
Fremsat den 31. marts 2020 af forsvarsministeren (Trine Bramsen)

Forslag
til

Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup1)

Kapitel 1
Formål og bemyndigelse

§ 1. Loven har til formål at fastlægge rammerne for et
samlet projekt vedrørende udbygning og dele af driften af
Flyvestation Skrydstrup med henblik på en optimal anven-
delse af Danmarks kampflykapacitet under behørig iagtta-
gelse af plan-, miljø- og naturbeskyttelsesmæssige hensyn.

Stk. 2. Det samlede projekt efter stk. 1 består af:
1) Et anlægsprojekt, hvor Flyvestation Skrydstrup udbyg-

ges i overensstemmelse med det kort, der fremgår af bi-
lag 1, ved anlæggelsen af et bygningskompleks og in-
frastruktur til brug for kampflykapaciteten samt ved
etablering af støjafskærmning.

2) Et driftsprojekt, som omfatter Forsvarets aktiviteter på
Flyvestation Skrydstrup i relation til flystøj og termi-
nalstøj. Driftsprojektet omfatter Forsvarets aktiviteter
på Flyvestation Skrydstrup i relation til flystøj og ter-
minalstøj i perioden før, under og efter anlægsprojek-
tet.

Stk. 3. Anlægsprojektet og driftsprojektet gennemføres in-
den for rammerne af de udførte vurderinger af projekternes
indvirkning på miljøet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan meddele tilladelse til æn-
dringer af anlægsprojektet efter stk. 2, nr. 1, forudsat, at kra-
vene i kapitel 3 om habitat- og artsbeskyttelse er efterlevet.

Stk. 5. Kapitel 2, kapitel 5 og kapitel 6 finder tilsvarende
anvendelse på ændringer af anlægsprojektet, som tillades ef-
ter stk. 4.

§ 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at udbygge Flyve-
station Skrydstrup i overensstemmelse med rammerne i § 1.

Kapitel 2
Fravigelse af regler i anden lovgivning

§ 3. Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk.
2, nr. 1, finder §§ 3 og 20 i lov om naturbeskyttelse ikke an-
vendelse.

Stk. 2. Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i
stk. 1, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne
lov.

Stk. 3. Forsvarsministeren kan, hvis anlægsprojektets sær-
lige karakter gør det påkrævet, fastsætte regler om, at nær-
mere bestemte regler udstedt i medfør af lov om naturbe-
skyttelse ikke finder anvendelse for anlægsprojektet.

§ 4. Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk.
2, nr. 1, finder reglerne om kommuneplanlægning og lokal-
planlægning i kapitel 4, 5 og 6 samt § 35, stk. 1, i lov om
planlægning ikke anvendelse.

Stk. 2. Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i
stk. 1, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne
lov.

Stk. 3. Kommuneplaner og lokalplaner efter lov om plan-
lægning må fremadrettet ikke stride mod rammerne for
driftsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 2, herunder regler, som
fastsættes i medfør af § 7, stk. 5.

§ 5. Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk.
2, nr. 1, finder § 16, stk. 1, og § 16 A i byggeloven ikke an-
vendelse.

Stk. 2. Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i
stk. 1, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne
lov.

Stk. 3. Forsvarsministeren kan, hvis anlægsprojektets sær-
lige karakter gør det påkrævet, i konkrete tilfælde tillade fra-

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter,
EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret
senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1010/EU af 5. juni 2019, EU-tidende 2019, nr. L 170, s. 115.
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vigelse af nærmere bestemte regler udstedt i medfør af byg-
geloven.

§ 6. Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk.
2, nr. 1, finder § 8, § 50, stk. 5 og 6, og § 71 i lov om forure-
net jord ikke anvendelse.

Stk. 2. Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i
stk. 1, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne
lov.

Stk. 3. Forsvarsministeren kan, hvis anlægsprojektets sær-
lige karakter gør det påkrævet, fastsætte regler om, at nær-
mere bestemte regler udstedt i medfør af lov om forurenet
jord ikke finder anvendelse for anlægsprojektet.

§ 7. Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk.
2, nr. 1, finder §§ 19 og 33 i lov om miljøbeskyttelse ikke
anvendelse.

Stk. 2. Fravigelsen af de bestemmelser, der er nævnt i stk.
1, omfatter også nedsivning af stoffer, som måtte finde sted
efter anlægsprojektets afslutning, hvis nedsivningen er en
følge af oplægning af jord, der er sket i forbindelse med an-
lægsprojektet.

Stk. 3. Driftsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 2, er ikke om-
fattet af kravet om miljøgodkendelse efter § 33 i lov om mil-
jøbeskyttelse.

Stk. 4. Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i
stk. 1 og 3, varetages i stedet af forsvarsministeren efter
denne lov.

Stk. 5. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om
driftsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 2. Forsvarsministeren kan
i den forbindelse bl.a. fastsætte regler om flystøj, terminal-
støj, egenkontrol og afskæring af klageadgang.

Stk. 6. Forsvarsministeren kan, hvis anlægsprojektets sær-
lige karakter gør det påkrævet, fastsætte regler om, at nær-
mere bestemte regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelses-
loven ikke finder anvendelse for anlægsprojektet.

§ 8. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reg-
ler fastsat i medfør af § 7, stk. 5.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan efter forhandling med mil-
jøministeren fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsy-
net efter stk. 1, herunder om afskæring af klageadgang.

Kapitel 3
Habitat- og artsbeskyttelse

§ 9. Vurderer forsvarsministeren, at en ændring i anlægs-
projektet efter § 1, stk. 4, ikke i sig selv eller i forbindelse
med andre planer og projekter vil påvirke et Natura 2000-
område væsentligt, kan tilladelse hertil meddeles uden iagt-
tagelse af stk. 2-6.

Stk. 2. Vurderer forsvarsministeren, at en ændring efter
§ 1, stk. 4, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
foretages der en nærmere konsekvensvurdering af virknin-
gerne af ændringen på Natura 2000-området under hensyn
til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.

Stk. 3. Viser konsekvensvurderingen efter stk. 2, at det ik-
ke kan udelukkes, at ændringen vil skade Natura 2000-om-
rådets integritet, kan forsvarsministeren ikke meddele tilla-
delse til ændringen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Uanset at en ændring vil kunne skade et Natura
2000-områdes integritet, jf. stk. 3, kan forsvarsministeren
meddele tilladelse til ændringen, såfremt ændringen er by-
dende nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteres-
ser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke
findes nogen alternativ løsning. Meddelelse af tilladelsen
forudsætter, at der er truffet alle nødvendige kompensations-
foranstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i
Natura 2000 beskyttes.

Stk. 5. Hvis ændringen vil skade et Natura 2000-område,
der indeholder prioriterede naturtyper eller dyre- eller plan-
tearter, kan tilladelse efter stk. 4 dog kun meddeles, når der
foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sund-
hed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige
virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kom-
missionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige
samfundsinteresser.

Stk. 6. Forsvarsministeren underretter Europa-Kommissi-
onen om trufne kompensationsforanstaltninger efter stk. 4,
2. pkt.

Stk. 7. Bestemmelser i anden lovgivning, som fastsætter
krav om vurdering af virkninger på Natura 2000-områder,
finder ikke anvendelse på ændringer efter § 1, stk. 4.

§ 10. Forsvarsministeren kan ikke meddele tilladelse til
ændringer efter § 1, stk. 4, såfremt aktiviteten kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-
bredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdi-
rektivets bilag IV, litra a, eller ødelægge de plantearter, som
er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b, i alle livssta-
dier, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan meddele tilladelse til æn-
dringen, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ,
og hvis tilladelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands
bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesom-
råde. Tilladelse til ændringen skal have til formål at sikre
hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller andre
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteres-
ser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væ-
sentlige gavnlige virkninger på miljøet.

Stk. 3. Forsvarsministeren underretter Europa-Kommissi-
onen om tilladelser efter stk. 2.

Kapitel 4
Kompensation for støjgener fra anvendelsen af F-35-

kampfly på Flyvestation Skrydstrup

§ 11. Forsvarsministeren fastsætter regler om, at ejere af
boliger samt institutioner i form af skoler, daginstitutioner,
døgninstitutioner og plejehjem, der udsættes for støjgener
som følge af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 5, er beretti-
gede til kompensation. I reglerne kan det fastsættes, at kom-
pensationen for ejere af boliger kan ske i form af enten dæk-
ning af omkostninger til støjisolering eller udbetaling af et
fast beløb, og at kompensationen for institutioner kan ske i
form af dækning af omkostninger til støjisolering. Forsvars-
ministeren kan endvidere bl.a. fastsætte nærmere regler om
kredsen af de berettigede, størrelsen og karakteren af kom-
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pensationen, udbetaling, afskæring af klageadgang og fris-
ter.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler om, at ejere af
boliger, der i særlig grad udsættes for støjgener som følge af
regler udstedt i medfør af § 7, stk. 5, tilbydes overtagelse af
den ejendom, hvori boligen indgår. For landbrugsejendom-
me kan overtagelse, såfremt ejeren ønsker det, også omfatte
eventuelle tilhørende jordstykker, driftsbygninger, løsøre,
beholdninger og produktionsdyr. For øvrige ejendomme kan
overtagelse, såfremt ejeren ønsker det, også omfatte direkte
tilstødende matrikler med samme ejer. Forsvarsministeren
kan herunder bl.a. fastsætte nærmere regler om kredsen af
de berettigede, værdifastsættelsen af ejendomme m.v., frem-
gangsmåden ved overtagelse, frister og afskæring af klage-
adgang.

Stk. 3. Ekspropriationskommissionen, jf. § 6, stk. 1, i lov
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom, fastsætter prisen for overtagelse af ejendomme
m.v. efter de regler, der fastsættes i medfør af stk. 2. Ekspro-
priationskommissionens prisfastsættelse kan indbringes for
en taksationskommission, jf. § 7, stk. 2, i lov om fremgangs-
måden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. § 7 a i
lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Kompensation efter stk. 1 indgår ikke ved vurde-
ringen af, om en person har ret til ydelser fra det offentlige,
og kompensationen medfører ikke reduktion af sådanne
ydelser.

Kapitel 5
Fravigelse af klageadgang

§ 12. Kommunalbestyrelsens, regionsrådets eller en stats-
lig myndigheds afgørelse vedrørende anlægsprojektet efter
§ 1, stk. 2, nr. 1, som træffes efter lov om naturbeskyttelse,
byggeloven, lov om jordforurening, lov om vandforsyning
m.v., lov om miljøbeskyttelse samt regler udstedt i medfør
af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myn-
dighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens, regionsrådets eller en
statslig myndigheds afgørelse, som er omfattet af stk. 1, kan
af forsvarsministeren påklages til den pågældende rekursin-
stans.

Kapitel 6
Domstolsprøvelse

§ 13. Søgsmål om prøvelse af afgørelser efter denne lov
eller regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være an-
lagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt den
pågældende. Søgsmål om prøvelse af beslutninger efter den-
ne lov skal være anlagt inden seks måneder efter, at beslut-
ningen er offentliggjort.

Stk. 2. Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er
omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne
ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

Kapitel 7
Delegation

§ 14. Forsvarsministeren kan bemyndige en statslig myn-
dighed, der er oprettet under ministeren, eller efter forhand-
ling med vedkommende minister andre statslige myndighe-
der til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt for-
svarsministeren.

Kapitel 8
Ikrafttræden

§ 15. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 2. Afgørelser, herunder tilladelser og dispensationer,
vedrørende byggemodningsarbejder med henblik på gen-
nemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, som in-
den lovens ikrafttræden er truffet i medfør af bestemmelser i
den lovgivning, der fraviges ved reglerne i lovens kapitel 2,
finder ikke anvendelse på anlægsprojektet efter lovens
ikrafttræden.

Kapitel 9
Ændringer af anden lovgivning

§ 16. I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 8.
august 2019, som ændret senest ved lov nr. 93 af 31. januar
2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 F, stk. 1, nr. 10, ændres »varmeforsyning, og« til:
»varmeforsyning,«.

2. I § 7 F, stk. 1, nr. 11, ændres »helårsboliger.« til: »helårs-
boliger, og«.

3. I § 7 F, stk. 1, indsættes som nr. 12:
»12) kompensation i form af fast beløb og dækning af om-

kostninger til støjisolering ydet i forbindelse med støj-
gener fra Flyvestation Skrydstrup efter regler fastsat i
medfør af § 11, stk. 1, i lov om udbygning og drift af
Flyvestation Skrydstrup.«

4. I § 7 F indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Gevinst ved salg til staten af ejendomme m.v. ef-

ter § 11, stk. 2, i lov om udbygning og drift af Flyvestation
Skrydstrup skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst. Skattefritagelsen efter 1. pkt. omfatter
ikke eventuelle genvundne afskrivninger eller genanbragt
fortjeneste fra afståelse af en erhvervsejendom efter §§ 6 A,
6 C eller 10 i ejendomsavancebeskatningsloven. Bestem-
melserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 2,
2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«
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1. Indledning
Den 9. juni 2016 indgik den daværende regering (Venstre)

aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Radikale Venstre om anskaffelse af 27 nye F-35-
kampfly til erstatning for de nuværende F-16-kampfly, som
har været anvendt siden 1980. Det Konservative Folkeparti
tilsluttede sig den politiske aftale i forbindelse med partiets
indtræden i VLAK-regeringen den 28. november 2016.

Indfasning af F-35-kampflyene forventes at ske i perioden
fra 2021 til 2026.

Baggrunden for anskaffelsen af de nye kampfly er bl.a., at
Forsvarsministeriet har vurderet, at F-16-kampflyene kan
holdes i operativ drift i relativt få år, hvorefter de vil være
nedslidte og teknologisk utidssvarende.

Anskaffelsen af de nye F-35-kampfly er således væsentlig
for at opretholde Danmarks nuværende operative kampfly-
kapacitet, og anskaffelsen sikrer, at Forsvaret fortsat vil kun-
ne foretage suverænitetshævdelse. Derudover sikrer anskaf-
felsen, at Danmark også fremover vil kunne deltage i inter-
nationale operationer og dermed leve op til de forpligtelser,
som Danmark har påtaget sig som medlem af NATO. Ulti-
mativt vil kampflykapaciteten således skulle bidrage til NA-
TO’s kollektive forsvar af dansk og allieret territorium.

Det er planen, at de første F-35-kampfly til operativt brug
skal modtages i Danmark i 2023. Forud herfor vil der dog
blive leveret et antal fly, som skal anvendes til træningsfor-
mål i USA.

Det følger af aftalen af 9. juni 2016, at de danske kampfly
fortsat skal operere fra Flyvestation Skrydstrup, der skal
ombygges og klargøres til formålet. For at F-35-faciliteterne
på flyvestationen kan understøtte indfasningen af de nye
kampfly, vil faciliteterne skulle være klar til ibrugtagning i
første halvdel af 2023.

