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Henvendelse til forsvarsministeren og Forsvarsudvalget om anlægsloven for
indfasningen af F-35 kampfly på Fighter Wing Skrydstrup
Kære Claus Hjort Frederiksen og medlemmer af Forsvarsudvalget
Haderslev Kommune er hjemsted for en række institutioner inden for Forsvaret, som
nyder stor opbakning blandt lokalbefolkningen. Det er med stolthed, vi kalder os
forsvarskommune, 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.
Indfasningen af F-35 kampflyene på Fighter Wing Skrydstrup er et enestående,
nationalt projekt af en helt særlig karakter. Vi skal derfor på vegne af hele Haderslev
Byråd opfordre til, at der tages vidtgående hensyn til naboer og borgere samt
institutioner, der berøres af støjen fra Fighter Wing Skrydstrups nuværende og
kommende kampfly.
Helt konkret opfordrer vi 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.
Herunder skal det bemærkes, at der i den nuværende miljøgodkendelse for Fighter
Wing Skrydstrup er givet en dispensation for overholdelse af støjgrænserne for 41
udpegede ejendomme. Vi opfordrer til, at man i arbejdet med anlægsloven er særligt
opmærksomme på disse ejendommes beboere og hvordan flystøj i fremtiden vil påvirke
dem.
Støj fra F-35 kampfly såvel som F-16 kampfly er et tema, der optager borgerne i
byerne omkring flyvestationen.

I forbindelse med en række borgermøder om indfasning af F-35 kampflyene har mange
borgere beskrevet, at peak-støjen fra det enkelte F-16 flys overflyvning af deres bolig
er forbundet med meget voldsomme støjoplevelser.
I Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser er der som udgangspunkt ikke en
støjgrænse for maksimalstøj fra overflyvningen, medmindre der er tale om start og
landinger om natten. Denne grænseværdi gælder desuden kun for boligområder og
rekreative områder.
Haderslev Byråd anmoder om, at der bliver set på muligheden for at fastsætte en
generel grænse for maksimalstøj fra start og landinger. Enten direkte i vejledningen
eller i anlægsloven for indfasning af F-35 kampfly på Fighter Wing Skrydstrup.
Haderslev Byråd opfordrer desuden til, at alle forhold omkring nuværende og fremtidig
støj bliver reguleret i den kommende anlægslov.
Ydermere vil det være hensigtsmæssigt, at den kommende anlægslov tager stilling til,
om kompetencen med hensyn til planlægning, VVM, miljøforhold og efterfølgende tilsyn
henlægges til staten, hvilket anbefales og at dette også gælder for nuværende
aktiviteter (F16 kampfly) på flyvestationen.
Vi mener, at disse opmærksomhedspunkter vil være afgørende for, at Forsvaret i
Haderslev Kommune fastholder og styrker den gode relation til det omkringliggende
lokalsamfund.
På vegne af Haderslev Byråd
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