
 
 
 
 
 
 

Roskilde Kommunes 

”Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn” 

  

 
 
 
 
 

Maj 2013 
 

Roskilde Kommune 
By, Kultur og Miljø 
Rådhusbuen 1 
4000 Roskilde 

 



Roskilde Kommunes ”Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn” 

Maj 2013             2 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Indledning ........................................................................................................................................................ 2 
1. Resumé af støjhandlingsplanen...................................................................................................................... 3 
2. Roskilde Lufthavn og de støjkilder beregningerne tager hensyn til ................................................................. 3 
2.1 Planforhold ................................................................................................................................................. 4 
3. De ansvarlige miljømyndigheder og det retslige grundlag .............................................................................. 6 
4. Gældende regler for flystøj ............................................................................................................................ 6 
4.1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier .................................................................................................. 6 
5. Resumé af støjkortene ................................................................................................................................... 7 
6. Vurdering af støjudsatte boliger og personer ................................................................................................. 8 
7. Allerede indført støjbekæmpelse og forberedte projekter .............................................................................. 9 
8. Punkter til handlingsplanen i de følgende fem år ......................................................................................... 10 
9. Skøn over forventet nedbringelse af antal støjbelastede personer og boliger................................................ 10 
10. Strategi på lang sigt ................................................................................................................................... 10 
11. Økonomiske konsekvenser ........................................................................................................................ 10 
12. Tiltag til evaluering af støjhandlingsplanen ................................................................................................ 10 
13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen ........................................................... 10 
13.1 Ny støjhandlingsplan ved ændret beflyvning og betydningen for støjkonsekvensområdet. ....................... 11 
13.2 Overflyvninger burde tages med i støjhandlingsplanen ............................................................................ 12 
13.3 Klage over den nye miljøgodkendelse af støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn ........................... 12 
13.4 Motorafprøvning, revurdering af miljøgodkendelse og støjkonsekvensområde ........................................ 13 
13.5 Samlet vurdering af høringssvar .............................................................................................................. 14 

 

 

 

Indledning 

Roskilde Lufthavn er omfattet af Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og 
udarbejdelse af støjhandlingsplaner”, nr. 1309 af 21/12/2011, da der gennemføres over 50.000 operatio-
ner om året1. Som miljømyndighed for Roskilde Lufthavn fik Roskilde Kommune lavet en støjkortlægning 
af flytrafikken i 2011 på Lufthavnen2. Kortlægningen og kommunes ”UDKAST – Roskilde Kommunes støj-
handlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn” har været i offentlig høring fra den 4. februar - 2. april 2013. 
Herefter er høringssvarene behandlet og fulgt op af den endelige udgave af Roskilde Kommunes ”Støj-
handlingsplan for Roskilde Lufthavn” der skal vedtages og offentliggøres senest d. 18. juli 2013. 
 
Formålet med støjhandlingsplanen er, at beskrive de handlinger som kommunen vil gennemføre for at 
forebygge og reducere støjen, hvor den er uacceptabel. Bekendtgørelsen giver ikke kommunen handle-
pligt hvis fx støjkortlægningen viser at en vejledende grænseværdi er overskredet. Det er således suve-
rænt kommunen der bestemmer ambitionsniveauet og hvilke virkemidler, der evt. kan iværksættes for at 
nedbringe støjen. Handlingsplanen er 5-årig, men kommunen skal revidere planen, når der sker væsentli-
ge ændringer, og senest ved dens udløb. 
 
Roskilde Kommune udarbejdede allerede i 2007 den første lovpligtige støjhandlingsplan for Roskilde 
Lufthavn ud fra beflyvningen i 2006. På trods af at antallet af operationer generelt er faldet, har kommu-
nen valgt at gennemføre en ny støjkortlægning. Dette er således støjhandlingsplan nr. 2, som er baseret 
på beflyvninger i 2011. 
  
Støjhandlingsplanen for Roskilde Lufthavn er tilgængelig på www.roskilde.dk. Her finder du også DELTAs 
støjkortlægning af Lufthavnen for 2011. 