Udbygningen af Flyvestation Skrydstrup dimensioneres
efter konkrete krav til F-35-kampflyene. Der er behov for en
sammenhængende operativ og logistisk løsning, hvor der
kan opereres fra en samlet lokation på flyvestationen. Særli-
ge krav til sikkerhed samt ønsket om støjreduktion kræver
desuden en række bygningsmæssige foranstaltninger og eta-
blering af støjafskærmning.

Formålet med dette lovforslag er for det første at skabe
den bevillingsmæssige hjemmel til et anlægsprojekt i form
af udbygning af Flyvestation Skrydstrup. Med vedtagelsen
af lovforslaget vil forsvarsministeren således blive bemyndi-
get til at udbygge flyvestationen.

For det andet har lovforslaget til formål at sikre, at projek-
tet kan realiseres inden for den planlagte tidsmæssige ram-
me, således at F-35-faciliteterne er klar til ibrugtagning, når
de første F-35-kampfly ankommer til Danmark i 2023.

Lovforslaget indebærer derfor, at der på en række punkter
vil ske fravigelse af regler i den almindelige plan-, bygge-,
natur- og miljølovgivning. Det skyldes, at den almindelige
lovgivning ikke vurderes at være velegnet til at regulere et
projekt af denne unikke karakter, herunder fordi der stilles
helt særlige sikkerhedskrav til byggeriet, og at byggeriet i

helt særlig grad er tidskritisk. Lovforslaget indebærer imid-
lertid også, at plan-, bygge-, natur- og miljøhensyn fortsat
vil blive varetaget i projektet.

Lovforslaget indebærer endvidere, at forsvarsministeren
bemyndiges til at afskære klageadgangen efter bygge-, na-
tur- og miljølovgivningen, idet erfaringer fra andre anlægs-
arbejder har vist, at klagesagsbehandling i forbindelse med
tilladelser eller godkendelser efter bygge-, natur- og miljø-
lovgivning kan medføre betydelige forsinkelser i anlægsar-
bejdet.

For det tredje har lovforslaget til formål at regulere støj-
forhold i driftsfasen for Flyvestation Skrydstrup ved at be-
myndige forsvarsministeren til at fastsætte nærmere regler
herom, således at der tages højde for, at de gennemførte
støjberegninger viser, at støjen ved kampflyenes anvendelse
af Flyvestation Skrydstrup ikke vil kunne holdes inden for
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser eller den nuværende
miljøgodkendelse for flyvestationen. Med lovforslaget fast-
sættes de fremtidige rammer for flystøj og terminalstøj fra
Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folke-
parti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Li-
beral Alliance indgik den 15. november 2019 aftale om en
kompensationsmodel for flystøjen fra F-35-kampflyene.

Modellen omfatter støjkompensation for mere end 1.600
boliger i området omkring Flyvestation Skrydstrup. Beboer-
ne vil kunne vælge mellem dækning af omkostninger til støj-
isolering eller udbetaling af et fast beløb. Endvidere får be-
boerne i det mest støjbelastede område et tilbud om, at sta-
ten opkøber deres boliger med tilhørende grunde.

Lovforslaget indebærer for det fjerde, at der tilvejebringes
en bemyndigelse til, at forsvarsministeren inden for lovfor-
slagets rammer kan udmønte kompensationsmodellen.

2. Baggrunden for lovforslaget

2.1. Anskaffelsen af F-35-kampfly
De danske F-16-kampfly har, når de forventeligt udfases i

perioden 2020-2024, fløjet i mere end 40 år. De nærmer sig
dermed grænsen for, hvor mange flyvetimer der er tilbage i
kampflyene.

Til brug for forberedelsen af beslutningsgrundlaget for an-
skaffelsen af nye kampfly blev tre kampflykandidater evalu-
eret inden for fire grundlæggende områder: Strategiske, mi-
litære, økonomiske og industrielle forhold.

Den afsluttende typevalgsproces blev påbegyndt i 2013 og
var en genopstart af en tidligere typevalgsproces, som blev
sat i bero i 2010. Beslutningen i 2010 om at udskyde den
oprindelige typevalgsproces blev truffet med henvisning til,
at det var muligt at anvende F-16-kampflyene i længere tid
end oprindeligt planlagt. I den afsluttede typevalgsproces
indgik følgende tre kampflykandidater: Eurofighter,
F/A-18F Super Hornet og F-35A Joint Strike Fighter (F-35-
kampflyet).

Formålet med processen frem til typevalget var at skabe
det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning om ty-
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pevalg blandt de tre deltagende kampflykandidater. Type-
valgsprocessen skulle danne grundlag for, at der efter type-
valg kunne indledes forhandlinger med den valgte kandidat
om en efterfølgende anskaffelse. Desuden var det en del af
typevalgsprocessen at fastlægge de økonomisk og operativt
mest gunstige ud- og indfasningstidspunkter for kampfly-
ene.

Valget faldt på F-35-kampflyet, og den 9. juni 2016 ind-
gik den daværende regering (Venstre) aftale med Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale
Venstre om anskaffelse af 27 nye kampfly af typen F-35.
Det Konservative Folkeparti tilsluttede sig den politiske af-
tale i forbindelse med partiets indtræden i VLAK-regeringen
den 28. november 2016.

Danmark indgår i et samarbejde med syv andre partner-
lande om udviklingen af F-35-kampflyet. Disse partnerlande
er USA, Storbritannien, Holland, Italien, Canada, Australien
og Norge. Hovedproducenten er amerikanske Lockheed
Martin.

2.2. Beskrivelse af kampflyenes opgaver
Det følger af den politiske aftale af 9. juni 2016, at F-35-

kampflyene skal kunne løse de samme opgaver, som de nu-
værende F-16-kampfly, herunder indgå i den nationale op-
gaveløsning fra 2024. Fra 2025 forventes det, at F-35-kamp-
flyene vil kunne udsendes i begrænsede internationale ope-
rationer. Det fulde opgavekompleks forventes at kunne løses
med F-35-kampfly fra 2027, hvilket indebærer, at F-35-
kampflyene vil kunne løse både nationale og internationale
opgaver. F-16-kampflyene vil løbende blive udfaset i takt
med implementeringen af F-35-kampflyene.

De nationale opgaver omfatter bl.a. opretholdelse af et
permanent afvisningsberedskab, der kan indsættes til suve-
rænitetshævdelse og overvågningsopgaver med et meget
kort varsel.

De internationale opgaver indbefatter bl.a. et kampflybi-
drag på højt beredskab til NATO’s kollektive forsvarsopga-
ver, hvor der kan udsendes fire kampfly i en periode på op
til 12 måneder hvert tredje år. Herudover omfatter opgaver-
ne periodiske kampflybidrag til NATO’s Air Policing-missi-
oner.

2.3. Om Flyvestation Skrydstrup
Flyvestation Skrydstrup i det sydlige Jylland er hjemsted

for enheden Fighter Wing Skrydstrup og de danske F-16-
kampfly – og fremadrettet også de kommende F-35-kamp-
fly. Flyvestation Skrydstrups samlede areal udgør ca. 850
hektar. Perimetervejen rundt langs hegnet er ca. 13 km lang.
Der er to landingsbaner, som hver er ca. 3 km lange.

Udover Fighter Wing Skrydstrup er Infirmeri Sydjylland,
Forsvarets Flyvemedicinske Center, SAR-beredskab (efter-
søgnings- og redningsberedskab), Forsvarets Forsyning, De-
pot og Distribution samt dele af Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse aktuelt placeret på Flyvestation Skrydstrup. I
alt vil der efter indfasningen af F-35-kampflyene være ca.
1.000 militære og civile ansatte på flyvestationen.

Flyvestationen er arealmæssigt og i forhold til ansatte en
af landsdelens største arbejdspladser.

Visse af Flyvestation Skrydstrups faciliteter, herunder
landingsbanerne, benyttes endvidere til civile aktiviteter,
bl.a. i tilknytning til Vojens Lufthavn.

2.4. Beskrivelse af anlægsprojektet
Det anlægsprojekt, der foreslås reguleret med dette lovfor-

slag, omfatter udbygning af Flyvestation Skrydstrup ved an-
læggelsen af et bygningskompleks og infrastruktur til brug
for kampflykapaciteten samt ved etablering af støjafskærm-
ning. Dette anlæg betegnes som F-35-komplekset og frem-
går af bilag 1.

I februar 2018 blev der i forsvarsforligskredsen (Socialde-
mokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) truffet beslut-
ning om at placere det samlede F-35-kompleks i den syd-
vestlige del af Flyvestation Skrydstrup, da dette er den opti-
male placering i forhold til at begrænse støjgenerne fra ter-
minalstøj. Terminalstøj omfatter bl.a. støj fra fly ved garage-
ringsanlæg, herunder fra opstartsprocedurer. Den fysiske
placering af hangarfaciliteterne har dermed væsentlig betyd-
ning for terminalstøjen.

F-35-komplekset vil komme til at indeholde en hovedbyg-
ning med nye stabs- og føringsfaciliteter samt undervis-
nings-, værksteds-, kontor- og velfærdsfaciliteter. Hoved-
bygningen vil bestå af to bygninger, som placeres på terræn.
Bygningerne opføres primært i to etager, men en mindre del,
som bl.a. skal indeholde kantine og teknikrum, vil blive op-
ført i tre etager.

Desuden vil komplekset komme til at indeholde to aflange
bygninger med i alt 22 hangaretter til kampfly. Disse byg-
ninger placeres ovenpå terræn, og den ene bygning vil få en
længde på ca. 200 m og vil skulle indeholde 10 hangaretter,
mens den anden vil få en længde på ca. 230 m og vil skulle
indeholde 12 hangaretter. Begge bygninger med hangaretter
vil få en bredde på ca. 40 m, og de enkelte hangaretter i de
to bygninger vil blive placeret på række, adskilt af en mel-
lemliggende servicebygning for hver anden hangarette. En
af servicebygningerne erstattes af en bygning med facilitet
til afvisningsberedskabet for de nye F-35-kampfly med der-
tilhørende soverum og mødefaciliteter.

Hangaretterne vil skulle fungere som garage og værksted
for F-35-kampflyene. I hver af enderne af de enkelte hanga-
retter placeres en ca. 15 m bred port, og på den østlige side
af bygningerne placeres overdækkede lydsluser ud for hver
hangarette. Lydsluserne er en udvendig overdækning, der er
lukket i siderne, men åben i enderne, så flyene kan køre ind.
Lydsluserne vil få en dybde på ca. 15 m, og på indvendige
flader vil de blive beklædt med lydabsorberende materiale,
der har til formål at reducere den støj, som udledes til omgi-
velserne.

Endvidere vil F-35-komplekset omfatte støjafskærmning
og øvrige tekniske anlæg, herunder øvrige mindre bygnin-
ger, som opføres i terræn. Støjafskærmningen vil komme til
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at bestå af jordvolde, hvorpå der placeres støjskærme af støj-
absorberende materiale.

Der etableres desuden et grundvandskølingsanlæg til brug
for køling af bygningerne, men dette anlæg vil ikke være
omfattet af anlægsprojektet i lovforslagets forstand. Anlægs-
projektet omfatter heller ikke løsninger til nedsivning af
overfladevand. I forhold til grundvandskølingsanlægget og
løsningerne vedrørende nedsivning af overfladevand vil der
således skulle søges om de nødvendige tilladelser m.v. efter
de almindelige regler på området.

Faciliteterne vil som udgangspunkt have anlægshøjder på
op til ca. 13 m. Tekniske installationer vil kunne have an-
lægshøjder på op til ca. 5 m over bygningshøjden. Alle faci-
liteterne vil være placeret samlet og understøtter dermed det
såkaldte one-line-koncept, hvor operative og logistiske faci-
liteter er tæt forbundne for at sikre bedst mulig anvendelse
af de tilgængelige ressourcer.

Der er tale om et stort og kompliceret byggeri, hvor helt
særlige sikkerhedskrav gør sig gældende, både i byggefasen
og i den efterfølgende driftsfase.

Det forventes, at forsvarsministeren vil delegere bygherre-
opgaven vedrørende anlægsprojektet til Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse, og at Forsvarsministeriets Ejendomssty-
relse således vil være anlægsmyndighed i forhold til anlægs-
projektet. Såfremt forsvarsministeren vælger at delegere op-
gaven, vil ministeren skulle føre tilsyn med den pågældende
myndigheds opgavevaretagelse.

De samlede udgifter til anlægsprojektet i form af opførel-
sen af F-35-komplekset forventes at udgøre 1 mia. kr.

F-35-komplekset forventes at blive daglig arbejdsplads for
mere end 500 personer. Komplekset vil bestå af følgende
arealer:
Bygninger:
Hovedbygning ca. 25.000 m2

Hangaretter ca. 16.000 m2

Bygninger i terræn ca. 1.000 m2

Samlet areal for bygninger ca. 42.000 m2

Resterende arealer:
Belagte arealer ca. 139.000 m2

Støjvolde ca. 45.000 m2

Grønne arealer ca. 116.000 m2

Samlede resterende arealer ca. 300.000 m2

Det foreslås dog, at forsvarsministeren skal kunne god-
kende ændringer i anlægsprojektet. Sådanne ændringer vil
skulle have en sammenhæng med det beskrevne anlægspro-
jekt og vil derfor ikke kunne have karakter af et helt nyt og
selvstændigt anlægsprojekt. Ændringer vil eksempelvis kun-
ne omfatte ændringer af størrelsen eller placeringen af plan-
lagte bygninger eller tilbygning af enkelte ekstra hangaretter
inden for F-35-komplekset. Der henvises til afsnit 3.7 ne-
denfor.

2.5. Beskrivelse af driftsprojektet
Det driftsprojekt, der foreslås reguleret med dette lovfor-

slag, omfatter Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skryd-
strup i relation til flystøj og terminalstøj.

Flystøj er støj fra startende og landende fly samt taxikør-
sel i forbindelse med start og landing, mens terminalstøj er
støj fra samtlige støjkilder på flyvestationen med undtagelse
af flystøj, støj fra flyvestationens skydebane, støj fra
sprængninger i harmoniseringsbanen og støj fra brandøvel-
ser. Flystøj og terminalstøj omfatter i forhold til driftspro-
jektet ligeledes lavfrekvent støj og infralyd samt vibrationer.
Driftsprojektet omfatter ikke støj fra civile aktiviteter på fly-
vestationen, herunder støj fra private fly, der benytter flyve-
stationens landingsbaner.

I forhold til støj fra Forsvarets aktiviteter på flyvestationen
er flystøjen i forbindelse med start og landing med kamp-
flyene den største støjkilde. Støjbelastningen fra flyvestatio-
nens øvrige støjkilder består af støjbidrag fra mange enkelt-
aktiviteter, herunder opstartsprocedurer for kampfly. En væ-
sentlig andel af støjkilderne er de faste installationer. Endvi-
dere er der bl.a. støjbidrag fra lastbiler, varebiler og person-
biler, der opererer på flyvestationens område.

