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Henvendelse til forsvarsministeren og Forsvarsudvalget om fremtidig støj i
forbindelse med Forsvarets aktiviteter på Fighter Wing Skrydstrup.
Kære Claus Hjort Frederiksen og medlemmer af Forsvarsudvalget
Forsvarsministeriet har den 11. april 2019 fremlagt beregninger for fremtidig flystøj fra
F-16 og F-35 på Fighter Wing Skrydstrup. I den forbindelse blev det kendt, at støjen fra
de kommende F-35 kampfly vil kunne høres af en betydelig del af borgerne i Haderslev
Kommune, og at de nærmeste naboer fremover vil opleve en kraftigere støj fra
Danmarks kampfly, end de har gjort hidtil.
Vi skal derfor på vegne af hele Haderslev Byråd understrege vigtigheden af, at der
tages vidtgående hensyn til naboer og borgere samt institutioner, der berøres af støjen
fra Fighter Wing Skrydstrups aktiviteter.
Vi vil som tidligere opfordre til, at forhold omkring ekspropriation – og eventuel
overtagelsespligt for omkringliggende og berørte ejendomme – håndteres inden for
rammerne af Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, så
rammerne for ekspropriationer fremgår af anlægsloven og metoden til
værdifastsættelse af arealer, der eksproprieres, underlægges
ekspropriationskommissionens vurdering.
På grund af sagens kompleksitet og omfang opfordrer vi desuden til, at alle forhold
omkring nuværende og kommende støj bliver reguleret i den kommende anlægslov og
at ansvaret for tilsyn med støj henlægges til staten. Herunder skal det bemærkes, at en
del af det område, der påvirkes af støj fra de kommende F-35 kampfly, ligger i Tønder
Kommune, hvilket vil øge kompleksiteten i sagsbehandlingen, såfremt det ikke er
staten, der er tilsynsmyndighed.
Haderslev Kommune er hjemsted for en række institutioner inden for Forsvaret,
herunder Fighter Wing Skrydstrup, og Haderslev Byråd, såvel som kommunens
virksomheder, foreninger og borgere, er optagede af, at Forsvaret i Haderslev
Kommune har gode muligheder for at agere og løse deres opgaver godt.

De ovennævnte opmærksomhedspunkter vil være afgørende for, at Forsvaret i
Haderslev Kommune fastholder og styrker den gode relation til det omkringliggende
lokalsamfund
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring indfasningen af Danmarks
kommende kampfly.
På vegne af Haderslev Byråd,
Venlig hilsen
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