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Flyvestation Skrydstrup – flytning af F-16 kampfly til Eskadrille 727 afgørelse om ikke godkendelsespligt
Haderslev Kommune har modtaget Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses (FES) redegørelse af
14. december 2018 vedrørende flytning af F-16 kampfly til den sydøstlige del af Flyvestation
Skrydstrup. Området benævnes herefter Eskadrille 727.
Af redegørelsen fremgår det bl.a., at:
•

baggrunden for flytningen er, at det nuværende område for F-16 kampflyene, Eskadrille
730 i det sydvestlige område, skal ombygges til base for det kommende F-35 kampfly.

•

på tidspunktet for miljøgodkendelsen i 1999 var der stationeret 42 F-16 kampfly på
Flyvestation Skrydstrup. Flyene var fordelt med 23 i Eskadrille 730 (sydvest) og 19 i
Eskadrille 727 (sydøst). Efter flytningen til Eskadrille 727-området vil der ikke være mere
end 20 F-16 kampfly i eskadrilleområde 727. Af disse vil der under normale forhold ikke
blive startet mere op end 12 F-16 kampfly på samme tid.
projektet omkring flytningen er en del af anlægsarbejdet til F-35 kampfly, og er derfor
undtaget for VVM-pligt, hvorfor der ikke udføres en VVM-screening.

•

der vil blive udarbejdet terminalstøjsberegninger for alle aktiviteter ved Flyvestation
Skrydstrup, inkl. F-16 aktiviteter i Eskadrille 727-område.

•

terminalstøjberegningerne vil indgå som grundlag for den kommende anlægslov. Det er
hensigten, at alle forhold omkring den nuværende og fremtidige støj vil blive reguleret i
anlægsloven.

Vurdering af flytningen i forhold til miljøbeskyttelseslovens § 33
Flyvestation Skrydstrup er omfattet af en af det tidligere Sønderjyllands Amt meddelt
miljøgodkendelse af 5. oktober 1999. I godkendelsens vilkår 16 er der fastsat støjgrænser for
anden støj end flystøj, dvs. terminalstøj, jf. definitionen heraf i Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1994 om støj fra flyvepladser.
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må godkendelsespligtige virksomheder ikke udvides eller
ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, på en måde som indebærer forøget forurening, før
udvidelsen eller ændringen er godkendt.
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Det fremgår af redegørelsen fra FES, at ændringen vil betyde, at der vil være stationeret 1 F-16
kampfly mere i Eskadrille 727 end på godkendelsestidspunktet i 1999. I perioden frem til
stationeringen af F-35 kampfly på Flyvestationen vil støjbidraget fra terminalaktiviteter i Eskadrille
730 samtidig være meget begrænset.
På grundlag af de i redegørelsen indeholdte oplysninger finder Haderslev Kommune grund til at
antage, at flytningen af kampfly fra Eskadrille 730 til Eskadrille 727 i sig selv ikke vil være
forbundet med et væsentligt øget terminalstøjbidrag i omgivelserne. Samtidig vurderes det, at
flytningen ikke vil være forbundet med andre væsentlige miljøpåvirkninger.
Kommunen har noteret sig oplysningen om, at der i forbindelse med den kommende anlægslov vil
blive foretaget beregninger af terminalstøjbidraget fra alle aktiviteter på flyvestationen, herunder
aktiviteterne i tilknytning til F-16 i Eskadrille 727-området. Der vil herefter kunne foretages en
nærmere verificering af ovennævnte antagelse.
Det er med baggrund i ovenstående kommunens samlede vurdering, at flytningen af F-16 kampfly
fra Eskadrille 730 til Eskadrille 727 ikke er godkendelsespligtig i henhold til miljøbeskyttelseslovens
§ 33.
Klagemuligheder
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens1
§ 37, stk. 1, og godkendelsesbekendtgørelsens2 § 56, stk. 3.
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes
afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter
afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen
Rune Larsson
Fg. chef
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Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3/9/2018 af lov om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 1317 af 20/11/2018 om godkendelse af listevirksomhed
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