 

                                                      
1
 En operation er en start eller en landing.  

2
 DELTA: ”Rapport: Kortlægning af støj fra flytrafik i 2011 på Københavns Lufthavn, Roskilde”, 29. august 2012. 

http://www.roskilde.dk/
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1. Resumé af støjhandlingsplanen  

Ud fra støjkortlægningen af beflyvningen på Roskilde Lufthavn i 2011 vurderer Roskilde Kommune, at det 
ikke er nødvendigt at iværksætte konkrete handlinger for at reducere støjgenerne fra starter og landinger 
i Lufthavnens nærområder. Det skyldes at kommunen vurderer, at de berørte boliger ligger 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 i (ca. 70.000 operationer). I 2002 var beflyvnin-
gen på ca. 100.000 operationer, så der er sket en reduktion i beflyvningen. Lufthavnen har dog fortsat 
tilladelse til at lade 121.000 operationer udføre pr. år i henhold til gældende miljøgodkendelse. 
 
Resultaterne viser at i 2011 er kun 15 boliger berørt af støj mellem 55 og 60 dB, mens tallet for 2006 var 
31 boliger. Enkelte af de 15 ejendomme ligger i boligområdet i Snoldelev og her er Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdi for flystøj 55 dB. For boliger i det åbne land er grænseværdien 60 dB. Det skal her 
nævnes, at lufthavnen ikke har pligt til at overholde de nævnte grænseværdier, som således kun er vejle-
dende. Overskridelserne ligger i intervallet mellem 55 dB og 60 dB, dvs. maksimalt med 5 dB, men da 
boligområdet ligger i yderkanten af intervallet må det forventes at ligge i den lave ende, dvs. nærmere 0 
dB end 5 dB i overskridelse. Lufthavnen har derudover en miljøgodkendelse, som bl.a. fastlægger ram-
merne for det tilladte antal operationer om året, typer af trafik, tidspunkter for operationer mv., som 
overholdes. 
 
Roskilde Kommune vurderer på den baggrund at der er tale om en forbedret situation i forhold til støj-
kortlægningen for 2006, idet der med faldet i lufthavnenes samlede støjbelastning er tale om en redukti-
on i antallet af støjbelastede boliger (fra 31 til 15 stk.). Samtidig er der tale om en mindre overskridelse af 
Miljøstyrelsen støjgrænser som udelukkende er vejledende.  
 
Der er ingen boliger som er belastet med over 50 dB om natten (Lnight), hvilket betyder at nattestøjen fra 
lufthavnen er uproblematisk miljømæssigt set. 
 

2. Roskilde Lufthavn og de støjkilder beregningerne tager hensyn til  

Roskilde Lufthavn ligger på adressen Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde. Lufthavnsarealet ligger primært i 
Roskilde Kommune, men et lille stykke mod øst er placeret i Greve Kommune. Lufthavnen og de nærlig-
gende områder fremgår af Figur 1. 
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Figur 1: Lufthavnens område (rød linje), arealet omkring lufthavnen, hvor matrikelgrænser (blå linje) i Ros-
kilde Kommune fremgår samt kommunegrænsen til Greve Kommune mod nordøst (orange stiplet linje). 
 
Lufthavnens samlede areal er 4,5 km² og omfatter udover de lufthavnstekniske anlæg også et hangarom-
råde, 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 for-
binder banerne med terminal- og hangarområdet i den nordlige og nordvestlige del af lufthavnen.  
 
Der er kontroltårn, en forplads med standpladser til fly, to tankanlæg og en garagebygning med udstyr til 
blandt andet snerydning, brandslukning og græsslåning. I tilknytning til manøvreområdet er der en ter-
minalbygning 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 2011, dog uden at forhold som fly-
veveje, flytypemix og lignende har ændret sig betydeligt. I 2002 var der ikke rutefly af betydning i luft-
havnen, 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 2011.  

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.” 
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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 (1-3) og område (4) med særlige restriktioner fra Regionplan 
2005. 
 
Regionplan 2005 
I støjkonsekvensområdet ved Roskilde Lufthavn, Jf. Figur 2, er der i landzone nedenstående begrænsnin-
ger 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 24h3 = 30 dB og  
LAmax4 = 45 dB. 

 
 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. In-
dustrivirksomheder samt offentlige og private institutioner, der ikke er specielt støjfølsomme, kan 
normalt opføres.  

