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Tilsyn med Flyvestation Skrydstrup
Haderslev Kommune har i den verserende sag om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup tidligere anbefalet,
at tilsynet med støj fra flyvestationen placeres hos en statslig myndighed. Kommunen har derfor med tilfredshed
noteret sig, at det af § 10 i et foreløbigt udkast til Forslag til Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup
fremgår:
Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af regler fastsat i medfør af § 9, stk. 4.
Under telefoniske drøftelser af sagen med Forsvarsministeriet i uge 43 d.å. er kommunen imidlertid gjort bekendt
med, at Miljøstyrelsen ikke er indstillet på at påtage sig opgaven som tilsynsmyndighed.
Kommunen skal med baggrund heri opfordre til, at Forsvarsministeren drager omsorg for, at den nuværende ordlyd
af § 10 i Forslag til Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup fastholdes. Alternativt at Miljøministeren
gør brug af sin call-in beføjelse i henhold til § 82 i miljøbeskyttelsesloven, som giver ministeren mulighed for at
overtage kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte
opgaver eller har større betydning.
Call-in bestemmelsen er i Folketingets behandling i forbindelse med 1973-loven reserveret til særlige sager af
vidtrækkende betydning, herunder sager som rummer alvorlige modsætninger mellem hensynet til
miljøbeskyttelsen og andre samfundshensyn.
I forlængelse af bestemmelserne om kompetencer vedrørende varetagelse af miljøhensynene i anlægsloven for
udbygning af Københavns Lufthavn har den daværende miljøminister anvendt miljøbeskyttelseslovens call-in
bestemmelse til at overføre tilsynet med luft- og støjforureningen i forbindelse med flyafviklingen på lufthavnen.
Ministeren har herved etableret statslig varetagelse af balancen mellem de lokale miljøhensyn og de vitale hensyn
til opretholdelse og videreførelse af Danmarks nationale og internationale trafikforbindelser.
Tilsvarende er der i forhold til Flyvestation Skrydstrup tale om vitale, nationale forsvarsinteresser, hvis varetagelse
lovbestemt pålægges Forsvaret, og som indebærer miljøpåvirkninger i omgivelserne, der ligger ud over de normale
rammer for miljøregulering af flytrafik, hvorfor varetagelse af tilsynsopgaven bør være et statsligt anliggende.
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