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Høringssvar fra Greve Kommune i f.t. revision af Roskilde Lufthavns
miljøgodkendelse
Tak for den fremsendte varsling af påbud om reviderede vilkår i Roskilde
Lufthavns miljøgodkendelse.
Sagen har været behandlet i kommunens Teknik og Miljøudvalg. Både udvalget og jeg lægger stor vægt på at følge Roskilde lufthavns udvikling tæt,
blandt andet idet den heraf følgende støjbelastning er af stor betydning for
borgerne i Greve Kommune.
Vi ser i den forbindelse frem til, at vilkårene i miljøgodkendelsen bliver
strammet markant i forhold til støjen fra terminalområdet.
I forhold til regulering af lufttrafikken er der tale om nogen mere løse formuleringer, der ikke i større omfang nedsætter flystøjen og dermed generne for
de omliggende byer, herunder Tune i Greve Kommune.
Det er flyveledelsen, der beslutter de såkaldte ”sikre ruter for forskellige landingsrunder, der ligger så langt som muligt fra beboelse og naturområder”.
Det sker alene ud fra flyveledelsens subjektive skøn. Lufthavnens argumentation, om at gøre landingsrunder så korte som muligt for at anvende mindst
muligt brændstof, holder ikke i forhold til de gener, der rammer naboerne i
de omliggende byer og deres borgere.
Det er så vidt vi er orienteret de mest larmende fly, der anvendes til skoleflyvninger og til landingsrunder for piloter, som skal have flyvetimer og landinger i forhold til at opretholde deres certifikat.

EAN-nr.:
Konto-nr.: 3191-3191110226
CVR: 44 02 39 11
Telefontider:
Mandag – tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

09.00-13.00
Lukket
09.00-17.00
09.00-12.00

Åbningstider:
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-14.00
10.00-14.00
Lukket

Tidsbestilling i Borgerservice
Mandag og onsdag
10.00-14.00
Tirsdag og torsdag
07.30-18.00

Der er imidlertid store forskelle på, hvor meget de enkelte fly larmer. Det fremgår, at der skal anvendes bedst mulige teknologi. Det bør også i det omfang det kan lade sig gøre via lufthavnens miljøgodkendelse omfatte flystøj, og således at de ældste og mest støjende fly udfases og fastsættes støjkrav
til, hvor meget de enkelte fly må larme.
Der bør ligeledes i det omfang, det kan lade sig gøre via lufthavnens miljøgodkendelse stilles vilkår til,
at flyene i videst mulig omfang flyver på en måde, så der tages hensyn til borgerne i de boliger, der
påvirkes af støjen. Der kunne eksempelvis blive fastlagt et maksimum for, hvor mange landingsrunder
der foretages pr. dag i forhold til de forskellige ruter, da det ofte er, når vejret er bedst, at der flyves
flest landingsrunder og dermed også er til gene for de fleste af områdets borgere. Der bør i den forbindelse indføres restriktioner, der helt forbyder landingsrunder om lørdagen.
Afslutningsvist vil jeg opfordre Roskilde Kommune til at føre et intensivt tilsyn med overholdelsen af vilkårene i den reviderede miljøgodkendelse, og herunder seriøst behandle klager fra borgere, såfremt
Roskilde Lufthavn ikke overholder vilkårene i miljøgodkendelsen.

Med venlig hilsen

Pernille Beckmann
Borgmester
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