 

                                                      
3
 LAeq 24h: Middelstøj i døgnet. 

4
 LAmax: Maksimalniveau. 
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 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 Roskilde Racing Center. Disse lokalplaner har ingen direkte 
indflydelse på driften eller støjudbredelsen fra lufthavnen. 
 

3. De ansvarlige miljømyndigheder og det retslige grundlag  

Flystøj er den mest betydelige miljøpåvirkning fra Roskilde Lufthavn. Både hvad angår støj fra 
start/landing og overflyvning. Roskilde Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for Roskilde 
Lufthavn i følge Miljøbeskyttelsesloven, dvs. for støj fra starter og landinger. Som følge heraf er det Ros-
kilde Kommune, der har udarbejdet støjkortlægning og støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn.  
 
Restriktionerne for overflyvning af seks byområder nær lufthavnen er ikke en del af kommunens myn-
dighedsområde. De er fastsat som støjbegrænsende bestemmelser i medfør af luftfartlovgivningen og 
reguleres derfor af Trafikstyrelsen. Klager over overflyvning ved en af disse byer (ved visuelle flyvninger 
til eller fra Roskilde Lufthavn) behandles derfor af Trafikstyrelsen.  
 
Udformningen af de støjbegrænsende bestemmelser for Roskilde Lufthavn vil blive drøftet og afhandlet 
med Trafikstyrelsen, når miljøgodkendelsen skal revideres. 
 

4. Gældende regler for flystøj 

Roskilde Kommune miljøregulerer 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 derfor 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 støjbe-
lastning udendørs fra startende og landende fly (midlet over døgnet (Lden)). Vejledning er ikke indarbej-
det i den gældende miljøgodkendelse, og har derfor ingen retsvirkning for driften af Roskilde Lufthavn. 
 
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 støjkortlæg-
ning af Roskilde Lufthavn. Derfor vurderer kommunen, at en sammenligning af støjkortlægningens resul-
tater med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil give et fornuftigt fingerpeg om niveauet for Ros-
kilde Lufthavns støjpåvirkning af omgivelserne. Dette trods visse forskelle i beregningernes udgangs-
punkt som følgelig giver mindre forskel i resultaterne.  
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5. Resumé af støjkortene  

Støjhandlingsplanen omfatter støj der er direkte knyttet til start og landing. I kommunens støjkortlæg-
ning for 20115 er støjbelastningen omkring Roskilde Lufthavn beregnet ud fra oplysninger fra Køben-
havns Lufthavns Miljøafdeling, om trafikmængden på lufthavnen i 2011.  
 
Resultaterne viser, at der er 15 boliger, hvor den beregnede støjbelastning i 2011 var mellem 55-60 dB 
for Lden. Der var derimod ingen boliger som var belastet af støj om natten med over 50 dB (Lnigth). 
I beregningerne er der udover trafikmængden indarbejdet den registrerede banebenyttelses betydning 
for støjen, ligesom der er korrigeret for referencetiden for støjbelastningen der er udtrykt ved støjindika-
torerne 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 nr. 1 viser støjkurven Lden = 55, 60 og 65 dB, mens støjbelastningskort nr. 2 viser støj-
kurverne Lnight = 50 dB. Dvs. den geografiske fordeling af de beregnede støjniveauer.  
 

 
 
Støjbelastningskort nr. 1: Københavns Lufthavn, Roskilde 

Trafik 2011, Lden = 55, 60 og 65 dB. 
DELTA Akustik, august 2012. 

                                                      
5 DELTA: ”Rapport: Kortlægning af støj fra flytrafik i 2011 på Københavns Lufthavn, Roskilde”, 29. august 2012.  
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Af kort nr. 1 ses støjbelastningen Lden, opgivet i 3 zoner. I den inderste zone omkring lufthavnens start- og 
landingsbaner er der 65 dB eller mere. I zonen lige udenfor er der 60-65 dB. I den yderste zone er der 
mellem 55 og 60 dB, mens der udenfor de 3 zoner er mindre end 55 dB. Det ses, at et stykke af det vestli-
ge Snoldelev er berørt af den yderste zone med Lden på mellem 55 og 60 dB, for restens vedkommende er 
der tale om åbent land og lufthavnsarealet. 
 

