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INDLEDNING

Billund Lufthavn er i henhold til reglerne om støjhandlingsplaner 
en større lufthavn, dvs. en civil lufthavn med mere end 50.000 ope-
rationer om året. 

Det betyder, at der skal udarbejdes støjkortlægning og støjhand-
lingsplaner i henhold til Bekendtgørelse om kortlægning af eks-
tern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Det er Billund Kommune, der som miljømyndighed for lufthavnen 
er forpligtet til at udarbejde støjhandlingsplanen.
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REsumE af støjhaNDLINGspLaNEN1. 

Billund Kommune gennemførte i 2007 en kortlægning af stø-
jen fra Lufthavnen. Denne følges nu op af en støjhandlingsplan. 
Handlings-planen tager udgangspunkt i antallet af boliger, der 
som følge af støj fra lufthavnen var støjbelastede i 2007. 

Billund kommune opererer i miljøreguleringen af Billund lufthavn 
med et fremtidsscenarie, som er indbygget i såvel Lufthavnens mil-
jøgodkendelse og i Kommuneplanen. Kommunen tager på denne 
måde  højde for øget aktivitet fra lufthavnen ved planlægning af 
arealanvendelsen i kommunen.

Der er i forslag til kommuneplan for 2009-2021 for trekantområdet 
ud-peget et stilleområde beliggende i randbøl Hede/Frederikshåb 
Plantage syd for Billund by. Stilleområdet omfatter arealer i både 
Vejle  og Billund kommuner og det vil i de kommende år blive ind-
arbejdet i støj-kortlægning og Støjhandlingsplaner.

Handlingsplanen er 5-årig, og den vil således blive revideret senest 
i 2013.

afsnit 1-7 indeholder en beskrivelse af Billund Lufthavn og hvilken 
støjbelastning denne giver anledning til nu og i fremtiden.

afsnit 8-12 indeholder kommunens handlingsplan.

afsnit 13 afspejler resultatet af den offentlige høring af forslag til 
støj-handlingsplan. 

BEskRIvELsE af BILLuND LufthavN oG DE 2. 
pLaNLæGNINGsmæssIGE foRuDsætNINGER 

Billund Lufthavn har siden åbningen i 1964 øget aktiviteterne lø-
bende og dækker i dag et areal på ca. 400 ha. beliggende nordøst 
for Billund by.

I forbindelse med en større udvidelse af Billund Lufthavn blev der 
i 1998 udarbejdet VVM-redegørelse for Lufthavnen, hvor lufthav-
nens støjpåvirkning og mulige støjreducerende foranstaltninger 
blev nøje vurderet.

VVM redegørelsen blev fulgt op af en Miljøgodkendelse efter Mil-
jøbe-skyttelseslovens kapitel 5. Denne blev i 2007 revurderet for så 
vidt angår Støjbelastningen fra Billund Lufthavn.

Billund Lufthavn havde i 2006: 57.224 operationer, og man opere-
rer i Miljøgodkendelsen med et fremtidsscenarie på 131.667 opera-
tioner. 

Kontrollen med støjudviklingen baseret på tDENL-metoden i Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser, viser at 
der si-den 2002 er sket en reduktion i støjbelastningen af omgivel-
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serne selv-om der i samme periode har været en stigning i opera-
tionsantallet.

planlægningsmæssige forudsætninger
Hele lufthavnsområdet er en del af kommuneplanen. området af-
grænses mod nord af omfartsvejen og ellers af såvel eksisterende 
som nye byområder:

Mod syd ligger den eksisterende Billund by •	

Mod syd - i Vejle kommune - udlægges både et nyt turismeom-•	
råde, men også et langsigtet, fremtidigt turismeområde

Mod vest udlægger kommuneplanen et nyt område til erhverv •	
og turisme.

Sagt på en anden måde grænser lufthavnen i dag op til turisme-
områ-der i Billund by (Legoland og Lalandia) og ellers til det åbne 
land. Der er/vil blive taget de fornødne støjhensyn vedrørende 
områdernes anvendelse for både de nye områder, som inddrages 
nu og for de fremtidige områder, som først inddrages på et senere 
tidspunkt.

