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Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b i rammegodkendelse for 
Københavns Lufthavn meddelt den 30. april 1997. 
 
Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om 
maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. 
 
Ved meddelelse af dette påbud ændres vilkår 2.2.4b for så vidt angår 
position 2. Skyttehøj (NMT 10) i ”Rammegodkendelse af Københavns 
Lufthavn med hensyn til støj og luftforurening i forbindelse med afvikling af 
flytrafik”, meddelt den 30. april 1997 og stadfæstet af Miljøklagenævnet den 
11. maj 1999. Målepunktet position 2 flyttes til selve boligområdet Skyttehøj, 
idet støjmålingen foretages med mobil støjmåler 4 meter over terræn i 
målepunktet anvist i figur 1. Grænseværdien LAmax for taxastøj fastsættes til 
70 dB(A) i målepunktet. 
 
Vilkår om flytning af målepunktet position 2. Skyttehøj meddeles efter § 72, 
stk. 3, i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Støjgrænseværdien meddeles efter § 41b, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for 
taxistøj 
Det maksimale A-vægtede lydtrykniveau (LAmax) fra taxikørsel med fly i de 
angivne positioner i tidsrummet kl. 23.00 – 06.00 må ikke overstige 
følgende: 
 
Position LAmax 
1. H. Jastraus Allé, 4 meter over terræn 79 dB(A) 
2. Skyttehøj (NMTSkyttehøj), 4 meter over terræn 70 dB(A) 
3. Askov Allé (NMT9), 5 meter over terræn 70 dB(A) 
4. Nordre Kinkelgade, 4 meter over terræn 72 dB(A) 
5. Rybakkevej (NMT5), 5 meter over terræn 70 dB(A) 

 
Støjmåling i position 1, 3, 4 og 5 foretages som angivet i bilag 9. 
 
Støjmåling i position 2. Skyttehøj foretages med en mobil målestation i 
boligområdet Skyttehøj.  
                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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NMTSkyttehøj 

Den mobile målestation skal placeres i målepunktet NMTSkyttehøj som angivet 
i figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Angivelse af placering for mobil støjmåler i  NMTSkyttehøj 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 13. november 2012 påbud om ændring af vilkår 
2.2.4b i rammegodkendelse for Københavns Lufthavn meddelt den 30. april 
1997. 
 
Københavns Lufthavne A/S har med brev af 26. november 2012 oplyst 
følgende: 
”Med henvisning til Miljøstyrelsens fremsendelse af varsling af påbud 
fremsendt den 13. november 2012 kan Københavns Lufthavne A/S oplyse, at 
vi ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast.” 
 
Baggrund for påbuddet 
Formålet med påbuddet er at sikre en kvalitativ støjmåling af taxistøj i 
natperioden og dermed opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn i det 
nordvestlige område af Københavns Lufthavn, Kastrup, indtil der foreligger 
en revurdering af den gældende rammegodkendelse for støj fra 1997. 
 
Københavns Lufthavne A/S har med brev 26. maj 2010 redegjort for, at 
måleposition 10 placeret på toppen af ”Gate Gourmet bygningen” ønskes 
flyttet ind på lufthavnsarealet ved foden af støjvold 10. 
  
Baggrunden herfor er, at målestation 10 ikke har en tilfredsstillende 
driftsstabilitet, fordi udstyret er nedslidt og derfor meget 
vedligeholdelseskrævende. Dertil kommer, at kvaliteten af registreringerne 
ikke er tilfredsstillende som følge af et højt niveau af baggrundsstøj, dels 
pga. stigende antal afkast på taget af ”Gate Gourmet bygningen” og dels pga. 
trafikstøj fra den nærliggende motorvej og jernbane. 
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Miljøcenter Roskilde, nu Miljøstyrelsen Roskilde, har med brev af 26. juni 
2010 tilkendegivet enighed i, at placeringen af den eksisterende målestation 
10 ikke er hensigtsmæssig. I den sammenhæng blev det oplyst, at der vil 
blive taget stilling til den nye placering af NMT 10 i forbindelse med 
revurderingen af lufthavnens støjvilkår, hvor det samtidig skal afklares, 
hvorvidt egenkontrol med makismal taxistøj fremover skal udføres med 
støjmåling eller støjberegning. Københavns Lufthavne A/S blev i den 
forbindelse oplyst om at fortsætte måling i den eksisterende målestation 10, 
indtil der er meddelt en revurderet miljøgodkendelse. 
 
Københavns Lufthavne A/S har i notat af 27. august 2012 ”Ny måleposition 
10 i forbindelse med udskiftning af støjovervågningsanlæg” og på møde den 
28. august 2012 oplyst Miljøstyrelsen om, at den eksisterende målestation 
NMT 10 OLD nu er så nedslidt, at systemet ikke længere kan holdes 
kørende.  
 
På den baggrund har Københavns Lufthavne A/S i det pågældende notat 
foretaget en sammenligning af samtidige målinger foretaget i henholdsvis 
den gamle og nye målestation NMT 10 NEW Sammenligningerne viste 
relativt store forskelle på målingerne i de to målestationer, hvorfor det kan 
konkluderes, at resultaterne ikke kan bruges til at fastsætte en sigende 
støjgrænseværdi for den nye målestation. 
 