Driftsprojektet omfatter Forsvarets aktiviteter på Flyvesta-
tion Skrydstrup i relation til flystøj og terminalstøj fra det
vedtagne lovforslags ikrafttræden, altså både før, under og
efter anlægsprojektets gennemførelse. Reguleringen af
driftsprojektet omfatter således flystøj og terminalstøj både i
den fase, hvor F-16-kampfly udgør Danmarks kampflykapa-
citet, i den efterfølgende fase, hvor F-16-kampfly og F-35-
kampfly tilsammen udgør kampflykapaciteten, samt i den
senere fase, hvor F-35-kampfly alene udgør den samlede
kampflykapacitet.

For så vidt angår F-16-kampflyene, vil de fortsat skulle
operere fra Flyvestation Skrydstrup, indtil F-35-kampflyene
selvstændigt kan overtage løsningen af de nationale opga-
ver, hvilket forventeligt vil ske fra 2024. Driftsprojektet vil
derfor også omfatte flystøj og terminalstøj fra F-16-kamp-
flyene, der i den resterende operative periode vil være place-
ret i den sydøstlige del af flyvestationen.

I dag er flystøj og terminalstøj reguleret i Flyvestation
Skrydstrups miljøgodkendelse, som stammer fra 1999. Den
operative og tekniske udvikling siden 1999 har dog gjort, at
de forudsætninger, der dannede grundlag for miljøgodken-
delsen, ikke længere er tidssvarende. Det er derfor i dag ikke
muligt at overholde miljøgodkendelsens krav til flystøj og
terminalstøj fuldt ud.

Den regulering, der foreslås som led i driftsprojektet, har
således også til formål at sikre, at der fastsættes tidssvarende
krav til flystøj og terminalstøj fra F-16-kampflyene, herun-
der at kravene giver mulighed for justeringer af F-16-aktivi-
teterne. Justeringerne vil have til formål at minimere støjbe-
lastningen mest muligt samlet set, men både set i forhold til
miljøgodkendelsen og det aktuelle støjbillede vil der være
naboer, som vil opleve en forøgelse af støjbelastningen
under perioden med fortsat drift af F-16-kampfly, mens an-
dre vil opleve en formindskelse. Støjbilledet for perioden
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med fortsat drift af F-16-kampfly fremgår af de fremlagte
flystøjsberegninger.

2.6. Miljømæssige vurderinger
Anlægsprojektet og driftsprojektet tjener alene et nationalt

forsvarsformål, og allerede derfor er det samlede projekt
samt eventuelle efterfølgende ændringer af anlægsprojektet
efter lovforslagets § 1, stk. 4, undtaget fra krav om miljøvur-
dering af planer og programmer, jf. § 3 i lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter (mil-
jøvurderingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. ok-
tober 2018. Lovens § 3 implementerer artikel 3, stk. 8, i Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni
2001 om vurdering af bestemte planers og programmers ind-
virkning på miljøet (miljøvurderingsdirektivet, også kaldet
SMV-direktivet).

Det er desuden besluttet at undtage det samlede projekt fra
miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering af konkrete
projekter (VVM), jf. miljøvurderingslovens § 4, stk. 1, da
det vurderes, at en anvendelse af miljøvurderingslovens reg-
ler på projektet vil skade det nationale forsvarsformål. Even-
tuelle ændringer af anlægsprojektet efter lovforslagets § 1,
stk. 4, vil tilsvarende blive undtaget fra miljøvurderingslo-
vens regler efter denne lovs § 4, stk. 1. Miljøvurderingslo-
vens § 4, stk. 1, implementerer artikel 1, stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. decem-
ber 2011 om vurdering af visse offentlige og private projek-
ters indvirkning på miljøet som ændret ved Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014
(VVM-direktivet).

Forsvarsministeriet har imidlertid valgt at udarbejde en
miljøkonsekvensvurdering af projektet for at belyse de mil-
jømæssige konsekvenser af henholdsvis anlægsprojektet og
driftsprojektet. Miljøkonsekvensvurderingen belyser såle-
des, hvilke miljømæssige konsekvenser projektet medfører,
og redegør endvidere for, om det er muligt at afhjælpe,
mindske eller undgå alle eller nogle af miljøkonsekvenserne.
Lovforslagets miljømæssige konsekvenser beskrives neden-
for i afsnit 12. Miljøkonsekvensvurderingen er tilgængelig
på hjemmesiden www.fmi.dk.

3. Lovforslagets hovedpunkter vedrørende anlægs- og
driftsprojektet

Efter gældende ret vil den udbygning af Flyvestation
Skrydstrup, som forsvarsministeren bemyndiges til at gen-
nemføre med dette lovforslag, forudsætte en række godken-
delser, tilladelser og dispensationer efter de almindelige reg-
ler i plan-, bygge-, natur- og miljølovgivningen. Der vil lige-
ledes være øvrige bestemmelser i den almindelige lovgiv-
ning, som umiddelbart vil hindre eller forsinke gennemførel-
sen af anlægsprojektet.

Udbygningen af Flyvestation Skrydstrup udgør et vigtigt
statsligt anlægsprojekt, hvis realisering og fremdrift er afgø-
rende for den kampflykapacitet, som udgør en essentiel del
af det danske forsvar.

Hensynet til at sikre, at projektet kan realiseres tidsnok til,
at F-35-kampflyene kan modtages i Danmark i 2023, gør
derfor, at det er nødvendigt med en særlig regulering af så-
vel anlægsprojektet som driftsprojektet. Der er således be-
hov for en model, som sikrer, at unødige forsinkelser eller
fordyrelser af projektet undgås, samtidig med, at hensynet til
beskyttelsen af den lokale natur varetages på en betryggende
måde. Det vil i den forbindelse – og i overensstemmelse
med, hvad der er sædvanlig praksis ved anlægslove – være
den foreslåede lov, som vil udgøre rammerne for de fysiske
arealindgreb, herunder opførelse af bygninger, installationer
m.v. Det vil endvidere være det vedtagne lovforslag, som vil
udgøre det retlige grundlag for driftsforhold for så vidt an-
går flystøj og terminalstøj. Det foreslås derfor, at der med
dette lovforslag sker fravigelse af en række konkrete krav
samt regler om godkendelser, dispensationer og tilladelser i
naturbeskyttelsesloven, planloven, byggeloven, jordforure-
ningsloven og miljøbeskyttelsesloven.

De foreslåede fravigelser af den almindelige lovgivning
indebærer ikke, at de plan-, bygge-, natur- og miljøhensyn,
der ligger bag den pågældende lovgivning, ikke varetages.
Hensynene vil blot blive varetaget af forsvarsministeren in-
denfor rammerne af dette lovforslag.

I tråd hermed vil forsvarsministeren – eller den, ministe-
ren delegerer bygherreopgaven til – skulle føre tilsyn med,
at de valgte entreprenører udfører de påkrævede bygge- og
anlægsarbejder i overensstemmelse med dette lovforslag, af-
gørelser efter det vedtagne lovforslag og vilkår fastsat i så-
danne afgørelser.

De områder, hvor der foreslås fravigelser af anden lovgiv-
ning, beskrives nedenfor.

3.1. Naturbeskyttelsesloven

3.1.1. Gældende ret
Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven), jf. lov-

bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019, som ændret ved
lov nr. 135 af 25. februar 2020, indeholder en række be-
stemmelser om beskyttelse af visse naturtyper og om be-
skyttelseslinjer.

Der må efter naturbeskyttelseslovens § 3 ikke foretages
ændring i tilstanden af visse beskyttede naturtyper, herunder
søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe samt
ferske enge og biologiske overdrev. Efter naturbeskyttelses-
lovens § 5 kan miljø- og fødevareministeren bl.a. fastsætte
regler om, at § 3 ikke skal gælde for nærmere angivne kate-
gorier af de pågældende naturtyper.

Efter § 6 kan miljø- og fødevareministeren fastsætte reg-
ler, som beskriver og afgrænser de naturtyper, der er nævnt i
§ 3, og fastsætte regler om beregning af arealstørrelser for
disse naturtyper. Miljø- og fødevareministeren kan endvide-
re efter bestemmelsen fastsætte regler om, at naturlige søer i
offentligt eje eller bestemte typer af sådanne søer skal være
omfattet af § 3.

Efter § 7 kan miljø- og fødevareministeren fastsætte regler
om registrering af beskyttede naturtyper, der er nævnt i § 3.
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I medfør af bl.a. §§ 5-7 har miljø- og fødevareministeren
udstedt bekendtgørelse nr. 1067 af 21. august 2018 om be-
skyttede naturtyper. Bekendtgørelsen indeholder regler, der
bl.a. nærmere afgrænser, hvilke naturtyper som ikke er om-
fattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven, regler om udpegning af
vandløb samt regler om kommunalbestyrelsens forpligtelse
til at give oplysninger om, hvorvidt en bestemt foranstalt-
ning m.v. er omfattet af beskyttelsesordningen.

Efter naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke
foretages ændring i tilstanden af arealer inden for 100 m fra
fortidsminder, der er beskyttet efter museumsloven. Efter §
18, stk. 3, gælder forbuddet ikke for fortidsminder, der ikke
er synlige i terrænet, eller for fortidsminder, der er nævnt i
lovens bilag 1.

Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, kan kommunal-
bestyrelsen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra § 3, stk.
1-3, og § 18, stk. 1.

Efter naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, må der ikke pla-
ceres bebyggelse inden for en afstand af 300 m fra skove –
de såkaldte skovbyggelinjer. Efter § 17, stk. 2, nr. 1, gælder
dette forbud dog ikke for bestående forsvarsanlæg, og efter
§ 17, stk. 3, gælder forbuddet endvidere kun mellem bebyg-
gelsen og skoven på strækninger, hvor der allerede findes
væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 m.

I forhold til rækkevidden af undtagelsen for bestående for-
svarsanlæg henvises der i naturbeskyttelseslovens forarbej-
der til en tilsvarende (men nu ophævet) undtagelse angående
strandbeskyttelseslinjer, hvoraf fremgår, at ændringer i lov-
ligt bestående militære anlæg, herunder – inden for den na-
turlige, stedlige afgrænsning af disse – nye anlæg, som af
forsvarsmæssige grunde skal placeres ved kysten, kan ske
uden dispensation, jf. bemærkningerne til naturbeskyttelses-
lovens § 17, stk. 2, nr. 1, og § 15, stk. 2, nr. 4, i lovforslag
nr. L 70, som fremsat den 24. oktober 1991 (Folketingsti-
dende 1991-1992, Tillæg A, spalte 1453-1456).

Offentlige anlæg i det åbne land skal efter naturbeskyttel-
seslovens § 20, stk. 1, placeres og udformes således, at der i
videst muligt omfang tages hensyn til de landskabelige vær-
dier og de øvrige interesser, der er nævnt i lovens § 1.

Efter naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 2, kan miljø- og
fødevareministeren fastsætte regler om, at placeringen og
udformningen af nærmere angivne kategorier af offentlige
anlæg skal godkendes af miljø- og fødevareministeren eller
kommunalbestyrelsen. I medfør af bestemmelsen er der ud-
stedt bekendtgørelse nr. 941 af 27. juni 2016 om godkendel-
se af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne
land. Bekendtgørelsen fastsætter i § 1, at der ikke må udfø-
res offentlige vejanlæg eller ledningsanlæg mv. i det åbne
land, før der er meddelt godkendelse efter reglerne i be-
kendtgørelsen.

3.1.2. Forsvarsministeriets overvejelser
På Flyvestation Skrydstrup findes en sø beliggende mod

syd og en sø beliggende helt mod nord. Endvidere findes et
overdrev beliggende mod nordvest. Disse tre naturtyper er
registreret som beskyttet mod tilstandsændringer efter § 3 i

naturbeskyttelsesloven. Anlægsprojektet vurderes ikke at
medføre tilstandsændringer af de nævnte naturbeskyttede
områder, men det kan ikke udelukkes, at der i forbindelse
med anlægsprojektet kan udvikle sig naturområder, som vil
blive omfattet af § 3.

For at sikre fremdriften af anlægsprojektet finder For-
svarsministeriet det nødvendigt at fravige § 3, således at
hensynet bag bestemmelsen i stedet varetages af forsvarsmi-
nisteren. Konsekvensen heraf vil være, at §§ 5-7, der vedrø-
rer miljø- og fødevareministerens adgang til at fastsætte
nærmere regler om beskyttelsen i § 3, ikke finder anvendel-
se. Konsekvensen vil endvidere være, at de dele af bekendt-
gørelse nr. 1067 af 21. august 2018 om beskyttede naturty-
per, som er fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens §§
5-7, heller ikke finder anvendelse.

Størstedelen af Flyvestation Skrydstrup er endvidere om-
fattet af skovbyggelinje, og naturen inden for denne er be-
skyttet mod tilstandsændringer efter § 17, stk. 1, i naturbe-
skyttelsesloven. Det vil i forbindelse med anlægsprojektet
være nødvendigt at bygge på arealer, som er omfattet af
skovbyggelinjen. Undtagelsen i § 17, stk. 2, nr. 1, hvorefter
forbuddet mod tilstandsændringer ikke gælder for bestående
forsvarsanlæg, anses dog for at omfatte udbygningen af Fly-
vestation Skrydstrup, idet placeringen af F-35-komplekset
inden for skovbyggelinjen er begrundet i forsvarsmæssige
hensyn, og idet placeringen af F-35-komplekset vil ske in-
den for den naturligt stedlige afgrænsning af et bestående
militært område. Der vurderes på den baggrund ikke at være
behov for at fravige naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1.

Der er endvidere inden for Flyvestation Skrydstrup fundet
gravhøje, som efter § 18, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven
kaster beskyttelseslinjer på den sydøstlige del af flyvestatio-
nen. Der vil dog ikke ved anlægsprojektet ske tilstandsæn-
dringer inden for disse områder. Der vurderes derfor ikke at
være behov for at fravige naturbeskyttelseslovens § 18.

Derimod vil placeringen af F-35-komplekset i det åbne
land indebære, at anlægsprojektet er omfattet af kravet i na-
turbeskyttelseslovens § 20, stk. 1, om, at offentlige anlæg i
det åbne land skal placeres og udformes således, at der i vi-
dest muligt omfang tages hensyn til de landskabelige værdi-
er og de øvrige interesser, der er nævnt i naturbeskyttelses-
loven. Placeringen og udformningen af anlægget vil også
skulle tage hensyn til konkrete sikkerhedsmæssige og opera-
tive krav knyttet til F-35-kampflykapaciteten. Forsvarsmini-
steriet finder på den baggrund, at det vil være mest hensigts-
mæssigt, at bestemmelsen fraviges.