Det nærmeste boligområde i Billund by er beliggende ca. 1 km. syd-
vest for start- og landingsbanens vestlige afgrænsning. Ca. 2 km 
øst for banens østlige afgrænsningen ligger landsbyen Åst, hvor 
bebyggelsen imidlertid har samme karakter som i det åbne land. 

En ny samlet lokalplan for hele Billund Lufthavn er under udarbej-
delse. Indtil denne er endeligt vedtaget, gælder følgende lokalpla-
ner: 005001, 27, 92, 94, 112 og 123.

kommuneplanens udpegning af et stilleområde ved Randbøl 
hede.
Der er i Forslag til Kommuneplan 2009-2021 for trekant området 
ud-peget et stilleområde beliggende syd for Billund by, - randbøl 
Hede og Frederikshåb Plantage. Inden for en konsekvenszone på 
1000 m vil der blive stillet krav om overholdelse af skærpede støj-
grænser for nye aktiviteter

Der vil blive udarbejdet en støjhandlingsplan for stilleområdet, 
når kommuneplanen foreligger endeligt og stilleområdet er en 
realitet.

DE aNsvaRLIGE myNDIGhEDER oG DEt REtLI-3. 
GE GRuNDLaG

Billund Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for Bil-
lund Lufthavn, jf. bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørel-
sen, bek. nr. 1640 af 13/12 2006.
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GæLDENDE GRæNsEvæRDIER4. 

miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra flyveplad-
ser.
Startende og landende fly skal som udgangspunkt overholde de 
vejledende grænseværdier for støjbelastningen beregnet efter 
DENL metoden i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra 
flyvepladser.

arealanvendelse grænseværdi
dB(a)

Boligområder og støjfølsomme bygninger til of-
fentlige formål, herunder ferieboliger i ferie- og 
oplevelsescentret syd for Billund Lufthavn

55

Spredt bebyggelse i det åbne land. 60
Liberale erhverv (hoteller, kontorer o.l.), herunder 
centerområdet i ferie- og oplevelsescentret syd for 
Billund Lufthavn og turistcampingpladsen.

60

rekreative områder med overnatning 50
andre rekreative områder uden overnatning 55

tabel 2. vejledende grænseværdier for støj

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er baseret på at støjbe-
lastningen fra lufthavne (kaldet LDEN) beregnes efter DENL- me-
toden (Day Evening Night Level – oversat direkte til ”dag-aften-
nat-niveauet”). 

LDEN repræsenterer støjen i 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 fald-•	
skærmsflyvning og kunstflyvning eller ”almindelig” flytrafik

Det betyder eksempelvis, at én operation udført som særlig flyve-
aktivitet i aftenperioden alt andet lige vil bidrage lige så meget til 
den samlede beregnede støjbelastning som 10 operationer, der er 
udført som almindelige flyveaktiviteter 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 flyveaktiviteter, som bl.a. visuelle 
landingsøvelser i forbindelse med skoleflyvning, faldskærmsflyv-
ning og kunstflyvning normalt opfattes som aktiviteter med sær-
lig genevirkning.
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Beregninger efter DENL-metoden angiver støjbelastningen som 
kurver, der viser den geografiske fordeling af den beregnede støj-
belastning. De beregnede støjbelastninger vil ikke kunne måles i 
marken. Det skyldes som nævnt, at beregningen støjmæssigt væg-
ter nogle operationer mere end de i virkeligheden støjer, og fordi 
der er tale om en gennemsnitsværdi for de 3 mest trafikerede må-
neder.

Det skal her bemærkes at Støjkortlægningen i henhold til bekendt-
gørelse om støjkortlægning og støjhandlingsplaner midler støjen 
over et helt år. Pga. sæsonvariationer over året bliver støjniveauet 
og dermed støjkonsekvensområdet mindre i støjkortlægningen 
end de er i Miljøgodkendelsen, som midler støjbelastningen over 
de mest trafikerede 3 måneder.

miljøgodkendelsens vilkår for støj fra Billund Lufthavn
Billund Kommune regulerer støj fra Billund Lufthavn efter Miljø-
godkendelse af støjbelastning fra Billund Lufthavn af den 4. juli 
2007.

af ovennævnte miljøgodkendelse fremgår følgende vilkår:

Støjbelastningen (LDEN) fra starter og landinger (inkl. taxikør-•	
sel med fly og brug af aPu i forbindelse hermed) må med en 
tolerance på 1 dB ikke overskride støjbelastningen, der svarer 
til den beregnede støjbelastning for en fremtidig trafik (scena-
rie 20XX), se kortbilag 6.

