Borgermøde 6. december 2018

F-35 på Flyvestation Skrydstrup

Forsvarsministeriet ønsker at skabe størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om de
kommende F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Nedenfor er den aktuelle status på
flystøjsberegninger, demonstrationsflyvning og miljøkonsekvensvurderingen.
Flystøjsberegninger
Forsvarsministeriet arbejder fortsat på flystøjsberegningerne og kompensationsmodellen.
I forhold til flystøjsberegningerne arbejder Forsvarsministeriet på at skabe et transparent
grundlag for alle. Når flystøjsberegningerne er klar, vil der bl.a. blive fremlagt
flystøjsberegninger, der viser det fulde støjbillede, sammenlignelige beregninger mellem
F-16 og F-35, flystøjsberegninger for både gennemsnitsstøj og maksimalstøj samt
forudsætningerne for flystøjsberegningerne.
Forsvarsministeriet vil efter årsskiftet meddele tidspunkt for et nyt borgermøde, hvor de
endelige flystøjsberegninger og kompensationsmodellen vil blive præsenteret.
Demonstrationsflyvning
Forsvarsministeriet planlægger på, at demonstrationsflyvningen med hjælp fra Norge kan
gennemføres i uge 21 i 2019 (perioden 20. til 25. maj).
Formålet med flyvningen er at give beboerne omkring Flyvestation Skrydstrup muligheden
for selv at høre og opleve, hvordan et F-35 kampfly lyder sammenlignet med et F-16
kampfly, ligesom der vil blive foretaget støjmålinger.
Demonstrationsflyvningen er ikke en videnskabelig test og vil ikke have indflydelse på de
igangværende flystøjsberegninger. Det er de igangværende flystøjsberegninger, som vil
indgå som grundlag for anlægsloven og kompensationsmodellen.
Du kan fra den 10. december 2018 læse mere information på www.F-35iluften.dk, som
løbende vil blive opdateret i takt med, at planlægningen skrider frem.
Kampflysprogrammet afholder orienteringsmøde om demonstrationsflyvningen den 30.
januar 2019 på Flyvestation Skrydstrup, hvor bl.a. placering af mikrofoner vil blive drøftet.

Miljøkonsekvensvurdering
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har afsluttet høringen af afgrænsningen af
miljøkonsekvensvurderingen. Der er modtaget tre offentlige høringssvar og et
myndighedssvar fra Haderslev Kommune. Høringssvarene omfatter en række emner,
herunder støj, luft, materielle goder, landskab og arbejdsmiljø.
I kan se den endelige afgrænsningsrapport med høringssvarene på Fighter Wing
Skrydstrups hjemmeside under fanen ”Støj fra Flyvestation Skrydstrup” og på
www.fmi.dk/nyt-kampfly. I rapporten fremgår også, hvordan vi har behandlet de enkelte
emner i høringssvarene.
Arbejdet med udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen er nu i gang, og der vil i
sommeren 2019 blive gennemført en høring af selve rapporten.
Tidsplan
De vigtige milepæle er:




Starten af 2019, hvor resultatet af flystøjsberegningerne for F-16 og F-35 samt
kompensationsmodel forventes fremlagt.
Sommeren 2019,
hvor
der
gennemføres
en
offentlig høring af
miljøkonsekvensrapporten.
Udgangen af 2019, hvor der gennemføres en offentlig høring af forslag til
anlægslov.