Af samme grund finder Forsvarsministeriet ikke, at natur-
beskyttelseslovens § 20, stk. 2, hvorefter miljø- og fødevare-
ministeren fastsætter regler om, at placeringen og udform-
ningen af nærmere angivne kategorier af offentlige anlæg
skal godkendes af miljø- og fødevareministeren eller kom-
munalbestyrelsen, bør finde anvendelse på anlægsprojektet.
Dermed vil regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 20, stk. 2, herunder bekendtgørelse nr. 941 af 27. juni
2016 om godkendelse af offentlige vejanlæg og af lednings-
anlæg m.v. i det åbne land, ikke finde anvendelse på projek-
tet.
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Derudover finder Forsvarsministeriet, at der er behov for,
at forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om,
at nærmere bestemte regler udstedt i medfør af naturbeskyt-
telsesloven ikke finder anvendelse, når anlægsprojektets
særlige karakter gør det påkrævet. En sådan bemyndigelse
vil give mulighed for at undtage fra relevante regler, hvis
det konkret viser sig nødvendigt, for eksempel i forbindelse
med ændringer i anlægsprojektet efter § 1, stk. 4. Forsvars-
ministeriet finder dog, at muligheden for at kunne fravige
regler udstedt i medfør af naturbeskyttelsesloven bør be-
grænses til de tilfælde, hvor fravigelsen vil være begrundet i
anlægsprojektets tidskritiske karakter eller de særlige sikker-
hedsmæssige krav, der stilles til anlægsprojektet.

Forsvarsministeriet bemærker endvidere, at i det omfang
der fraviges fra regler udstedt i medfør af naturbeskyttelses-
loven, som gennemfører EU-regulering, skal det sikres, at
bemyndigelsen i dette lovforslag udnyttes i fuld overens-
stemmelse med de EU-retlige regler.

Der vurderes endvidere at være behov for at regulere kla-
geadgangen for afgørelser vedrørende anlægsprojektet truf-
fet i medfør af de øvrige regler i naturbeskyttelsesloven, der
ikke fraviges med dette lovforslag, da der ellers kan være ri-
siko for væsentlige forsinkelser i anlægsprojektet. Det skyl-
des bl.a., at ændringer i anlægsprojektet efter § 1, stk. 4, kan
forudsætte afgørelser efter disse regler. Sådanne forsinkelser
vil i sidste ende kunne betyde, at Danmarks muligheder for
at sikre sit eget luftrum forringes, idet de nye kampfly ikke
vil kunne tages i brug som planlagt. Det vurderes på den
baggrund nødvendigt at regulere klageadgangen med hen-
blik på at sikre, at projektet ikke forsinkes.

3.1.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at bygge- og anlægsarbejde i relation til an-

lægsprojektet efter den foreslåede § 1, stk. 2, nr. 1, ikke om-
fattes af kravene i naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 20.

Dermed vil anlægsprojektet blive undtaget fra forbuddet i
§ 3 mod at foretage ændringer i tilstanden af de beskyttede
naturtyper. Som konsekvens heraf vil §§ 5-7 vedrørende
miljø- og fødevareministerens adgang til at fastsætte nærme-
re regler om beskyttelsen i § 3 ikke være relevante i forhold
til anlægsprojektet.

Endvidere vil anlægsprojektet blive undtaget fra kravet i
naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 1, om, at offentlige anlæg
i det åbne land skal placeres og udformes således, at der i vi-
dest muligt omfang tages hensyn til de landskabelige værdi-
er og de øvrige interesser, der er nævnt i naturbeskyttelses-
lovens § 1. Herudover foreslås det, at anlægsprojektet undta-
ges fra naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 2, hvorefter miljø-
og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at placerin-
gen i og udformningen af nærmere angivne kategorier af of-
fentlige anlæg skal godkendes af miljø- og fødevareministe-
ren eller kommunalbestyrelsen.

Som konsekvens vil de regler, der udstedes i medfør af
bestemmelserne, ligeledes ikke finde anvendelse.

I stedet foreslås det, at beskyttelseshensynene bag de på-
gældende bestemmelser varetages af forsvarsministeren i

forbindelse med projekteringen og udførelsen af anlægspro-
jektet inden for de nærmere rammer, der følger af dette lov-
forslag.

Endvidere foreslås det, at forsvarsministeren bemyndiges
til, når projektets særlige karakter gør det påkrævet, at fast-
sætte regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør
af naturbeskyttelsesloven ikke finder anvendelse for anlægs-
projektet.

Bemyndigelsen vil alene kunne anvendes, når projektets
særlige karakter gør det påkrævet. Heri ligger et krav om, at
en fravigelse af nærmere bestemte regler kun vil kunne ske,
når det er afgørende ud fra hensynet til projektets fremdrift
eller de særlige sikkerhedsmæssige krav til projektet.

Der henvises til bilag 1, som indeholder kortmateriale
over placeringen af anlægget. Der henvises endvidere til den
foreslåede § 3 og bemærkningerne hertil.

Endelig foreslås det at regulere klageadgangen for afgø-
relser vedrørende anlægsprojektet truffet i medfør af de reg-
ler i naturbeskyttelsesloven, der ikke fraviges med dette lov-
forslag, således at afgørelser vedrørende anlægsprojektet, jf.
den foreslåede § 1, stk. 2, nr. 1, som træffes efter naturbe-
skyttelsesloven samt regler udstedt i medfør heraf, ikke kan
påklages til anden administrativ myndighed. Det foreslås
dog, at forsvarsministeren kan påklage disse afgørelser til
rette rekursinstans. Afgørelserne kan desuden fortsat ind-
bringes for domstolene efter de almindelige regler herom.

Der henvises til den foreslåede § 12 og bemærkningerne
hertil.

3.2. Planloven

3.2.1. Gældende ret
Lov om planlægning (planloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

287 af 16. april 2018 med senere ændringer, indeholder be-
stemmelser om kommune- og lokalplaner, herunder regler
om vedtagelse af nye planer, ændringer i eksisterende plan-
lægning og dispensation fra eksisterende lokalplanlægning.
Det følger bl.a. af disse bestemmelser, at væsentlige ændrin-
ger i det bestående miljø forudsætter lokalplanlægning, jf.
planlovens § 13, stk. 2.

Det følger desuden af planlovens § 35, stk. 1, at der ikke
uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen må foretages ud-
stykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer i an-
vendelsen af bestående bebyggelse og udbyggede arealer
(kravet om landzonetilladelse).

Det følger af planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 7, at kommune-
planen skal indeholde retningslinjer for sikring af, at støjbe-
lastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse,
medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj-
gener, jf. § 15 a. Ved vurderingen af, om et område er støj-
belastet, tages der bl.a. udgangspunkt i Miljøstyrelsens vej-
ledning nr. 5 fra 1994 om støj fra flyvepladser. Det fremgår
bl.a. af vejledningens s. 41, at nye boliger i områder med
spredt bebyggelse i det åbne land som udgangspunkt ikke
bør lægges, hvor støjbelastningen (LDEN) er over 55 dB el-
ler maksimalværdien af det A-vægtede lydtrykniveau
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(LAmax) er over 70 dB. Det fremgår endvidere af vejlednin-
gen, at i boligområder og rekreative områder med overnat-
ning bør det tilstræbes, at støjens maksimalværdi for starter
og landinger om natten (kl. 22.00-07.00) ikke overskrider 80
dB for lufthavne og flyvepladser.

Flyvestation Skrydstrup er beliggende i landzone og er ik-
ke lokalplanlagt. Flyvestationen og et område omkring fly-
vestationen er i Haderslev Kommunes kommuneplan 2017
udlagt som støjbelastet areal (støjkonsekvensområde).

Efter kommuneplanens retningslinjer skal Flyvestation
Skrydstrup sikres arealmæssig mulighed for, at gældende
sikkerhedsmæssige krav kan opfyldes. Det fremgår endvide-
re, at der ved planlægning for arealudvidelser med større an-
tal starter og landinger eller ændringer i maskintyper skal
tages de nødvendige hensyn med henblik på at forebygge
miljøkonflikter i forhold til tilgrænsende arealanvendelser,
samt at der inden for en afstand af 13 km fra flyvestationen
ikke bør etableres anlæg, som tiltrækker fugle og eventuelle
yngle- og rastepladser.

Af redegørelsen for Flyvestation Skrydstrup i kommune-
planen fremgår følgende om anskaffelsen af nye kampfly:

"I 2016 har Folketinget indgået en aftale om anskaffelse af
nye kampfly til erstatning for de nuværende F-16. Der er og-
så enighed om at de nye kampfly skal operere fra Flyvesta-
tion Skrydstrup. Fighter Wing Skrydstrup besidder i dag et
højt niveau, både inden for flyvning og vedligeholdelse af
kampfly. Det kan være med til at danne grundlag for et of-
fentlig/privat samarbejde ACE Danmark (Aeronautical cen-
ter of excellence Denmark) som skal være en paraplyorgani-
sation og være med til at skabe rammerne for samarbejdet
og overordnet identitet for en række nationale og internatio-
nale virksomheder og institutioner, der sammen med forsva-
ret skal bidrage til drift og vedligeholdelse af luftfartøjer.
Haderslev Kommune vil indlede en dialog med relevante
samarbejdsparter og aktører."

Rammebestemmelserne for flyvestationen fremgår af
kommuneplanens rammeområde 11.40. LA. 01, hvorefter
området er udlagt til militære formål og formål, som har re-
lation til områdets funktion som flyveplads. Bebyggelse skal
være fritliggende med maksimalt to etager og en højde på 15
m. Bygningshøjden kan fraviges, hvor hensynet til driften
nødvendiggør dette.

For så vidt angår klageadgang er udgangspunktet i planlo-
ven, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter planloven og
regler, der er udstedt i medfør af loven, kan påklages til
Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf.
planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Afgørelser om bl.a. landzone-
tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, kan dog prøves fuldt
ud, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 1.

Det følger af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 130 af 28. ja-
nuar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af
klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsætten-
de virkning af klage for visse afgørelser truffet efter planlo-
ven og visse andre love, at klager efter planlovens § 58, stk.
1, skal være indgivet inden fire uger efter, at afgørelsen er
meddelt. En landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1,

må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og klager over
landzonetilladelse har opsættende virkning, medmindre
Planklagenævnet bestemmer andet, jf. samme bekendtgørel-
ses § 1, stk. 1, nr. 1, og § 5, stk. 1, nr. 1.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold omfattet af
planloven skal være anlagt inden seks måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

3.2.2. Forsvarsministeriets overvejelser
Udbygningen af Flyvestation Skrydstrup vil bl.a. omfatte

opførelse af ny bebyggelse og etablering af støjafskærmning
i landzonen. Efter de almindelige bestemmelser i planloven
er det kommunalbestyrelsen, som planlægger for og medde-
ler tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i landzone og fører
tilsyn m.v. efter planloven.

Det er dog sædvanligt ved større statslige anlægsprojekter,
der reguleres og udføres inden for rammerne af en anlægs-
lov, at planlovens bestemmelser om planlægning for og til-
ladelser til arealanvendelse fraviges i deres helhed i anlægs-
loven, således at de almindelige regler om tilvejebringelse af
kommuneplaner, kommuneplantillæg, lokalplaner og land-
zonetilladelser ikke gælder for projektet.

I stedet varetages planlægningsmæssige hensyn gennem
vedtagelsen af dette lovforslag vedrørende anlægsprojektet.
Hermed sikres hensynet til inddragelsen af offentligheden,
samtidig med at gennemførelsen af et vigtigt statsligt an-
lægsprojekt sikres.

Forsvarsministeriet finder på den baggrund, at dette lov-
forslag – og ikke planlovens sædvanlige regler om kommu-
neplanlægning, lokalplanlægning og landzoneadministration
– bør udgøre grundlaget for den fysiske etablering af anlæg-
get.

Der vurderes derudover at være behov for at sikre, at den
fysiske planlægning, herunder den kommunale planlægning,
fremadrettet sker i overensstemmelse med rammerne for
driftsprojektet. Det indebærer bl.a., at udlægningen af støj-
konsekvensområder skal tage højde for de regler om flystøj
og terminalstøj, der fastsættes i medfør af den foreslåede
§ 7, stk. 5, jf. afsnit 3.6 nedenfor.

Den beregnede maksimalværdi for flystøj fra flyvestatio-
nen vil i natperioden (kl. 22.00-07.00) i boligområder og re-
kreative områder ikke overstige 80 dB på nær 10 dage om
året, hvor der vil være behov for at træne med kampfly i
mørke i natperioden, og 10 dage om året, hvor der vil være
behov for at træne med øvrige fly og helikoptere.

På den baggrund har Forsvarsministeriet overvejet, om de
udlagte støjkonsekvensområder vil omfatte et uforholds-
mæssigt stort område, hvis støjkonsekvensområderne skal
baseres på de maksimalværdier, som Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 5 fra 1994 tager udgangspunkt i, jf. afsnit 3.2.1
ovenfor. Forsvarsministeriet vurderer imidlertid, at vejled-
ningens formuleringer ”som udgangspunkt” og ”det bør til-
stræbes” giver mulighed for et konkret skøn i forhold til ud-
lægning af områder til støjfølsom anvendelse, således at der
kan lægges vægt på, i hvilket omfang støjbelastningen over-
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skrider de tilstræbte maksimalværdier for natperioden, som
fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1994.

I den konkrete situation vil der som nævnt alene være tale
om overskridelser af den tilstræbte beregnede maksimalvær-
di i natperioden 20 dage om året. Derudover vil overskridel-
serne primært finde sted i begyndelsen af natperioden fra kl.
22.00 til 24.00 som følge af, at enkelte kampfly i forbindelse
med mørketræningen ikke vil kunne nå at lande inden kl.
22.00. Der er således tale om, at overskridelserne kun vil fo-
rekomme i kortere tidsrum og et begrænset antal gange om
året, og Forsvarsministeriet vurderer derfor, at kommunerne
vil have mulighed for at udøve et konkret skøn i forhold til,
om de berørte områder skal udlægges som støjkonsekvens-
områder eller ej.

3.2.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at det vedtagne lovforslag skal udgøre det

retlige grundlag for de fysiske arealindgreb og opførelse af
de varige installationer m.v. Dette skal bl.a. sikre anlægspro-
jektets fremdrift.

Med forslaget vil planlovens regler om kommune- og lo-
kalplanlægning ikke finde anvendelse ved gennemførelsen
af anlægsprojektet. Lovforslaget indebærer dermed ikke et
krav om, at kommunen skal vedtage nye planer eller ændre i
eksisterende planlægning for, at anlægsprojektet kan gen-
nemføres. Den eksisterende kommuneplan for de arealer,
som dette lovforslag omhandler, ophæves ikke med det ved-
tagne lovforslag. Planen finder imidlertid ikke anvendelse
på anlægsprojektet og udgør dermed heller ikke en hindring
for anlægsprojektets gennemførelse.