 
 
Støjbelastningskort nr. 2: Københavns Lufthavn, Roskilde 
Trafik 2011, Lnight = 50 dB. 
DELTA Akustik, august 2012. 
 
Af støjbelastningskort nr. 2 ses 1 zone som ligger tæt omkring start- og landingsbanerne. Denne zone har 
en støjbelastning (Lnight) på mere end 50 dB om natten, mens områderne udenfor zonen ligger under 50 
dB. 
 

6. Vurdering af støjudsatte boliger og personer 

Ud fra støjberegningerne og Roskilde Kommunes bolig-, person- og arealoplysninger er antallet af støjbe-
lastede boliger, personer og arealer bestemt i de angivne støjintervaller (på støjbelastningskort nr. 1 og 
2). Skema 1 herunder viser Lden for Roskilde Kommune, mens skema 2 tilsvarende opgør støjindikatoren 
for Lnight.  
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Opgørelserne indeholder antal boliger både indenfor og udenfor større samlede byområder6, 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. 
 

Støjinterval  
Lden (dB) 

I og udenfor byområ-
der 

I større, samlet byom-
råde 

Udenfor større, sam-
let byområde 

Areal 
(km2) 

Boliger personer Boliger personer Boliger personer 

55,0-60,0 15 33 0 0 15 33 2,137 
60,0-65,0 0 0 0 0 0 0 0,681 
65,0-70,0 0 0 0 0 0 0 0,301 
70,0-75,0 0 0 0 0 0 0 0,238 
  > 75,0 0 0 0 0 0 0 0,005 

 
Skema 1: Boliger, personer og areal i Roskilde Kommune opgjort i Lden-støjintervaller. 
 
Beregningerne af Lden i skema 1 viser, at der i alt er 15 berørte boliger (omregnet med faktor 2,2 til 33 
personer), som er placeret indenfor støjintervallet mellem 55 og 60 dB. De 15 boliger dækker over et ikke 
nærmere bestemt antal boliger spredt i det åbne land og i boligområdet i Snoldelev.  
 
 

Støjinterval 
Lnight (dB) 
 

I og udenfor byområ-
der 

I større, samlet byom-
råde 

Udenfor større, sam-
let byområde 

Areal 
(km2) 

Boliger personer Boliger personer Boliger personer 

50,0-55,0 0 0 0 0 0 0 0,313 
55,0-60,0 0 0 0 0 0 0 0,245 
60,0-65,0 0 0 0 0 0 0 0,065 
65,0-70,0 0 0 0 0 0 0 0,001 
  > 70,0 0 0 0 0 0 0 0,000 

 
Skema 2: Boliger, personer og areal i Roskilde Kommune opgjort i Lnight -støjintervaller. 
 
Skema 2 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 støjen fra luft-
havnen miljømæssigt set er uproblematisk. 
 
De berørte boliger i boligområdet ligger indenfor Regionplan 2005’s skrappeste støjkonsekvensområde, 
dvs. med planlægningsrammer der accepterer over 60 dB (se støjkonsekvensområde 1 på Figur 2).  
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 overnat-
ning. Med disse regler og set ud fra lufthavnens nuværende drift, vurderer kommunen derfor, at proble-
met med støjbelastede boliger i boligområdet ikke vil vokse væsentligt, da der ikke vil komme nye boliger 
til. Med den nuværende beflyvning vurderer Roskilde Kommune derfor, at der med faldet i lufthavnenes 
samlede støjbelastning er tale om en reduktion i antallet af støjbelastede boliger (fra 31 til 15 stk.) og at 
der samtidig er tale om en mindre overskridelse af Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser. 
 

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 flyve-
aktiviteter, støjkrav til visse flytyper mv. 

                                                      
6 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. 
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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 miljøgodken-
delsen af lufthavnen, inkl. støjpåvirkningen, skal have et kvalitetsløft. Dette vil sandsynligvis betyde, at 
der fremover skal reguleres ud fra bl.a. støjgrænser/støjkvoter, hvor støjen nu primært reguleres efter 
antallet af operationer. 
 