Kontrolværdien efter tDENL-metoden er: 135,7 dB for trafikken over 
Billund og 138,9 dB for den samlede trafik.

Det maksimale a-vægtede lydtrykniveau (Lamax) fra starter •	
og landinger må i tidsrummet kl. 23.00 – 06.00 (lokal tid) ikke 
overstige 80 dB(a) uden for den i bilag 9 viste 80 dB-kurve, idet 
dog forsinkede fly eller for tidligt ankomne fly med planlagt 
afgang eller ankomst i tidsrummet kl. 06.00 – 23.00 er undta-
get.

overskridelser af de anførte niveauer, der skyldes flyvesikkerheds-
mæssige forhold, livsvigtige flyvninger eller meteorologiske for-
holds indflydelse på lydudbredelsen, vil ikke blive betragtet som 
tilsidesættelse af vilkåret.

REsuLtat af støjkoRtLæGNINGEN I 20075. 

Støj fra Lufthavne omfatter kun støj der er direkte knyttet til star-
ter og landinger. overflyvninger er ikke omfattet af støj fra luft-
havne. 

Støjkonsekvenskortene for Billund Lufthavn, Lden og Lnight frem-
går af bilag 1 og 2.



SIDE 8 Natur og MILjøBILLuND KoMMuNE

StøjHaNDLINgSPLaN 2009

Om beregningerne
Beregningerne af støjindikatorerne Lden og Lnight er udført med 
beregningsprogrammet DaNSIM Version 7.0. For en nærmere be-
skrivelse af de anvendte beregningsforudsætninger henvises til 
teknisk Notat (aV 1221/07) fra DELta af 14. juni 2007.

opgørelsen af støjbelastede boliger og personer er baseret på hen-
holdsvis kortmateriale fra Kort- og Matrikelstyrelsen og demogra-
fiske data fra CPr registret. opgørelsen indbefatter oplysninger fra 
Vejle Kommune.

vuRDERING af DEt aNsLåEDE aNtaL pERso-6. 
NER oG BoLIGER, DER uDsættEs foR støj. 

Det blev ved støjkortlægningen i 2007 opgjort hvor mange boli-
ger/personer, som var beliggende indenfor de forskellige støjinter-
valler. Nedenfor er opgjort antal af hhv. boliger og personer i de 
enkelte støjintervaller. Det bemærkes at der ikke er overskridelser 
udover 5 dB over de vejledende støjgrænser. 

Der er ingen overskridelser for så vidt angår natstøj.

Vejledende 
støjgrænse

Støjinterval Boliger i 
støjinterval
antal

Personer i 
støjinterval
antal 

Billund kom-
mune
- By
- Åben land

Lden: 55dB
Lden: 60dB

Lden: over 75
Lden: 70-74
Lden: 65-69
Lden: 60-64
Lden: 55-59dB

0
0
0
0
13

0
0
0
0
19

Vejle kommune
- Åben land Lden: 60dB

Lden: over 75
Lden: 70-74
Lden: 65-69
Lden: 60-64
Lden: 55-59dB

0
0
0
12
19

0
0
0
33
57

Resultat af støjkortlægning, baseret på trafikken i 2006

Støjbelastede boliger
Billund er den eneste by, der ligger indenfor 55-dB støjbelastnings-
kurven omkring Billund Lufthavn. De øvrige mindre ”bysamfund” 
i nærheden af lufthavnen, f.eks. Åst og Mørup, har ingen form for 
bymæssig status i planlægningen, og bebyggelsen har ikke karak-
ter af boligområde, men snarere af spredt bebyggelse i det åbne 
land. ribe amt besluttede derfor – i forbindelse med miljøgodken-
delsen i 1999 – at den vejledende støjgrænse for spredt bebyggelse 
i det åbne land på 60 dB er gældende i disse områder.

opgørelsen er baseret på støjkortlægningen og afspejler Billund 
Lufthavns aktivitet i 2006.
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I miljøgodkendelsen af 4. juli 2007 opererer man dels med et 
2006-scenarie, dels med et fremtidsscenarie, ”20XX”, hvor antal-
let af operationer er tredoblet. For fremtidsscenariet er der be-
regnet støjkonsekvens område, og det danner udgangspunkt for 
vilkårene i miljøgodkendelse, og for kommuneplanens støjkonse-
kvensområder. Den øgede aktivitet, medfører et større støjkonse-
kvensområde, og heraf et øget antal boliger/personer beliggende i 
støjbelastede områder. 