Forslaget indebærer endvidere, at gennemførelsen af an-
lægsprojektet ikke kræver landzonetilladelse efter planlo-
ven.

Som konsekvens af den foreslåede fravigelse af bestem-
melserne i planloven, foreslås det samtidig, at de planlæg-
ningsmæssige hensyn, der ligger bag de pågældende be-
stemmelser i planloven, i stedet varetages af forsvarsmini-
steren efter reglerne i dette lovforslag.

Det foreslås desuden, at kommuneplaner, herunder tillæg
til sådanne planer, og lokalplaner efter planloven, som ved-
tages efter ikrafttrædelsen af det vedtagne lovforslag, ikke
må stride mod de rammer for driftsprojektet, som følger af
dette lovforslag, herunder regler, som fastsættes i medfør af
den foreslåede § 7, stk. 5. Det indebærer således bl.a., at ud-
lægning af støjkonsekvensområder skal tage højde for de
regler om flystøj og terminalstøj, der fastsættes i medfør af
den foreslåede § 7, stk. 5.

Der henvises til den foreslåede § 4 og bemærkningerne
hertil.

3.3. Byggeloven

3.3.1. Gældende ret
Byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. septem-

ber 2016 med senere ændringer, indeholder et krav om ind-
hentelse af byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen til bl.a.

opførelse, ombygning og nedrivning af bebyggelse, jf. lo-
vens § 16, stk. 1.

Byggelovens § 16 A indeholder endvidere bl.a. et krav
om, at ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse ikke må
tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse (ibrug-
tagningstilladelse).

Efter byggelovens § 16 B, stk. 2, kan bygningsmæssige
foranstaltninger, der tjener forsvarsmæssige formål eller an-
dre formål, som efter vedkommende ministers skøn bør
hemmeligholdes, dog påbegyndes og tages i brug uden tilla-
delse fra kommunalbestyrelsen, i det omfang de ikke omfat-
ter tilslutning til veje, forsynings- eller afløbsledninger eller
lignende anlæg.

Nærmere regler og krav til byggerier følger endvidere af
bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygnings-
reglement 2018 (BR18), som ændret ved bekendtgørelse nr.
182 af 5. marts 2020. Bygningsreglementet indeholder bl.a.
krav til bygningers indretning, brandsikring, lys og udsyn
samt ventilation.

3.3.2. Forsvarsministeriets overvejelser
Til brug for den fremtidige anvendelse af F-35-kampflye-

ne skal der opføres en række bygninger.
Det drejer sig om en hovedbygning med nye stabs- og fø-

ringsfaciliteter, undervisnings-, værksteds-, kontor- og vel-
færdsfaciliteter samt nye hangaretter og facilitet til afvis-
ningsberedskabet med dertilhørende infrastruktur til de nye
kampfly.

Hertil kommer, at der vil blive opført en række midlertidi-
ge bygninger og installationer på flyvestationens sydvestlige
del samt et midlertidigt vagtområde med pavilloner og bom-
anlæg i forbindelse med en midlertidig byggepladsvej gen-
nem Bevtoft Plantage. Fælles for de midlertidige bygninger
og installationer er, at de alene vil tjene et formål i anlægsfa-
sen – og herefter vil de blive fjernet.

Der er tale om et stort og kompliceret byggeri, hvor helt
særlige sikkerhedskrav gør sig gældende, både i byggefasen
og ved den efterfølgende drift. Blandt andet kræves det, at
udvalgte bygningsdele og detaljer vedrørende byggeriet
hemmeligholdes.

Anlægsprojektet omfatter ikke blivende tilslutning til of-
fentlige veje. Forud for anlægsprojektet er der dog, som
nævnt, i forbindelse med byggemodningen etableret en mid-
lertidig adgangsvej gennem Bevtoft Plantage, som er tilslut-
tet det eksisterende offentlige vejnet. Den midlertidige ad-
gangsvej er ikke omfattet af anlægsprojektet. Dele af an-
lægsprojektet omfatter endvidere tilslutning til eksisterende
forsynings- og afløbsinstallationer. Der vil bl.a. være behov
for, at nye bygningsdele tilsluttes spildevandsledninger til
det eksisterende rensningsanlæg på flyvestationen. Regn-
vand nedsives derimod lokalt.

De dele af byggearbejdet, som ikke vedrører tilslutning til
veje og forsynings- eller afløbsledninger, vil i medfør af
§ 16 B, stk. 2, i byggeloven kunne påbegyndes og tages i
brug uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Disse dele af
anlægsprojektet vil allerede derfor ikke være omfattet af
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kravet om indhentelse af byggetilladelse. Forsvarsministeri-
et finder det imidlertid mest hensigtsmæssigt, at det samlede
anlægsprojekt undtages fra kravet i byggelovens § 16, stk. 1,
om indhentelse af byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen
og § 16 A om indhentelse af ibrugtagningstilladelse fra
kommunalbestyrelsen. Det skal ses i lyset af anlægsprojek-
tets tidskritiske karakter, hvor risikoen for store forsinkelser
i sidste ende vil kunne betyde, at Danmarks mulighed for at
sikre sit eget luftrum forringes. Anlæggets helt særlige ka-
rakter som etablissement for de nye F-35-kampfly gør end-
videre, at der stilles særlige krav til sikkerhed og hemmelig-
holdelse af udvalgte bygningsdele.

BR18, der er udstedt i medført af byggeloven, forventes i
stort omfang at kunne overholdes i forbindelse med udførel-
sen af anlægsprojektet. Der vil dog være visse områder,
hvor særlige hensyn til bygningernes indretning og funktion
– eksempelvis som følge af operative behov – gør, at bygge-
riet ikke fuldt ud kan efterleve kravene i BR18. Eksempelvis
vil der på grund af de særlige sikkerhedskrav til bygningen
være behov for at fravige krav til antal og placering af vin-
duer og flugtveje. Derudover vil energikrav ikke kunne
overholdes, idet der skal etableres store portarealer til kamp-
flyene.

Det vurderes på den baggrund, at forsvarsministeren i
konkrete tilfælde bør kunne tillade fravigelser af regler ud-
stedt i medfør af byggeloven, når anlægsprojektets særlige
karakter gør det påkrævet. Dette vil give mulighed for at
undtage fra relevante regler, når det konkret viser sig nød-
vendigt. Der vil eksempelvis i takt med realiseringen af pro-
jektet kunne opstå behov for ændringer heraf, jf. den fore-
slåede § 1, stk. 4, hvilket også vil kunne nødvendiggøre fra-
vigelser fra regler udstedt i medfør af byggeloven. Forsvars-
ministeriet finder dog, at muligheden for at kunne fravige
regler udstedt i medfør af byggeloven bør begrænses til de
tilfælde, hvor fravigelsen vil være begrundet i anlægsprojek-
tets tidskritiske karakter eller de særlige sikkerhedsmæssige
krav, der stilles til byggeriet.

Der vurderes herudover at være behov for at regulere kla-
geadgangen for afgørelser vedrørende anlægsprojektet truf-
fet i medfør af de øvrige regler i byggeloven, der ikke fravi-
ges med dette lovforslag, da der ellers kan være risiko for
væsentlige forsinkelser i anlægsprojektet. Sådanne forsin-
kelser vil i sidste ende kunne betyde, at Danmarks mulighe-
der for at sikre sit eget luftrum forringes, idet de nye kamp-
fly ikke vil kunne tages i brug efter planen. Det vurderes på
den baggrund nødvendigt at regulere klageadgangen med
henblik på at sikre, at projektet ikke forsinkes.

3.3.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at det samlede anlægsprojekt undtages fra

kravet i byggelovens § 16, stk. 1, om indhentelse af bygge-
tilladelse fra kommunalbestyrelsen og byggelovens § 16 A
om indhentelse af ibrugtagningstilladelse fra kommunalbe-
styrelsen. Med forslaget vil den overordnede hjemmel til op-
førelse, ombygning og nedrivning af bygninger m.v. som
led i anlægsprojektet i stedet blive givet med Folketingets
vedtagelse af dette lovforslag.

Det foreslås endvidere, at forsvarsministeren bemyndiges
til i konkrete tilfælde at tillade fravigelser af regler udstedt i
medfør af byggeloven, herunder krav som følger af BR18,
når anlægsprojektets særlige karakter gør det påkrævet. Heri
ligger et krav om, at en fravigelse af nærmere bestemte reg-
ler kun vil kunne ske, når det er afgørende ud fra hensynet
til projektets fremdrift eller de særlige sikkerhedsmæssige
krav til projektet.

Der henvises til den foreslåede § 5 og bemærkningerne
hertil.

Endelig foreslås det at regulere klageadgangen for afgø-
relser vedrørende anlægsprojektet truffet i medfør af de reg-
ler i byggeloven, der ikke fraviges med dette lovforslag, så-
ledes at afgørelser vedrørende anlægsprojektet, som træffes
efter byggeloven samt regler udstedt i medfør heraf, ikke
kan påklages til anden administrativ myndighed. Det fore-
slås dog, at forsvarsministeren kan påklage disse afgørelser
til rette rekursinstans. Afgørelserne kan desuden fortsat ind-
bringes for domstolene efter de almindelige regler herom.

Der henvises til den foreslåede § 12 og bemærkningerne
hertil.

3.4. Jordforureningsloven

3.4.1. Gældende ret
Efter § 3, stk. 1, i lov om forurenet jord (jordforurenings-

loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017, som
ændret ved lov nr. 278 af 17. april 2018, foretager regionsrå-
det i samarbejde med kommunalbestyrelsen kortlægning af
forurenede arealer. Kortlægningen omfatter kortlægning af
arealer på både vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Et areal
betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilveje-
bragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktivite-
ter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforure-
ning på arealet, jf. lovens § 4. Et areal betegnes som kortlagt
på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentati-
onsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan
lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en
sådan art og koncentration, at forureningen kan have skade-
lig virkning på mennesker og miljø, jf. lovens § 5.

Efter jordforureningslovens § 3, stk. 2, foretager Forsvars-
ministeriet i samråd med regionsrådet kortlægning af forure-
nede arealer på vidensniveau 1 på Forsvarsministeriets ejen-
domme.

Hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at et større sam-
menhængende område uden for byzone er lettere forurenet,
skal kommunalbestyrelsen gennem et regulativ klassificere
området som et område, der kan være lettere forurenet, jf.
jordforureningslovens § 50 a, stk. 3. Undtaget herfra er For-
svarsministeriets ejendomme, idet Forsvarsministeriet uden
regulativ i samarbejde med kommunalbestyrelsen inddrager
sådanne områder som omfattet af klassificeringen.

Regionsrådet er ansvarlig for den offentlige indsats, der
efter jordforureningsloven har drikkevand og sundhed som
primære områder. Det betyder, at den offentlige indsats først
og fremmest er målrettet jordforurening, der kan have ska-
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delig virkning på menneskers sundhed, grundvand med drik-
kevandsinteresser, overfladevand eller natur.

De arealer, som den offentlige indsats skal målrettes, fast-
lægges af regionsrådet i henhold til jordforureningslovens
§ 6, stk. 1. Indsatsen i forhold til forureninger på disse area-
ler prioriteres af regionsrådet.

Arealer, der er omfattet af jordforureningslovens § 6, stk.
1, betegnes som indsatsområder for den offentlige indsats.
Det drejer sig om de arealer, hvor der er forurening eller for-
ureningskilder, der kan have skadelig virkning på grundvan-
det, overfladevand, internationale naturbeskyttelsesområder
eller på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution el-
ler offentlig legeplads.

Hvis det kortlagte område er fastlagt som indsatsområde
efter jordforureningslovens § 6, stk. 1, eller hvis det kortlag-
te område anvendes til et af de formål, som er nævnt i § 6,
stk. 2, skal der ansøges om tilladelse hos kommunalbestyrel-
sen før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på
arealet, jf. lovens § 8, stk. 2. De formål, der nævnes i § 6,
stk. 2, omfatter bolig, børneinstitution, offentlig legeplads,
rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave,
sommerhusgrund eller institution.

Ændret anvendelse af kortlagte arealer til et af formålene i
jordforureningslovens § 6, stk. 2, jf. ovenfor, kræver også
tilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 8, stk. 1.

Forud for kommunalbestyrelsens afgørelser efter lovens
§ 8 skal der indhentes en udtalelse fra regionsrådet. Udtalel-
sen skal foreligge senest fire uger efter modtagelsen af sag-
en fra kommunen, jf. lovens § 8 a. Ifølge bemærkningerne
til § 1, nr. 8, i lovforslag nr. 90 af 24. februar 2005 om æn-
dring af jordforureningsloven, jf. Folketingstidende
2004-05, 2. samling, tillæg A, s. 3550, skal regionsrådet
bl.a. påse, at anvendelsen eller arbejdet foregår på en sådan
måde, at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller
fordyres væsentligt, jf. § 8, stk. 4, nr. 3. Kommunalbestyrel-
sens afgørelse skal være i overensstemmelse med udtalelsen
fra regionsrådet.

Efter jordforureningslovens § 16 kan regionsrådets og
kommunalbestyrelsens afgørelser efter bestemmelserne i lo-
vens kapitel 2 (§§ 3-16) ikke påklages til anden administra-
tiv myndighed.

Et af formålene med jordforureningsloven er at forebygge
yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendel-
se og bortskaffelse af jord. Det betyder, at når der sker op-
gravning og flytning af forurenet jord og af jord fra en kort-
lagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom eller en ejendom
omfattet af områdeklassificering efter lovens § 50 a, herun-
der i forbindelse med anlægsarbejder, skal det anmeldes til
kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 50, stk. 2.

De nærmere regler om flytning af forurenet jord og genan-
vendelse af jorden fremgår af henholdsvis bekendtgørelse
nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumenta-
tion i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbe-
kendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december
2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret byg-
ge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen). Restpro-

duktbekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse på jord, der
er forurenet med kulbrinter, jf. bekendtgørelsens § 1, nr. 2,
jf. bilag 8.

Opgravning og håndtering af jord, der udføres i overens-
stemmelse med reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen og
reglerne i restproduktbekendtgørelsen, må som udgangs-
punkt iværksættes fire uger efter anmeldelsen til kommunal-
bestyrelsen, jf. jordforureningslovens § 50, stk. 5.

Hvis opgravning og håndtering ikke kan ske efter reglerne
i jordforureningslovens § 50, stk. 5, eller hvis kommunalbe-
styrelsen ønsker at modsætte sig jordens genanvendelse eller
at stille vilkår for genanvendelsen, jf. lovens § 51, giver
kommunalbestyrelsen anmelderen oplysning herom inden
fire uger efter anmeldelsen til kommunalbestyrelsen, jf. lo-
vens § 50, stk. 6. Opgravningen eller håndteringen kan i så-
danne tilfælde ikke iværksættes.