8. Punkter til handlingsplanen i de følgende fem år  

Roskilde Kommune vurderer, at støjbelastningen af de 15 boliger, der belastes med støj på mellem 0 og  
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 lufthav-
nen pt. har en relativt begrænset beflyvning (ca. 70.000 operationer), der ligger klart indenfor miljøgod-
kendelsen. Samtidig vurderer kommunen, at der er tale om en mindre overskridelse af de vejledende 
grænseværdier for et begrænset antal boliger og dermed personer.  
 

9. Skøn over forventet nedbringelse af antal støjbelastede personer og boliger  

Da der ikke gennemføres konkrete tiltag vil der ikke ske en nedbringelse af antallet af støjbelastede boli-
ger og personer. Da kommunen samtidig vurderer, at der er tale om en mindre overskridelse af de vejle-
dende grænseværdier, vil der heller ikke være forandring i de helbredsmæssige konsekvenser ved støjen 
fra starter og landinger på Roskilde Lufthavn. Det skal dog påpeges at der allerede er sket et fald fra ca. 
100.000 operationer i 2002 til ca. 70.000 operationer i 2011. Det skal dog for en god ordens skyld be-
mærkes, at Roskilde Lufthavn inden for den gældende miljøgodkendelse fortsat kan have op til 121.000 
operationer årligt.  
 

10. Strategi på lang sigt  

På baggrund af Roskilde Kommunes støjkortlægningen af Roskilde Lufthavn for 2011 vurderer kommu-
nen, at der ikke er behov for at iværksætte konkrete handlingsplantiltag i forhold til lufthavnen.  
 
Hvis der sættes gang i en fornyet godkendelsesproces for at udvide Roskilde Lufthavn i forhold til de 
rammer, der er i den eksisterende miljøgodkendelse, eller der på anden måde sker betydelige forandrin-
ger i lufthavnens støj fra starter og landinger, vil kommunen tage handlingsplanen op til revision. Ifølge 
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner skal handlingsplanen 
revurderes hvert 5. år, hvilket Roskilde Kommune selvfølgelig vil overholde.  
 

11. Økonomiske konsekvenser  

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved handlingsplanen. 
 

12. Tiltag til evaluering af støjhandlingsplanen  

Støjhandlingsplanen forventes evalueret i forbindelse med udarbejdelsen af den næste lovpligtige støj-
kortlægning og støjhandlingsplan. 
 

13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen 

Kommunen har modtaget 4 høringssvar i forbindelse med udkast til ”Roskilde Kommunes 

Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn” indenfor høringsfristen den 2. april 2013: 
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1. Solrød Kommune: Ny støjhandlingsplan ved ændret beflyvning og betydningen for støjkonse-

kvensområdet. 

2. Per Nielsen: Overflyvninger burde tages med i støjhandlingsplanen. 

3. Karsten Pauls: Klage over den nye miljøgodkendelse af støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Luft-

havn. 

4. StopStøjen: Motorafprøvning, revurdering af miljøgodkendelse og støjkonsekvensområde. 

 

De punkter i de 4 høringssvar som Kommunen har vurderet relaterer sig til støjhandlingsplanen bliver 

refereret og behandlet hver for sig herunder. 

13.1 Ny støjhandlingsplan ved ændret beflyvning og betydningen for støjkonsekvensområdet. 

I dette høringssvar anmoder Solrød Kommune om, at der gennemføres en ny høring af støjhandlingspla-

nen, hvis antallet af flyvninger udvides væsentligt i forhold til det nuværende antal flyvninger (ca. 70.000 

operationer). Samtidig er det et ønske, at det i den nye støjhandlingsplan fremgår om støjkonsekvensom-

rådernes nuværende afgrænsninger ændres, som følge af et ændret antal flyvninger. 

 

Roskilde Kommunes bemærkninger 

Ny støjkortlægning og -handleplan hver 5. år og ved væsentlige ændringer 

I følge ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner” skal 

Kommunen tage handlingsplanen op til revision minimum hvert 5. år. Allerede udarbejdede støjkort og 

støjhandleplaner skal kun revideres eller ændres, hvis trafikken i en lufthavn er ændret på en måde, der 

medfører en tydelig ændring af støjen. Bekendtgørelsen har fastsat, at en tydelig ændring af støjen svarer 

til, at den samlede støjmængde målt som TDENL7 øges med 0,5 dB eller mere.  

