere flyveforbud, at instruere i/føre tilsyn med anvendelse af flyveveje 
eller at straffe overtrædelser af overflyvningsforbud med bøde. 
 
Ad 2, 3, 5 og 6: Etablering af flyveveje udenom byområder, etablering af tidsbegrænsninger og andre 
rammer for lufthavnens drift kan ikke behandles som led i arbejdet med støjhandlingsplanen. 
Relevante emner vil til gengæld blive taget op i forbindelse med revurdering af Lufthavnens 
miljøgodkendelse. 
 
Kommunen tager dialogen med Statens Lufthavnsvæsen og undersøger hvem der har 
myndighedsansvaret for hvad m.m., men tilføjer ikke nogen af de foreslåede tiltag i 
støjhandlingsplanen.” 

13.9 Den samlede handlingsplan bør omhandle såvel start/landinger som terminalstøj m.m. 
Vindinge Lokalråd: 
Den samlede støj bør omhandle såvel start/landinger som terminalstøj. Her tænkes specielt på støj i 
forbindelse med motorafprøvninger. 
 
Ifølge det nye støjdirektiv skal ikke kun en enkelt støjkilde medtages. Der skal foretages en 
akkumuleret beregning af alle støjkilder, som påvirker den enkelte bolig. Her tænkes på støj fra veje, 
jernbaner, lufthavne m.v. Hvordan er dette forhold medtaget i støjhandlingsplanen? 
 
Stop Støjen:  
Terminalstøj bør indgå, eftersom vi er vidende om, at nogle naboer til tider plages voldsomt af 
motorafprøvninger. 
 
Roskilde Kommune (svar til de 2 ovenstående): 
”Terminalstøj, inkl. støj fra motorafprøvninger, indgår ikke i støjkortlægningen og -handlingsplanen, da 
bekendtgørelsens inddragelse af støj fra fly tager afsæt i antallet at operationer. Det er altså ikke 
lufthavnen som støjende virksomhed, der skal kortlægges, men kun flytrafikken.  
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Terminalstøj m.m. reguleres via Lufthavnens miljøgodkendelse. Dette er også i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsen, som allerede i 2007 fik tilsendt støjkortlægningen uden at dette har givet 
anledning til bemærkninger. Desuden skal det fastslås, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 
udelukkende omhandler støj fra fly i forbindelse med start og landing (vejl. 5/1994 s. 41). 
 
Roskilde Kommune har udarbejdet støjkortlægning og støjhandlingsplan efter ”Bekendtgørelse om 
støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner, nr. 717 af 13. juni 2006” og Miljøstyrelsens 
”Vejledning nr. 4/2006 om Støjkortlægning og støjhandlingsplan”. Heraf fremgår det også, at Roskilde 
Kommune ikke er et større samlet byområde (under 100.000 indbyggere), hvorfor der blot skal laves 
en handlingsplan for trafikken på Lufthavnen (vejl. 4/2006 afs. 5.3.2 side 56-57). Dette betyder, at 
støjkortlægningen ikke skal laves som en akkumuleret beregning af alle de nævnte støjkilder på 
Lufthavnen.” 

13.10 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er ikke brugbare i støjhandlingsplanen   
Københavns Lufthavne A/S:  
CPH skal gøre opmærksom på, at støjhandlingsplanens afsnit 4 ”Gældende vilkår og grænseværdier 
for flystøj” efter selskabets opfattelse alene bør referere til lufthavnens gældende miljøgodkendelse 
og ikke til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for flystøj. Selskabet skal hertil særligt bemærke, 
at den foretagne støjkortlægning, ikke er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning 
for beregning af flystøj, hvorfor resultaterne ikke - som det er søgt gjort i Roskilde Kommunes forslag 
til støjhandlingsplan - kan sammenlignes med de vejledende grænseværdier for støj fra flyvepladser. 
 
Med henvisning til ovenstående finder lufthavnsselskabet ligeledes, at omtalen af de vejledende 
grænseværdier i afsnit 5, 6, 8 og 9 ikke er korrekt. 
 
Roskilde Kommune: 
”Kommunen har valgt at inddrage Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i afsnit 4 selvom 
grænseværdierne ikke – som det også understreges – har retsvirkning for Lufthavnen.  
Det skyldes at Kommunens rådgiver (DELTA Acoustics & Electronics) har beregnet, at 
sammenligningen mellem støjkortlægningen og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier var mulig 
indenfor en usikkerhed på ca. 1 dB (se Støjhandlingsplanens side 7, note 3).” 
 
Kommunen bruger ikke de vejledende grænseværdier i direkte sammenlignelige med værdierne i 
støjkortlægningen, idet der gøres meget ud af, at der er tale om en overskridelse på maksimalt 5 dB 
for maksimalt 31 boliger. Kommunen vurderer derfor fortsat, at sammenligningen giver et fornuftigt 
fingerpeg om støjniveauet fra Roskilde Lufthavn i forhold til naboerne. Af samme grund er 
grænseværdierne inddraget i den resterende del af støjhandlingsplanen for Roskilde Lufthavn.”  

13.11 Allerede indførte støjbegrænsende foranstaltninger 
Københavns Lufthavne A/S:  
Med henvisning til støjhandlingsplanens afsnit 7 skal CPH anføre, at Roskilde Lufthavn allerede har 
indført en lang række støjbegrænsende foranstaltninger, bl.a. efter forhandlinger i forbindelse med 
udarbejdelse af miljøgodkendelser. Lufthavnsselskabet kan oplyse, at det bl.a. omfatter restriktioner 
for ind- og udflyvning i forbindelse med visse typer flyvninger, tidsbegrænsninger for udførelse af 
særlige flyveaktiviteter, støjkrav til visse flytyper mv. CPH finder, at de allerede foretagne 
støjbegrænsende foranstaltninger bør omtales i afsnittet. 
 
Roskilde Kommune: 
”Roskilde Kommune har kendskab til de indførte støjbegrænsende foranstaltninger og vil på baggrund 
af lufthavnsselskabet opfordring tilføje det nævnte i afsnit 7.” 
 
 