Det følger desuden af miljøbeskyttelseslovens § 21, at eje-
ren og brugeren af fast ejendom straks skal underrette til-
synsmyndigheden, hvis der konstateres forurening af ejen-
dommens jord eller undergrund, som må antages at medføre
risiko for skader på miljøet eller risiko for den menneskelige
sundhed.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der
ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal ar-
bejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71, stk. 1, 1. pkt.
Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konsta-
terede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen, jf. lo-
vens § 71, stk. 1, 2. pkt.

Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionsrå-
det har modtaget underretning om den konstaterede forure-
ning, medmindre regionsrådet forinden skriftligt har med-
delt, at det ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågæl-
dende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets
kortlægning ikke er ændret, jf. jordforureningslovens § 71,
stk. 2. Hvis regionsrådet inden for fristen meddeler, at det
vil træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kort-
lægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning er ænd-
ret, må arbejdet ikke genoptages, før regionsrådet har givet
underretning om kortlægningen eller ændringen af kortlæg-
ningen, jf. lovens § 71, stk. 3. Hvis arbejdet er omfattet af
kravet om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, må ar-
bejdet endvidere ikke genoptages, før der er givet tilladelse
eller foretaget revision af meddelt tilladelse, jf. lovens § 71,
stk. 3.

3.4.2. Forsvarsministeriets overvejelser
I forbindelse med anlægsprojektet vil der skulle udføres

omfattende jordhåndtering og gravearbejde.
Anlægsarealet på Flyvestation Skrydstrup er delvist kort-

lagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven som po-
tentielt forurenet. Arealet er desuden udlagt som et område
med særlige drikkevandsinteresser.

I forbindelse med etablering af støjafskærmningen vil ren
og lettere forurenet jord fra afgravning i området blive gen-
anvendt. De lettere forurenede materialer vil blive indbygget
og afdækket med miljønet samt minimum 0,5 m rene mate-
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rialer. Jord, der er forurenet over Miljøstyrelsens afskæ-
ringskriterium, vil derimod ikke blive genanvendt, men
bortkørt til godkendt modtageanlæg. Miljøstyrelsens afskæ-
ringskriterium anvendes til at bestemme indsatsen i forbin-
delse med oprydningen af en forurening, og hvis afskæ-
ringskriteriet overskrides, skal jorden bl.a. kortlægges.

Der skal efter de almindelige regler søges tilladelse ved
Haderslev Kommune efter jordforureningslovens § 8, inden
anlægsprojektet kan igangsættes. Forinden der træffes afgø-
relse skal kommunen indhente en udtalelse fra Region Syd-
danmark.

Endvidere vil flytning af jord fra Flyvestation Skrydstrup
kræve, at jordflytningen anmeldes til Haderslev Kommune
efter jordforureningslovens § 50.

Der er for den del af jordhåndteringen og gravearbejdet,
som vedrører byggemodningen af arealet, opnået en tilladel-
se efter § 8 i jordforureningsloven og en tilladelse efter § 19
i miljøbeskyttelsesloven til midlertidigt oplæg af jord. Afgø-
relser, herunder tilladelser og dispensationer, i forbindelse
med byggemodning er beskrevet yderligere i afsnit 4 neden-
for.

Forsvarsministeriet finder dog, at spørgsmålet om håndte-
ring af bl.a. potentielt forurenet jord og eventuel tilkørsel af
ren jord til Flyvestation Skrydstrup, særligt til brug for støj-
afskærmning i forbindelse med anlæg af støjvolde, fremad-
rettet mest hensigtsmæssigt reguleres samlet i dette lovfor-
slag. På den baggrund finder ministeriet, at der er behov for
i dette lovforslag at fravige jordforureningslovens § 8, § 50,
stk. 5 og 6, og § 71 om henholdsvis tilladelse til, anmeldel-
sesfrister for og standsning af jordarbejder.

Derudover finder Forsvarsministeriet, at der er behov for,
at forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om,
at nærmere bestemte regler udstedt i medfør af jordforure-
ningsloven ikke finder anvendelse, når anlægsprojektets
særlige karakter gør det påkrævet. En sådan bemyndigelse
vil give mulighed for at undtage fra relevante regler, når det
konkret viser sig nødvendigt, for eksempel i forbindelse
med ændringer i anlægsprojektet efter § 1, stk. 4. Forsvars-
ministeriet finder dog, at muligheden for at kunne fravige
regler udstedt i medfør af jordforureningsloven bør begræn-
ses til de tilfælde, hvor fravigelsen vil være begrundet i an-
lægsprojektets tidskritiske karakter eller de særlige sikker-
hedsmæssige krav, der stilles til anlægsprojektet.

Forsvarsministeriet forventer på nuværende tidspunkt, at
der vil være behov for at fravige dele af jordflytningsbe-
kendtgørelsen.

Forsvarsministeriet bemærker endvidere, at i det omfang
der fraviges fra regler udstedt i medfør af jordforureningslo-
ven, som gennemfører EU-regulering, skal det sikres, at be-
myndigelsen udnyttes i fuld overensstemmelse med de EU-
retlige regler.

Der vurderes herudover at være behov for at regulere kla-
geadgangen for afgørelser vedrørende anlægsprojektet truf-
fet i medfør af de øvrige regler i jordforureningsloven, der
ikke fraviges med dette lovforslag, da der ellers kan være ri-
siko for væsentlige forsinkelser i anlægsprojektet. Sådanne

forsinkelser vil i sidste ende kunne betyde, at Danmarks mu-
ligheder for at sikre sit eget luftrum forringes, idet de nye
kampfly ikke vil kunne tages i brug efter planen.

3.4.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at jordforureningslovens § 8, § 50, stk. 5 og

6, og § 71 ikke finder anvendelse i forbindelse med håndte-
ring og flytning af jord som led i anlægsprojektet efter den
foreslåede § 1, stk. 2, nr. 1.

I stedet foreslås det, at forsvarsministeren varetager de
hensyn til at forebygge, fjerne og begrænse jordforurening
samt til at forhindre eller forebygge skadelig virkning fra
jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed, som
ligger bag de pågældende bestemmelser i jordforureningslo-
ven. Varetagelsen af de nævnte hensyn vil således ske efter
dette lovforslag på baggrund af den gennemførte miljøkon-
sekvensvurdering. Forurenet jord vil blive håndteret, så risi-
ko for forurening af jord og grundvand begrænses mest mu-
ligt, samtidigt med at det sikres, at der ikke sker unødige
forsinkelser eller fordyrelser af projektet. Der henvises i den
forbindelse til afsnit 12 om de miljømæssige konsekvenser.

Den overordnede offentlige indsats på jordforureningsom-
rådet vil fortsat skulle varetages af regionen. Det forudsæt-
tes i den forbindelse, at forsvarsministeren forud for etable-
ringen af støjafskærmning sender den udarbejdede jordhånd-
teringsplan og risikovurderingen til kommunen og regionen
med anmodning om en udtalelse med henblik på at sikre, at
der ikke sker en unødig påvirkning af jord og grundvand,
som kan påvirke den offentlige indsats uhensigtsmæssigt.
Det forudsættes endvidere, at forsvarsministeren vil tilveje-
bringe og meddele regionen sædvanlige oplysninger, som er
nødvendige for regionens varetagelse af den offentlige ind-
sats over for kortlagte arealer.

Endvidere foreslås det, at forsvarsministeren bemyndiges
til, når projektets særlige karakter gør det påkrævet, at fast-
sætte regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør
af jordforureningsloven ikke finder anvendelse for anlægs-
projektet.

Bemyndigelsen vil alene kunne anvendes, når projektets
særlige karakter gør det påkrævet. Heri ligger et krav om, at
en fravigelse af nærmere bestemte regler kun vil kunne ske,
når det er afgørende ud fra hensynet til projektets fremdrift
eller de særlige sikkerhedsmæssige krav til projektet.

Der henvises til den foreslåede § 6 og bemærkningerne
hertil.

Endelig foreslås det at regulere klageadgangen for afgø-
relser vedrørende anlægsprojektet truffet i medfør af de øv-
rige regler i jordforureningsloven, der ikke fraviges med
dette lovforslag, således at afgørelser vedrørende anlægspro-
jektet, som træffes efter jordforureningsloven samt regler
udstedt i medfør heraf, ikke kan påklages til anden admini-
strativ myndighed. Det foreslås dog, at forsvarsministeren
kan påklage disse afgørelser til rette rekursinstans. Afgørel-
ser kan desuden fortsat indbringes for domstolene efter de
almindelige regler herom.
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Der henvises til den foreslåede § 12 og bemærkningerne
hertil.

3.5. Vandforsyningsloven

3.5.1. Gældende ret
Efter § 18, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, i lov om vandforsyning

m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af
22. februar 2018, må grundvand og overfladevand ikke ind-
vindes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Vandforsyningsloven indeholder ikke en definition af
”indvinding”, men kravet om tilladelse omfatter bl.a. tilfæl-
de, hvor der skal ske etablering af grundvandskøling.

De nærmere regler om vandindvindingstilladelser er fast-
sat i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019 om
vandindvinding og vandforsyning.

Endvidere følger det af vandforsyningslovens § 26, stk. 1,
at bortledning af grundvand eller anden sænkning af grund-
vandsstanden ved bygge- og anlægsarbejder m.v. som ud-
gangspunkt ikke må ske uden tilladelse fra kommunalbesty-
relsen, jf. dog § 27.

Det følger dog af vandforsyningslovens § 26, stk. 2, at til-
ladelse til bortledning ikke er nødvendig, når bortledningen
må antages at blive af højst to års varighed, bortledningen i
hvert af disse år må antages højst at omfatte 100.000 m3

grundvand, og der ikke inden for 300 m fra bortledningsan-
lægget findes anlæg til indvinding af grundvand, der efter
deres art er omfattet af lovens § 20, bortset fra tilladelser til
anlæg med en årlig indvinding af grundvand på højst 3.000
m3, der ikke anvendes til vanding af landbrugsafgrøder og
vandforsyningsanlæg for mindre bebyggelse på landet, for
så vidt anlægget kan forsyne hele bebyggelsen og indvindin-
gen af grundvand højst udgør 6.000 m3 årligt, jf. lovens
§ 20, stk. 1, nr. 1 og 2.

Når der er tale om statslige bygge- og anlægsarbejder, skal
der ikke indhentes bortledningstilladelse, jf. vandforsynings-
lovens § 27, stk. 1. Bortledning af grundvand eller anden
sænkning af grundvandsstanden må dog kun ske efter forud-
gående forhandling med kommunalbestyrelsen, medmindre
den ovenfor nævnte undtagelse i lovens § 26, stk. 2, finder
anvendelse, jf. lovens § 27, 1. pkt. Opstår der mellem den
statslige anlægsmyndighed og kommunalbestyrelsen uenig-
hed om, hvilke foranstaltninger, der skal foretages af hensyn
til vandforsyningsforholdene, afgøres spørgsmålet af miljø-
og fødevareministeren, jf. lovens § 27, 2. pkt. Denne kom-
petence er delegeret til Miljøstyrelsen ved § 20, nr. 12, i be-
kendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af op-
gaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

De nærmere regler om bortledningstilladelse er fastsat i
kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019 om vand-
indvinding og vandforsyning.

Efter vandforsyningslovens § 65 fører kommunalbestyrel-
sen tilsyn med loven og de regler, der er fastsat med hjem-
mel i loven. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven
kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vand-

forsyningslovens § 75, stk. 1. Klagefristen er fire uger, jf.
lovens § 77, og klager over påbud og forbud har som ud-
gangspunkt opsættende virkning, jf. lovens § 78.

Såfremt udnyttelsen af en tilladelse forudsætter udførelse
af bygge- eller anlægsarbejder, følger det af vandforsynings-
lovens § 78, stk. 3, at sådanne arbejder som udgangspunkt
ikke må påbegyndes før klagefristens udløb, og hvis tilladel-
sen er påklaget inden klagefristens udløb, vil arbejder ikke
kunne påbegyndes før Miljø- og Fødevareklagenævnets af-
gørelse foreligger.

Det følger af vandforsyningslovens § 81, stk. 1, at søgs-
mål til prøvelse af afgørelser efter loven eller regler, der er
udstedt i medfør af loven, skal være anlagt inden seks måne-
der efter, at afgørelsen er meddelt.

3.5.2. Forsvarsministeriets overvejelser
I forbindelse med udbygningen af Flyvestation Skrydstrup

skal der etableres grundvandskøling til brug for køling af
bygninger i F-35-komplekset, idet bygningerne genererer
betydelig overskudsvarme, bl.a. som følge af varmeudled-
ning fra simulatorer og servere. Etablering af et grundvands-
kølingsanlæg forudsætter efter gældende ret, at der indhen-
tes vandindvindingstilladelse efter vandforsyningslovens §
18, stk. 1.

I forbindelse med udbygningen af flyvestationen vil der
også være behov for midlertidig grundvandssænkning i en
periode på mere end to år. Grundvandssænkningen vil såle-
des ikke være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i vand-
forsyningslovens § 26, stk. 2. Da der er tale om et statsligt
bygge- og anlægsarbejde, vil en grundvandssænkning være
omfattet af vandforsyningslovens § 27, hvorefter grund-
vandssænkning alene kan ske efter forudgående forhandling
med kommunalbestyrelsen, bl.a. om hvilke foranstaltninger,
der skal foretages af hensyn til vandforsyningsforholdene.

Forsvarsministeriet har overvejet, om indvinding af
grundvand til brug for grundvandssænkning bør reguleres i
dette lovforslag. Det vurderes imidlertid, at det vil være
mest hensigtsmæssigt, at de almindelige regler på området
opretholdes, bl.a. fordi det sikrer, at kommunalbestyrelsen
fortsat kan varetage hensynet til den samlede planlægning
på vandforsyningsområdet.

Indvinding af grundvand til brug for grundvandskøling er
derfor ikke omfattet af anlægsprojektet, jf. bemærkningerne
til den foreslåede § 1, stk. 2, nr. 1, og vil derfor ikke skulle
reguleres materielt i dette lovforslag.

Forsvarsministeriet finder imidlertid, at der for så vidt an-
går indvinding af grundvand til brug for både grundvands-
sænkning og grundvandskøling er behov for at regulere kla-
geadgangen i medfør af regler i vandforsyningsloven og i
regler udstedt i medfør heraf, da der ellers kan være risiko
for store forsinkelser i anlægsprojektet. Sådanne forsinkelser
vil i sidste ende kunne betyde, at Danmarks muligheder for
at sikre sit eget luftrum forringes, idet de nye kampfly ikke
vil kunne tages i brug som planlagt.
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3.5.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås at regulere klageadgangen for afgørelser ved-

rørende anlægsprojektet truffet i medfør af reglerne i vand-
forsyningsloven, således at afgørelser vedrørende anlægs-
projektet, som træffes efter vandforsyningsloven samt regler
udstedt i medfør heraf, ikke kan påklages til anden admini-
strativ myndighed. Det foreslås dog, at forsvarsministeren
kan påklage disse afgørelser til rette rekursinstans. Afgørel-
serne kan desuden fortsat indbringes for domstolene efter de
almindelige regler herom.