 

Roskilde Kommune følger disse regler, hvilket betyder at der kommer en ny/revideret støjhandlingsplan 

med høring osv., hvis der sker væsentlige ændringer i beflyvningen (målt som TDENL) i forhold til de ca. 

70.000 årlige operationer. 

 

Støjkonsekvensområdet 

Støjkonsekvensområdet er udlagt omkring Roskilde Lufthavn som en planlægningszone der omfatter 

restriktioner for fremtidig anvendelse af naboarealerne til støjfølsom anvendelse, såsom boliger, alt af-

hængig af støjniveauet fra beflyvningen af lufthavnen. For hvert støjzone er der restriktioner for nybygge-

ri m.m., der reguleres efter Planlovens bestemmelser. Det nugældende støjkonsekvens-område tager ud-

gangspunkt i beregnede støjniveauer for den maksimalt planlagte beflyvning af Roskilde Lufthavn. Støj-

konsekvensområdet er således med til at sikre, at den miljøgodkendte beflyvning kan foregå fremadrettet 

uden at yderligere borgere, virksomheder, overnattende gæster osv. oplever støjgener fra lufthavnens 

aktiviteter.  

 

Støjkonsekvensområdet fastsættes og reguleres af staten, og Kommunen er ikke bekendt med, at der 

skulle være planer om at ændre det nugældende støjkonsekvensområde. Roskilde Kommune anser såle-

des ikke støjkonsekvensområdet som en del af genstandsfeltet for denne handleplan, og derfor er der 

ikke skrevet yderligere i handleplanen om støjkonsekvensområdet. 

                                                      

7 TDENL står for Total Day Evening Night Level (direkte oversat: ”total dag-aften-nat-niveau”). TDENL udtrykker den samlede 

lydenergi fra alle flyoperationer, der i gennemsnit pr. døgn rammer arealer omkring lufthavnen. Denne lydenergi udtrykkes ved 

et enkelt tal i dB. Beregningen af TDENL-værdien baseres normalt på de tre mest trafikerede måneder af året. 
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13.2 Overflyvninger burde tages med i støjhandlingsplanen 

Dette høringssvar bemærker, at støjhandlingsplanen alene omfatter støj fra start og landinger, fordi net-

op starter/landinger er Kommunens myndighedsområde: 

  

”Vi, der bor i selve Roskilde by, er ikke normalt generet af egentlige starter og landinger men i høj grad af 

overflyvende fly og helikoptere. Især er den tiltagende aktivitet med rundflyvning i stærkt støjende heli-

koptere meget generende. […] Jeg synes at den type gener burde tages med i en støjhandlingsplan for en 

lufthavn.” 

  

Roskilde Kommunes bemærkninger 

I følge bekendtgørelsen for støjhandlingsplaner skal Roskilde Kommunes støjkortlægning og støjhand-

lingsplan udelukkende behandle støjen fra trafikken på Roskilde Lufthavn, dvs. fra starter og landinger, 

inkl. taxiing. Denne afgrænsning skyldes bl.a., at støj fra starter og landinger ligger indenfor Kommunens 

ressortområde som miljømyndighed for lufthavnen. Det gør over- og rundflyvning med fastvingede fly og 

helikoptere til gengæld ikke. Reglerne for afviklingen af flytrafikken i luften, dvs. efter start og før landing, 

reguleres af Trafikstyrelsen. Af den grund er der i bekendtgørelsen for støjhandlingsplaner ikke hjemmel 

til at miljømyndigheden kan behandle de trafikale regler for minimumsflyvehøjder, overflyvningsrestrik-

tioner af visse landsbyer m.v. Flystøj efter start og før landing betragtes ganske simpelt ikke som luft-

havnsstøj, men som støj fra trafikafviklingen, hvilket er Trafikstyrelsens ressortområde. Derfor har 

Kommunen ikke inddraget dette spørgsmål i støjhandlingsplanen.  

 

Konkrete henvendelser om støj fra over- eller rundflyvninger skal således rettes til Trafikstyrelsen. 