Miljøgodkendelsens støjkonsekvensområde for 20XX-fremtids-
scenariet fremgår af bilag 3.

BEskRIvELsE af aLLE aLLEREDE INDføRtE støj-7. 
BEkæmpELsEsfoRaNstaLtNINGER oG aLLE pRo-
jEktER, som foRBEREDEs

For at minimere støjbelastningen omkring lufthavnen er der lø-
bende gennemført en række miljøtilpasninger. Hovedparten af 
miljøtilpasningerne tager sigte på at minimere støjbelastningen 
i Billund by, der ligger forholdsvis tæt på lufthavnen. I forbindelse 
med meddelelse af miljøgodkendelse i 1999, blev der f.eks. indført 
et højredrej for fly, der starter mod vest, hvilket betød en væsentlig 
reduktion af støjbelastningen i Billund.

Miljøgodkendelsen vedr. støjbelastning fra Billund Lufthavn af 4. 
juli 2007 opererer med følgende Miljøtilpasninger:

Starter foregår mod øst og landinger fra øst, i det omfang for-a. 
holdene tillader det. Det er således forudsat, at den fremtidige 
banebenyttelse er følgende:

Bane start Landing
07.00-
19.00

19.00-
22.00

22.00-
07.00

07.00-
19.00

19.00-
22.00

22.00-
07.00

27 50 % 50 % 30 % 50 % 50 % 80 %
09 50 % 50 % 70 % 50 % 50 % 20 %

Den nuværende trafik har en procentvis fordeling med flere 
starter på bane 09 og flere landinger på bane 27, hvilket re-
ducerer støjbelastningen i Billund. Den nuværende fordeling 
kan imidlertid ikke opretholdes ved en væsentlig udvidelse af 
trafikken. Fordelingen er ligeledes afhængig af dominerende 
vindretninger.

Drej mod sydvest, syd og sydøst efter start på bane 27 påbegyn-b. 
des først 5 km efter banens midte.
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udflyvningssektorerne for VFrc. 1-trafik med almen fly er mod 
syd begrænset af flyveveje, der fører flyene uden om Billund 
by.

Start med jetfly på bane 27 påbegyndes ved banens østlige d. 
ende. Start med turbopropfly med MtoM over 5700 kg på bane 
27 påbegyndes i pos. Whisky eller øst herfor.

alle starter på bane 09 med jetfly og turboprop fly, der højst e. 
kræver 2400 meter bane, påbegynder starten fra position 09F 
(Foxtrot).

alle jetfly og turbopropfly (MtoM > 5,7 tons) foretager ved f. 
start fra bane 27 et højredrej på minimum 30° efter passage af 
150 meter over terræn og 1850 meter fra startpositionen. Denne 
flyveretning holdes til efter Billund by, hvorefter kursen korri-
geres i overensstemmelse med flyets destination.

alle almenfly fortsætter - ved start på bane 27 om natten – lige g. 
ud indtil 2 NM vest for vestlige baneende før venstredrej på-
begyndes. Ved god sigt drejes flyet til højre, når det er frit af 
lufthavnsbygningerne.

Motorreversering ud over tomgang finder kun sted af sikker-h. 
hedsgrunde. 

Skoleflyvning med jetfly og større propelfly er begrænset såvel i. 
tidsmæssigt som i omfang, jf. vilkår 7.

overflyvning af Billund by undgås, når det overhovedet er mu-j. 
ligt.

Starter med MD80-serien om natten skal anvende en procedu-k. 
re, så maksimalværdien ikke overstiger 80dB(a) udenfor den i 
bilag 9 viste kurve.