Der henvises til den foreslåede § 12 og bemærkningerne
hertil.

3.6. Miljøbeskyttelsesloven

3.6.1. Gældende ret
Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere
ændringer, finder anvendelse på al virksomhed, som gen-
nem faste, flydende eller luftformige stoffer kan medføre
forurening af luft, vand, jord og undergrund, jf. lovens § 2,
stk. 1, nr. 1. Loven finder endvidere anvendelse på rystelser
og støj, jf. § 2, stk. 1, nr. 2.

Den, der vil påbegynde en virksomhed, der kan give an-
ledning til forurening, skal vælge et sådant sted for udøvel-
sen af virksomheden, at faren for forurening begrænses mest
muligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 1.

Den, der påbegynder eller udøver en virksomhed, der kan
give anledning til forurening, skal endvidere træffe foran-
staltninger, der kan forebygge og imødegå forurening, og til-
rettelægge virksomhedens indretning og drift på en sådan
måde, at den i mindst muligt omfang medfører forurening,
jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 3, 1. pkt. Ved indretning
af virksomhedens anlæg og ved tilrettelæggelsen af driften,
herunder ved valg af produktionsprocesser, råvarer og hjæl-
pestoffer, skal det sikres, at ressourceanvendelsen, forure-
ningen og affaldsfrembringelsen begrænses bedst muligt, jf.
lovens § 4, stk. 3, 2. pkt.

Herudover skal den, der har forårsaget forurening af luft,
vand, jord eller undergrund eller skabt risiko for, at en sådan
forurening kan opstå, foretage de nødvendige foranstaltnin-
ger til at søge følgerne af forureningen effektivt forebygget
eller afværget, og den hidtidige tilstand skal søges genopret-
tet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 4, stk. 4.

Miljø- og fødevareministeren har i medfør af bl.a. miljø-
beskyttelseslovens § 7, stk. 1, nr. 10, ved bekendtgørelse nr.
844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
(miljøaktivitetsbekendtgørelsen) fastsat nærmere regler om
anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter, om forebyggel-
se og imødegåelse af forurening m.v. Reglerne omfatter bl.a.
bygge- og anlægsarbejder, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1,
nr. 1. Anmeldelsen skal fremsendes til kommunalbestyrel-
sen og skal redegøre for driftsperiodens længde og de foran-
staltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at
foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller ge-
ner for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på

dag-, aften- og nattetimer, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1,
sidste pkt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen fastsætte
vilkår for eller nedlægge forbud mod aktiviteten, jf. be-
kendtgørelsens § 3, stk. 2, 1. pkt.

3.6.1.1. Beskyttelse af jord og grundvand
Efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, jf. stk. 4, skal

der indhentes tilladelse hos kommunalbestyrelsen, hvis stof-
fer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand,
jord og undergrund, nedgraves i jorden, udledes eller oplæg-
ges på jorden eller afledes til undergrunden.

Tilladelser efter § 19 kan ændres eller tilbagekaldes af
hensyn til faren for forurening af vandforsyningsanlæg, gen-
nemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overens-
stemmelse med en spildevandsplan eller miljøbeskyttelsen i
øvrigt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 20, stk. 1. Under de
samme betingelser kan kommunalbestyrelsen bestemme, at
forhold, som med eller uden tilladelse var lovlige ved lovens
ikrafttræden, skal ændres eller ophøre, jf. lovens § 20, stk. 2,
jf. stk. 3.

3.6.1.2. Miljøgodkendelse
Efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, må såkaldte li-

stevirksomheder, jf. lovens § 35, ikke anlægges eller påbe-
gyndes, før der er meddelt godkendelse til det. Listevirk-
somheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings-
mæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til af-
faldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget
forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Listevirksomheder fremgår af bilag 1 og 2 til bekendtgø-
relse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af liste-
virksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). Lufthavne, fly-
vestationer og flyvepladser er omfattet af godkendelsesbe-
kendtgørelsens bilag 2, pkt. H 202. Endvidere er etablering-
en af støjvolde, som skal indeholde forurenet jord, omfattet
af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 201 (anlæg,
der nyttiggør farligt affald) eller K 206 (anlæg, der nyttiggør
ikke-farligt affald). Natur- og Miljøklagenævnet har ved af-
gørelse af 25. januar 2011 i sagerne NMK-10-00087 og
NMK-10-00308 fastslået, at genanvendelse af lettere forure-
net jord i en støjvold anses for omfattet af godkendelsesbe-
kendtgørelsens bilag 2. Efter godkendelsesbekendtgørelsens
§ 5, stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om god-
kendelse af listevirksomhed.

Ansøgning om miljøgodkendelse til en bilag 2-listevirk-
somhed skal indeholde de oplysninger, der fremgår af god-
kendelsesbekendtgørelsens bilag 4, jf. bekendtgørelsens § 6,
stk. 4.

Hvis en virksomhed omfattet af godkendelsesbekendtgø-
relsens bilag 2 ansøger om godkendelse efter miljøbeskyttel-
seslovens § 33 og samtidig ansøger om tilladelse efter miljø-
beskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, om afledning af stof-
fer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand,
jord og undergrunden, skal kommunalbestyrelsen meddele
afgørelse om miljøgodkendelse og tilladelse samtidig, jf.
godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 1.
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For så vidt angår bygge- og anlægsarbejder til anden liste-
virksomhed end deponeringsanlæg, følger det af miljøbe-
skyttelseslovens § 33, stk. 2, 1. pkt., at kommunalbestyrel-
sen kan tillade, at sådanne arbejder kan påbegyndes, før der
er givet godkendelse, hvis anlægget sker i overensstemmelse
med en lokalplan eller byplanvedtægt. Kommunalbestyrel-
sens afgørelse efter denne bestemmelse kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed, og bygge- og anlægsarbej-
derne sker på bygherrens ansvar, jf. lovens § 33, stk. 2, 2. og
3. pkt.

På baggrund af ansøgning om miljøgodkendelse efter mil-
jøbeskyttelseslovens § 33 vurderer kommunalbestyrelsen,
om der kan meddeles godkendelse. Efter godkendelsesbe-
kendtgørelsens § 18, stk. 1, må kommunalbestyrelsen ikke
meddele godkendelse, medmindre den vurderer, at virksom-
heden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT
(Best Available Techniques), og virksomheden i øvrigt kan
drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening,
som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbar-
hed og kvalitet.

I godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33 skal der
fastsættes vilkår for listevirksomhedens etablering og drift,
herunder den kontrol, som den ansvarlige for virksomheden
selv skal foretage, jf. lovens § 34, stk. 1.

Vilkårene skal efter godkendelsesbekendtgørelsens § 21,
stk. 1, sikre, at kravene i bekendtgørelsens § 18 opfyldes, og
skal i relevant omfang bl.a. fastsætte støjgrænser, vilkår om
den egenkontrol, som virksomheden skal foretage, og vilkår
om beskyttelse af jord og grundvand.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 36 kan en godkendelse ef-
ter lovens § 33, stk. 1, omfatte yderligere planlagte udvidel-
ser eller ændringer på betingelse af, at der i ansøgningen er
tilstrækkelige oplysninger om de planlagte udvidelser eller
ændringer til, at godkendelsesmyndigheden kan vurdere for-
ureningsforholdene og fastsætte de nødvendige vilkår, samt
at udvidelserne eller ændringerne påtænkes gennemført in-
den for en kortere tidshorisont.

Afslag på ansøgning om godkendelse kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed, hvis begrundelsen for af-
slaget er, at lokaliseringen af virksomheden det pågældende
sted vil være i strid med bestemmelser i kommuneplanen el-
ler lokalplanen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 6.
Godkendelsesmyndighedens afgørelse af, om en virksomhed
m.v. er godkendelsespligtig, kan ikke påklages til anden ad-
ministrativ myndighed, jf. lovens § 37, stk. 1.

Hvis en listevirksomhed medfører væsentlig forurening,
kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at forureningen
skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte
foranstaltninger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, 1.
pkt. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud,
hvis en listevirksomhed skønnes at indebære en nærliggende
risiko for væsentlig forurening, herunder ved forsætlige ska-
devoldende handlinger, jf. lovens § 41, stk. 1, 2. pkt. Hvis
forureningen ikke kan nedbringes, kan tilsynsmyndigheden

nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange
virksomheden fjernet, jf. lovens § 41, stk. 4.

Indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godken-
delse, må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller for-
bud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. lovens § 41 a, stk.
1. Efter lovens § 41 a, stk. 2, skal tilsynsmyndigheden dog
tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt
meddele påbud eller forbud, hvis der eksempelvis er frem-
kommet nye oplysninger om forureningens skadelige virk-
ning, eller hvis forureningen medfører miljømæssige skade-
virkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens
meddelelse.

Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en miljø-
godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri
ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. miljø-
beskyttelseslovens § 41 b, stk. 1, jf. § 41.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 41 skal godkendel-
ser af visse nærmere bestemte virksomheder regelmæssigt
og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nød-
vendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Til-
synsmyndigheden foretager den første regelmæssige revur-
dering, når der er forløbet otte år fra det tidspunkt, hvor
virksomheden blev godkendt første gang.

Tilsynsmyndigheden må ikke træffe afgørelse efter miljø-
beskyttelseslovens § 41, før offentligheden har haft lejlighed
til at udtale sig, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 46, stk.
1.

Tilsynsmyndigheden kan umiddelbart nedlægge forbud
imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjer-
net, hvis forureningen medfører overhængende fare for
sundheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 c.

3.6.1.2.1. Vilkår om støj
Ved miljøgodkendelsen skal der efter godkendelsesbe-

kendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 3, i relevant omfang fastsæt-
tes støjgrænser for listevirksomhedens etablering og drift.
Vilkår om støj er en væsentlig del af en miljøgodkendelse
for en flyvestation.

Normalt opdeles støj fra flyvestationer i henholdsvis fly-
støj og terminalstøj. Flystøj omfatter støj fra startende og
landende fly samt taxikørsel til og fra standpladser. Termi-
nalstøj omfatter al anden støj fra flyvestationen, herunder
eksempelvis støj fra flyene ved opstart af flymotorer, accele-
rationstest og motorafprøvning.

I praksis fastsættes støjvilkårene i miljøgodkendelsen for
flystøj på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra
1994 om støj fra flyvepladser.

Vejledningen giver bl.a. retningslinjer for, hvordan flystøj
måles, og hvordan støjbelastningen fra flystøj beregnes.
Endvidere er der i vejledningen fastsat vejledende grænse-
værdier for flystøj fra flyvestationer.

Efter vejledningen beregnes og angives grænseværdierne
for flystøj i enheden LDEN som den A-vægtede middelværdi
for en sammenvejning af støjen i dag-, aften- og natperioden
i de tre mest støjbelastede måneder. A-vægtningen betyder i
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praksis, at støjen er pålagt et filter, som afspejler det menne-
skelige øres følsomhed overfor høje frekvenser. Der bruges
et genetillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden (kl.
19.00-22.00) og 10 dB til støjen i natperioden (kl.
22.00-07.00). Derved tages der højde for, at flystøjen ople-
ves mere generende om aftenen og natten. LDEN er et udtryk
for den gennemsnitlige støjbelastning udendørs fra startende
og landende fly, herunder taxikørsel til og fra standpladser.

Grænseværdierne for flystøj er efter vejledningen 55 dB
for boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige
formål (skoler, hospitaler, plejehjem og lignende) samt for
andre rekreative områder uden overnatning, 60 dB for spredt
bebyggelse i det åbne land samt for liberale erhverv (hotel-
ler, kontorer og lignende) og 50 dB for andre rekreative om-
råder med overnatning (sommerhuse og kolonihaver).

Ud over grænseværdier for flystøj indeholder vejledning-
en retningslinjer om, at maksimalværdien af det A-vægtede
lydtrykniveau for starter og landinger bør tilstræbes ikke at
overstige 80 dB om natten for flyvestationer. For taxikørsel,
hvor flyene kører rundt på flyvestationen i forbindelse med
starter og landinger, skal man endvidere tilstræbe, at maksi-
malværdien ikke overstiger 70 dB om natten i boligområder
og rekreative områder med overnatning.

Det følger af vejledningen, at en del af flyvningerne fra
flyvestationer er undtaget fra støjreguleringen. Det drejer sig
om flyvninger af særlig samfundsmæssig betydning i form
af ambulanceflyvninger, flyvning for Rigspolitichefen, ef-
tersøgnings- og redningsmissioner, miljø- og overvågnings-
flyvning, flyvning i forbindelse med suverænitetshævdelse,
flyvning i forbindelse med humanitære indsatser og flyvning
i forbindelse med intensive uddannelsesperioder med hen-
blik på internationale opgaver (eksempelvis FN-opgaver).

Ved fastsættelse af vilkår for terminalstøj fra flyvestatio-
ner tages der udgangspunkt i de vejledende støjgrænser i
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra
virksomheder.

Grænseværdierne for terminalstøj angives og beregnes
som det A-vægtede lydtrykniveau. Dette lydtrykniveau an-
gives som en energiækvivalent middelværdi over et tidsrum,
som betegnes referencetidsrummet. Referencetidsrummene
på hverdage og søn- og helligdage er otte timer i dagperio-
den kl. 07.00-18.00, én time i aftenperioden kl. 18.00-22.00,
og en halv time i natperioden kl. 22.00-07.00. Reference-
tidsrummene på lørdage er syv timer i dagperioden kl.
07.00-14.00, fire timer i dagperioden kl. 14.00-18.00, én ti-
me i aftenperioden kl. 18.00-22.00 og en halv time i natpe-
rioden kl. 22.00-07.00.

Vejledningen indeholder en række nærmere, vejledende
grænseværdier for erhvervs- og industriområder med forbud
mod generende virksomhed, områder for blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne), etagebolig-
områder, boligområder for åben og lav bebyggelse, sommer-
husområder og offentligt tilgængelige rekreative områder,
kolonihaver samt det åbne land (inklusive landsbyer og
landbrugsarealer). Endvidere indeholder vejledningen vejle-
dende maksimalværdier for støjniveauer målt udendørs i

nattetimerne for udvalgte områder. Disse værdier finder an-
vendelse på terminalaktiviteter, jf. Miljøstyrelsens vejled-
ning om støj fra flyvepladser.