13.3 Klage over den nye miljøgodkendelse af støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn 

Dette høringssvar er formuleret som en klage/indsigelse over Roskilde Kommunes nye miljøgodkendelse 

af støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn 2013. Baggrunden er en undren over: 

  

”… at vores forslag ikke er medtaget og ikke engang nævnt. Vi vurderer, at den nye miljøgodkendelse er 

en forlængelse af den gamle fra 2008. Vi fra borgergruppen ønsker derfor, at den nye miljøgodkendelse 

bliver revideret med vores forslag!”  

 

Kort opsummeret drejer disse forslag/ønsker sig bl.a. om: 

 indførelse af udvidet zone for forbud mod overflyvning af landsbyer for alle typer flyvning,  

 miljøtilpasning af banebenyttelse ved forskellige vindretninger,  

 begrænsning af skoleflyvningen, kontrol med støjcertificering af fly og 

 protest mod afholdelse af flyshows og beflyvning med militærfly.  

 

Roskilde Kommunes bemærkninger 

Støjhandlingsplanen 2013 er ikke en ny eller revurderet miljøgodkendelse  

Det er vigtigt at slå fast, at støjhandlingsplanen ikke er det samme som en miljøgodkendelse.  

Miljøgodkendelsen fastsætter de miljømæssige juridiske rammer for lufthavnens drift og beflyvning, 

mens formålet med støjhandlingsplanen er, at beskrive de eventuelle handlinger som Kommunen vil gen-

nemføre for at forebygge og reducere støjen, hvor den er uacceptabel. Bekendtgørelsen for støjhandlings-

planer giver ikke Kommunen handlepligt hvis fx støjkortlægningen viser at en vejledende grænseværdi er 

overskredet. Det er således suverænt Kommunen der bestemmer ambitionsniveauet og hvilke virkemid-

ler, der evt. kan iværksættes for at nedbringe støjen.  

Kommunens støjkortlægning af beflyvningen for 2011 viser samtidig, at der er 15 boliger berørt af støj 

over den vejledende grænseværdi på 55 dB, mens tallet for 2006 var 33 boliger. På den baggrund har 
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Kommunen vurderet, at der ikke er behov for at opstille handleplanpunkter for at reducere flystøjen fra 

lufthavnen. 

 

Ydermere er det Kommunens opfattelse at såvel sagsbehandlingen som selve reguleringen af miljøforhol-

dene omkring Roskilde Lufthavn udelukkende skal foregå som myndighedsarbejde i forbindelse med 

Kommunens miljøtilsyn og revurdering af Roskilde Lufthavns miljøgodkendelse. Det vil simpelthen være 

uhensigtsmæssigt, at behandle så konkrete forslag til regulering af støj fra beflyvningen af Roskilde Luft-

havn i både godkendelse og støjhandlingsplan på samme tid. Derfor vil alle klagens/indsigelsens for-

slag/ønsker blive behandlet og vurderet i forbindelse med Kommunens pågående myndighedsarbejde 

med at revurdere miljøgodkendelsen for Roskilde Lufthavn. Denne revurdering af miljøgodkendelsen vil 

følge de normale regler for inddragelse af offentligheden, hvorved borgerne får klagemuligheder i forbin-

delse med miljøgodkendelsesprocessen.  

13.4 Motorafprøvning, revurdering af miljøgodkendelse og støjkonsekvensområde 

I dette høringssvar spørges til, om det kun er starter og landinger, der er omfattet af støjhandlingsplanen, 

bl.a. fordi motorafprøvninger tidligere indgik i optællingen af operationer og fordi der eksempelvis den 1. 

og 2. februar 2013 var en voldsom vedvarende støj fra lufthavnen.  

 

Desuden henvises til at miljøgodkendelsen for lufthavnen skal have et kvalitetsløft i form af en revurde-

ring. Det ønskes, at et kvalitetsløft indebærer, at borgerne beskyttes bedre mod støj og forventningen er, 

at en ny miljøgodkendelse vil blive tilpasset den mindre flyvning, eftersom lufthavnen ikke på noget tids-

punkt har udnyttet sin godkendelse til 121.000 operationer.  