Københavns Lufthavne A/S anbefaler derfor i notatet, at der frem til, at der 
forelægger en revurderet miljøgodkendelse, benyttes en mobil målestation 
placeret i selve boligområdet Skyttehøj til måling af taxistøj fra lufthavnens 
nordvestlige område. 
 
Københavns Lufthavne A/S har med brev af 19. oktober 2012 fremsendt en 
historisk redegørelse for placering af den gamle målestation 10 (NMT 10 
OLD) samt en beregning af taxistøjens udbredelse i Skyttehøj, der kan 
danne grundlag for placering af en midlertidig målestation i Skyttehøj. 
Oplysningerne er fremsendt efter aftale på møde den 1. oktober 2012. 
 
Udpegning af målepunkt 
Beregningen af den maksimale taxistøjs udbredelse er udført i både 12 og 4 
meters højde, hvorved udbredelsen er fundet såvel i forhold til det 
oprindelige målepunkt på toppen af ”Gate Gourmet bygningen” (målepunkt 
i 10 meters højde jf. rammegodkendelse) samt i den mobile støjmålers 
højde. Støjkurverne bruges relativt til udpegning af et målpunkt i Skyttehøj, 
der har samme maksimalniveau, som det oprindelige målepunkt. Taxistøjen 
er umiddelbart højere i den østligste del af Skyttehøj, men her er del 
refleksioner fra bygninger, som der ikke er korrigeret for i beregningen. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at den foreslåede placering af den mobile støjmåler 
er hensigtsmæssig. Dels fordi det er centralt beliggende i det boligområde, 
som skal moniteres, dels fordi stedet er let tilgængeligt, dels fordi det en 
midlertidig løsning, og dels fordi det kan give et reelt billede af den 
maksimale taxistøj i Skyttehøj. 
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Fastsættelse af grænseværdi 
I rammegodkendelsens eksisterende vilkår 2.2.4 b er grænseværdien i punkt 
2. Skyttehøj (NMT 10) på toppen af ”Gate Gourmet bygningen” i 10 meters 
højde fastsat til 74 dB(A) for det maksimale A-vægtede lydtrykniveau 
(LA,max) for så vidt angår taxistøj i tidsrummet kl. 23.00 – 06.00. 
 
Af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 ”Støj fra flyvepladser” fremgår 
følgende vedrørende maksimalværdien for taxistøj i et boligområde: 
”For taxikørsel i forbindelse med start og landing skal man på for 
almenflyvepladser, lufthavne og flyvestationer tilstræbe, at 
maksimalværdien ikke overstiger 70 dB(A) om natten i boligområder 
rekreative områder med overnatning”. 
 
I den orienterende beregning af støjens udbredelse af 1. oktober 2012 
fremgår det, at det relative støjniveau i henholdsvis det aktuelle målepunkt 
NMT 10 OLD, og det foreslåede målepunkt NMTSkyttehøj er i samme 
størrelsesorden. Det understreges dog, at maksimalværdien på 72-74 dB(A) 
ikke er et udtryk for de forventede værdier. Miljøstyrelsen tolker dette som 
om, at maksimalværdierne forventes at være lavere. Det ses af tidligere 
målinger i NMT 10 OLD, at maksimalværdien typisk ligger væsentligt under 
70 dB(A). 
  
På den baggrund finder Miljøstyrelsen således ingen anledning til at afvige 
fra den vejledende grænseværdi for det midlertidige målepunkt 
(NMTSkyttehøj), og grænseværdien for maksimal taxistøj i natteperioden 
fastsættes derfor til 70 dB (A). 
 
Miljøstyrelsen vil så benytte resultater af målingerne med den mobile 
støjmåler i Skyttehøj i arbejdet med revurdering af den nuværende 
rammegodkendelse, herunder til fastsættelse af grænseværdi. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 Københavns Lufthavne A/S 
 Tårnby Kommune 
 Dragør Kommune 
 Trafikstyrelsen 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt 
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen. 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Att. 
Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K, eller 
ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 4. januar 2013 inden kl. 
16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til 
Miljøstyrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 
72544545 eller clben@mst.dk. 
 
 
 
 
Claus Gybeck Bendstrup  Heidi Clausen 
Ingeniør   Civilingeniør 
72544545   72544207   
clben@mst.dk   hecla@mst.dk 
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Kopi til: 
- Dragør Kommune (email: dragoer@dragoer.dk) 
- Tårnby Kommune (email: kommunen@taarnby.dk) 
- Trafikstyrelsen (email: Zz-LM@trafikstyrelsen.dk) 
- Danmarks Naturfredningsforening (email: dn@dn.dk) 
-  Friluftsrådet, (email: koebenhavn@friluftsraadet.dk) 
- Grundejersammenslutningen i Tårnby Kommune, v. Kurt Wriedt, 

(email: kurt.wriedt@mail.dk) 
- Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør, v. Arne 

Carlsen, Ternevænget 6, 2791 Dragør 
- Miljøforeningen for bevarelse af miljøet omkring Københavns 

Lufthavn ved Søren Beck, Søvej 44B, 2791 Dragør 