Billund Lufthavn fremsender årlig redegørelse til miljømyn-l. 
digheden som dokumentation for at miljøgodkendelsens støj-
vilkår er overholdt.

Billund Kommune har ikke siden 1.1.2007 modtaget klager over 
støj fra Billund Lufthavn.

stRatEGI på koRt sIGt.8. 

Støjen fra lufthavnen er reguleret i Miljøgodkendelsen og der er her 
indarbejdet et fremtidsscenarie med en øget aktivitet fra lufthav-
nen. Fremtidsscenariet repræsenterer en tre-dobling af antallet af 

1  VFr står for Visuelle Flyve regler
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operationer i Billund Lufthavn. Dette støjscenarie er indarbejdet i 
kommunens planlægning, og indgår i såvel kommuneplan og lo-
kalplaner.

Kommunens virkemidler er derfor gennem kommune- og lokal-
planlægningen at undgå, at der etableres støjfølsom arealanven-
delse indenfor lufthavnens støjkonsekvens zoner.

Planlægningen og byggesagsbehandlingen skal også sikre, at der 
stilles krav om støjbegrænsende foranstaltninger ved f.eks. til-
bygninger til eksisterende boliger, som ligger inden for 55 dB-støj-
grænsen, eller i forbindelse med nyopførelser efter brand.

Kommunen forventer, at der i perioden vil blive indarbejdet pla-
ner for stilleområdet, så det kan indarbejdes i den kommende støj-
kortlægning og støjhandlingsplaner.

 skøN ovER DEN foRvENtEDE NEDBRINGELsE 9. 
af aNtaLLEt af støjBELastEDE pERsoNER oG 
BoLIGER.

Som det tidligere er beskrevet er der i miljøreguleringen og plan-
lægningen taget højde for øget aktivitet fra Billund lufthavn i 
fremtiden. Det kan derfor ikke forventes at antallet af boliger i 
støjbelastede områder vil kunne reduceres.

Det er i forbindelse med gener, søvnforstyrrelser og helbredseffek-
ter væsentligt at bemærke, at der kun i meget begrænset omfang 
forudses boliger, som bliver belastet med natstøj, beregnet som 
Lnight.

stRatEGI på LaNG sIGt10. 

Både Billund lufthavn og Billund kommune har løbende fokus på 
mulige støjreducerende tiltag. Kommunen har i planlægningen 
fokus på en hensigtsmæssig arealanvendelse ved at indarbejde 
Lufthavnens fremtidsscenarie i kommune- og lokalplaner.

Billund kommune forventer, at der i de kommende år bliver øget 
fokus også på andre støjkilder i kommunen. I forbindelse med den 
kommende støjhandlingsplan i 2013 vil forhold vedrørende tra-
fikstøj og støj fra virksomheder blive vurderet med henblik på at 
indgå i planen.
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fINaNsIELLE opLysNINGER (hvIs DE ER tIL-11. 
GæNGELIGE): BuDGEttER, omkostNINGsEffEk-
tIvItEtsaNaLysE oG cost-BENEfItaNaLysE

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved handlingsplanen

påtæNktE tILtaG tIL EvaLuERING af GEN-12. 
NEmføRELsEN oG REsuLtatERNE af støjhaND-
LINGspLaNEN

Kommunen vil ved de 5-årlige støjkortlægninger følge udviklin-
gen, og vil løbende i forbindelse med miljøtilsynet med Billund 
lufthavn vurdere og kontrollere at Lufthavnens vilkår overholdes.

REfERat af DEN offENtLIGE høRING af foR-13. 
sLaGEt tIL støjhaNDLINGspLaNEN 

Forslag til støjhandlingsplanen har været i offentlig høring i 8 
uger i perioden d. 29. juni 2009 til 24. august 2009.

Statens luftfartsvæsen har ved mail af d. 18. august 2009 konsta-
teret at den aktivitet, den gældende miljøgodkendelse for Luft-
havnen giver mulighed for, ikke berøres af forslaget. Heller ikke 
udpegningen af det nye stilleområde ved randbøl Hede vil få kon-
sekvenser i forhold til den godkendte aktivitet.

Der er ikke i øvrigt kommet bemærkninger til planen.
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mILjøGoDkENDELsENs

støjkoNsEkvENsomRåDE foR 20XX