 

”At støjen er reduceret af sig selv (red. ved færre flyvninger), er naturligvis glædeligt, og politisk ser vi det 

i Stop Støjen som en god mulighed for, at der igen vil kunne etableres rekreative områder med overnat-

ning i f.eks. Hedeland efter vedtagelse af en ny og tilpasset miljøgodkendelse.”  

 

Stop Støjen finder det beklageligt og uambitiøst, at Kommunen ikke peger på en eneste aktiv handling for 

at reducere støjen for Kommunens borgere: ”Selv om der ikke altid er direkte lovkrav om det, bør det vel 

altid være et mål for Kommunen at gribe de nærliggende muligheder, der viser sig for at reducere belast-

ningen af miljøet og anvende den bedst mulige teknologi og drift med netop det formål.” 

 

Roskilde Kommunes bemærkninger 

Motorafprøvning indgår ikke i støjhandlingsplanen 

”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner” omfatter støj fra 

trafikken på lufthavnen, dvs. starter og landinger, inkl. taxiing. Derfor er kun denne støj en del af støjkort-

lægningen og støjhandleplanen. Ved vurdering af udendørs støj fra andre aktiviteter på lufthavne, f.eks. 

motorafprøvning og øvrige terminalaktiviteter, skal miljømyndigheden tage udgangspunkt i Miljøstyrel-

sens vejledning om virksomhedsstøj. Såvel støj fra starter/landinger, motorafprøvning som øvrige termi-

nalaktiviteter reguleres via miljøgodkendelsen. Men da både regler, måle-/beregningsmetoder og græn-

seværdier for hhv. virksomhedsstøj og flystøj er vidt forskellige, kan man ikke umiddelbart summere eller 

sammenligne disse. Der foregår samtidig fortsat optællinger af motorafprøvninger dog ikke i regi af støj-

handlingsplanen, men via regler i miljøgodkendelsen. Miljøreguleringen af motorafprøvning samt øvrige 

terminalaktiviteter er en del af Kommunens tilsynsindsats i forhold til Roskilde Lufthavn, hvorigennem 

konkrete henvendelser om motorafprøvning også bliver håndteret. 

Revurdering af lufthavnens miljøgodkendelse  

Roskilde Kommune er i gang med at revurdere Roskilde Lufthavns miljøgodkendelse. Dette myndigheds-

arbejde foregår sideløbende med, men adskilt fra arbejdet med støjhandlingsplanen. Derfor skal det her 
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blot konstateres, at Kommunen i forbindelse med revurderingen vil opdatere lufthavnens miljø- og 

driftsvilkår. Dette vil ske med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven, bl.a. med hensyntagen til anvendelse af 

renere teknologi, og samtidig med afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger for flystøj og øvrige lufthavnsakti-

viteter såvel som den nugældende miljøgodkendelse og lufthavnens fremtidige forventninger til beflyv-

ning og drift.  

 

Støjkonsekvensområdet  

Med hensyn til muligheden for at etablere rekreative områder med overnatning indenfor det nugældende 

støjkonsekvensområde henvises til afsnit I ”Støjkonsekvensområdet”. 

 

Handlingsplanens ambitionsniveau 

Med baggrund i det tydelige fald i antallet af støjbelastede boliger pga. en mindre beflyvning af lufthavnen 

og det pågående arbejde med at revurdere Roskilde Lufthavns miljøgodkendelse, hvor anvendelse af re-

nere teknologi, miljøtilpasninger osv. foregår, finder Kommunen ikke at det er en uambitiøs plan. Vi har 

truffet et valg om udelukkende at beskrive og behandle myndighedsarbejdet i forbindelse med miljøgod-

kendelsen, hvorfor helt konkrete muligheder og løsninger til regulering af støjen i lufthavnens omgivelser 

ikke indgår i støjhandlingsplanen. Det betyder dog ikke, at miljøtilpasninger og anvendelse af renere tek-

nologi er uinteressant. Tværtimod lægger Kommunen stor vægt på dette arbejde i forbindelse med re-

vurderingen af Roskilde Lufthavns miljøgodkendelse. 

13.5 Samlet vurdering af høringssvar 

De modtagne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i udkast til støjhandlingsplanen. 
 