3.6.1.3. Tilsyn
Efter miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, fører kommu-

nalbestyrelsen generelt tilsyn med, at loven og de regler, der
er udstedt med hjemmel i loven, overholdes. Kommunalbe-
styrelsen fører endvidere tilsyn med, at påbud og forbud ef-
terkommes, og at vilkår fastsat i forbindelse med godkendel-
ser og tilladelser overholdes, jf. lovens § 65, stk. 2, nr. 1 og
2. Hvis der er tale om afgørelser, som er truffet af miljø- og
fødevareministeren, videresender kommunen sagen til mini-
steren, der træffer afgørelse i sagen, jf. lovens § 65, stk. 4.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold
lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning,
jf. miljøbeskyttelseslovens § 68. Tilsynsmyndigheden kan i
forbindelse med tilsynet bl.a. meddele, at det ulovlige for-
hold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsyns-
myndigheden forbyde fortsat drift og eventuelt forlange
virksomheden fjernet, påbyde den ansvarlige at genoprette
den hidtidige tilstand samt lade påbudte foranstaltninger ud-
føre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er ud-
løbet, jf. lovens § 69, stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Tilsynsmyndighe-
dens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed, jf. lovens § 69, stk. 3.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, kan tilsynsmyn-
digheden foretage selvhjælpshandlinger for den ansvarliges
regning, hvis der er overhængende alvorlig fare for sundhe-
den, eller hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at af-
værge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse.
Til forebyggelse af sådanne situationer kan tilsynsmyndig-
heden endvidere foretage det nødvendige uden påbud og for
den ansvarliges regning, jf. lovens § 70, stk. 2, 1. pkt. Det
gælder dog ikke, hvis den ansvarlige virksomhed på ejen-
dommen er i drift, eller hvis de nødvendige foranstaltninger
kan iværksættes efter anden lovgivning, jf. lovens § 70, stk.
2, 2. pkt.

Den, som er ansvarlig for forhold, som kan give anledning
til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller
overhængende fare for væsentlig forurening straks underret-
te tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situatio-
nen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 1, 1. pkt. Dette
gælder også i tilfælde af en miljøskade eller en overhængen-
de fare for en miljøskade, jf. lovens § 71, stk. 1, 2. pkt. I så-
danne situationer er der endvidere en pligt for den ansvarli-
ge til at forhindre yderligere udledning af forurenende stof-
fer m.v. eller afværge den overhængende fare for forure-
ning, jf. lovens § 71, stk. 2.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1, har den ansvar-
lige for en virksomhed, der kan give anledning til forure-
ning, pligt til at udlevere oplysninger, der har betydning for
vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende
eller forebyggende foranstaltninger. Den ansvarlige kan i
den forbindelse blive pålagt at udføre en række undersøgel-
ser for den ansvarliges regning, herunder foretage målinger
af støj, klarlægge årsagerne til eller virkningerne af forure-
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ning, samt klarlægge, hvordan følgerne af forurening kan af-
hjælpes eller forebygges, jf. lovens § 72, stk. 1, nr. 1, 3 og 4.
Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for en virksom-
heds godkendelse eller tilladelse samt revidere påbud for at
forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egen-
kontrol) eller at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. lo-
vens § 72, stk. 3.

Der er i bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om
miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) fastsat nærmere
regler om tilsyn.

3.6.1.4. Klage
Medmindre andet fremgår af miljøbeskyttelseslovens be-

stemmelser, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og be-
slutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjem-
mel i loven, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1.

En række af de afgørelser, som kommunalbestyrelsen
træffer som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven,
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, og § 70, stk. 3.

3.6.2. Forsvarsministeriets overvejelser
Flyvestation Skrydstrup er i dag omfattet af en miljøgod-

kendelse af 5. oktober 1999 for Flyvestation Skrydstrup/
Vojens Lufthavn. Udbygningen af flyvestationen, den plan-
lagte ibrugtagning af F-35-kampflyene og en ændret anven-
delse af F-16-kampflyene gør imidlertid, at denne miljøgod-
kendelse ikke vil kunne opretholdes i uændret form.

Efter gældende ret ville en ny eller supplerende miljøgod-
kendelse skulle indhentes på baggrund af både aktiviteter,
der indgår i anlægsprojektet, og aktiviteter, der indgår i
driftsprojektet.

3.6.2.1. Anlægsprojektet
I forbindelse med anlægsprojektet vil overskudsjord fra

byggeprojektet blive anvendt til støjafskærmning. Der vil
også kunne tilføres ren jord udefra til etableringen af støjaf-
skærmningen. Overskudsjorden fra byggeprojektet hidrører
fra arealer, der delvist er kortlagt på vidensniveau 1, jf. af-
snit 3.4.2 ovenfor. Det vil alene være ren og lettere forurenet
jord fra afgravning i området, der vil blive genanvendt. De
lettere forurenede materialer vil blive indbygget og afdæk-
ket med miljønet samt minimum 0,5 m rene materialer. Jord,
der er forurenet over Miljøstyrelsens afskæringskriterium,
vil derimod ikke blive genanvendt, men bortkørt til god-
kendt modtageanlæg.

Det kan imidlertid ikke fuldstændigt udelukkes, at der ved
oplæg af overskudsjorden i forbindelse med etablering af
støjafskærmning kan være fare for nedsivning af stoffer fra
jorden til grundvandet. Sådanne stoffer kan erfaringsvist ek-
sempelvis være oliekomponenter, hvis koncentrationerne i
jorden er tilstrækkeligt høje. Der vil ske nærmere afklaring
heraf i forbindelse med den særlige risikovurdering, som ud-
arbejdes i forbindelse med projektet.

Etablering af støjafskærmningen vil efter gældende ret
kræve, at der indhentes en miljøgodkendelse efter miljøbe-
skyttelseslovens § 33. I relation til det midlertidige deponi af
opgravet jord er der opnået en tilladelse efter miljøbeskyttel-
seslovens § 19, hvilket er yderligere beskrevet i afsnit 4 ne-
denfor.

Anlægsprojektet vurderes på de områder, der normalt vil
indgå i en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller
en miljøgodkendelse efter lovens § 33, at kunne få en sådan
tilladelse eller godkendelse. Indhentning af en ny miljøgod-
kendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller af tilladelse
efter lovens § 19 i forbindelse med anlægsprojektet indebæ-
rer imidlertid en væsentlig risiko for forsinkelse af det sam-
lede projekt. Erfaringer fra andre store anlægsprojekter viser
således, at en sagsbehandling af anlægsprojektet efter de al-
mindelige regler i miljøbeskyttelsesloven kan indebære risi-
ko for store forsinkelser i anlægsprojektets færdiggørelse.
Sådanne forsinkelser vil i sidste ende kunne betyde, at Dan-
marks muligheder for at sikre sit eget luftrum forringes, idet
de nye kampfly ikke vil kunne tages i brug efter planen.

I relation til deponi af jord vurderes det endvidere at være
mest hensigtsmæssigt, at det midlertidige deponi af jord og
den permanente oplægning af jord reguleres samlet. Dette
vil også sikre, at der ikke etableres to forskellige tilsynsord-
ninger for oplægningen af jord i forbindelse med anlægspro-
jektet.

For så vidt angår anlægsprojektet vurderes det derfor sam-
let set mest hensigtsmæssigt at fravige kravene i miljøbe-
skyttelseslovens §§ 19 og 33. I forhold til den etablerede
støjafskærmning vil det endvidere være nødvendigt at opret-
holde fravigelserne efter afslutningen af anlægsprojektet for
at tage højde for eventuel nedsivning af stoffer, der sker ef-
ter projektets afslutning. Anlægsprojektet vil som konse-
kvens heraf endvidere ikke være omfattet af den gældende
miljøgodkendelse for flyvestationen.

Derudover finder Forsvarsministeriet, at der er behov for,
at forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om,
at nærmere bestemte regler udstedt i medfør af miljøbeskyt-
telsesloven ikke finder anvendelse, når anlægsprojektets
særlige karakter gør det påkrævet. En sådan bemyndigelse
vil give mulighed for at undtage fra relevante regler, når det
konkret viser sig nødvendigt, for eksempel i forbindelse
med ændringer i anlægsprojektet efter den foreslåede § 1,
stk. 4. Forsvarsministeriet finder dog, at muligheden for at
kunne fravige regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslo-
ven bør begrænses til de tilfælde, hvor fravigelsen vil være
begrundet i anlægsprojektets tidskritiske karakter eller de
særlige sikkerhedsmæssige krav, der stilles til anlægsprojek-
tet. På nuværende tidspunkt forventes det, at der vil være be-
hov for at fastsætte regler om, at dele af miljøaktivitetsbe-
kendtgørelsen og dele af jordflytningsbekendtgørelsen ikke
finder anvendelse for anlægsprojektet.

Forsvarsministeriet bemærker endvidere, at i det omfang
der sker fravigelse fra regler udstedt i medfør af miljøbe-
skyttelsesloven, som gennemfører EU-regulering, skal det
sikres, at bemyndigelsen udnyttes i fuld overensstemmelse
med de EU-retlige regler.
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Beskyttelseshensynene bag miljøbeskyttelseslovens §§ 19
og 33 vil fortsat skulle varetages i forbindelse med anlægs-
projektet. Det vil blot være forsvarsministeren, der som føl-
ge af dette lovforslag skal sikre varetagelsen af disse hen-
syn, hvilket samtidigt vil sikre en entydig placering af an-
svaret for projektet.

Endelig vurderes der at være behov for at regulere klage-
adgangen for afgørelser vedrørende anlægsprojektet truffet i
medfør af de øvrige regler i miljøbeskyttelsesloven, der ikke
fraviges med dette lovforslag. Reguleringen af klageadgang-
en vil skulle sikre, at ibrugtagningen af F-35-kampflyene ik-
ke forsinkes.

3.6.2.2. Driftsprojektet
I forbindelse med den fremtidige drift af Flyvestation

Skrydstrup vurderes det, at det for størstedelen af driften vil
være muligt at opnå og overholde en miljøgodkendelse efter
gældende ret. En sådan miljøgodkendelse vil skulle regulere
forhold af miljømæssig betydning, eksempelvis affald, støv
og luftforurening. De civile aktiviteter på flyvestationen vil
endvidere fuldt ud skulle være omfattet af kravet i miljøbe-
skyttelsesloven om miljøgodkendelse, således som det også
er tilfældet i dag.

Disse områder bør derfor fortsat være reguleret af de al-
mindelige regler på området, og de vil derfor ikke indgå i
driftsprojektet.

Det vurderes dog, at det ikke vil være muligt at opnå en
miljøgodkendelse for flystøj og terminalstøj fra Forsvarets
aktiviteter på flyvestationen inden for rammerne af alminde-
lig praksis efter miljøbeskyttelsesloven. Det skyldes, at der
typisk i forbindelse med en sådan godkendelse fastsættes
vilkår om støj, som ligger inden for Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier for henholdsvis flystøj og terminalstøj.
Henset til, at de gennemførte støjberegninger har vist, at støj
fra de forventede aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup fra
2020 og frem ikke vil ligge inden for Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier, finder Forsvarsministeriet, at kravet i
miljøbeskyttelsesloven om miljøgodkendelse bør fraviges
for så vidt angår flystøj og terminalstøj fra Forsvarets aktivi-
teter på flyvestationen. Rammerne for denne støj bør i stedet
reguleres i regler udstedt i medfør af det vedtagne lovfor-
slag.

Dermed vil Folketinget som led i behandlingen af lovfor-
slaget få mulighed for at tilslutte sig, at F-35-kampflyene
har en sådan betydning for opretholdelsen af Danmarks ope-
rative kampflykapacitet – som bl.a. skal sikre suverænitets-
hævdelse – at støj fra kampflyene bør tillades, også i et om-
fang der nødvendiggør en fravigelse af kravet om miljøgod-
kendelse.

Forsvarsministeriet finder det mest hensigtsmæssigt, at
der i dette lovforslag indsættes en bemyndigelse, hvorefter
forsvarsministeren inden for rammerne af bemyndigelsen
kan fastsætte nærmere regler om flystøj og terminalstøj ved
bekendtgørelse. Med en sådan bemyndigelse vil det være
forsvarsministeren, der vil skulle foretage den nødvendige
afvejning mellem på den ene side hensynet til Forsvarets

mulighed for at varetage sine opgaver, herunder bl.a. i rela-
tion til suverænitetshævdelse i luften, og på den anden side
hensynet til de borgere, der måtte blive påvirket af støjen.
Forsvarsministeren vil i den forbindelse skulle varetage hen-
synene bag miljøbeskyttelseslovens § 33 i størst muligt om-
fang.

Reguleringen af flystøj og terminalstøj fra Forsvarets akti-
viteter på Flyvestation Skrydstrup, vurderes desuden at være
bedst egnede til at blive fastsat i bekendtgørelsesform, idet
der vil være tale om regler af overvejende teknisk karakter.

Forsvarsministeriet finder det således hensigtsmæssigt, at
der i bekendtgørelsen særligt fastsættes nærmere bestem-
melser om beregnede grænseværdier for flystøj fra Forsva-
rets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup, beregnede græn-
seværdier for terminalstøj fra Forsvarets aktiviteter på flyve-
stationen samt bestemmelser om egenkontrol og afskæring
af klageadgang.

For at påse overholdelse af forudsætningerne bag de be-
regnede grænseværdier for flystøj og terminalstøj, der vil
blive fastsat i bekendtgørelsen, finder Forsvarsministeriet, at
Miljøstyrelsen bør gives kompetence til at varetage en sådan
tilsynsopgave – og dermed overtage ansvaret for opgaven
fra Haderslev Kommune. Det har været et konkret ønske fra
Haderslev Kommune, at staten skulle løfte opgaven, og det-
te ønske finder Forsvarsministeriet bør imødekommes. Dette
skal også ses i lyset af, at der er tale om forhold, der er vitale
for Danmarks sikkerhed.

Da miljøbeskyttelseslovens regler om tilsyn – som en
konsekvens af den foreslåede fravigelse af miljøbeskyttel-
seslovens § 33 – ikke vil finde anvendelse i relation til fly-
støj og terminalstøj fra Forsvarets aktiviteter på Flyvestation
Skrydstrup, finder Forsvarsministeriet, at der i bekendtgørel-
sesform bør fastsættes nærmere regler om Miljøstyrelsens
tilsyn med overholdelsen af de regler om støj i forbindelse
med driftsprojektet, som fastsættes af forsvarsministeren.

3.6.3. Den foreslåede ordning

3.6.3.1. Anlægsprojektet
Det foreslås, at anlægsprojektet, som omfatter udbygning-

en af Flyvestation Skrydstrup, ikke omfattes af miljøbeskyt-
telseslovens krav om tilladelse efter § 19 eller krav om mil-
jøgodkendelse efter § 33.

Det foreslås endvidere, at fravigelserne af miljøbeskyttel-
seslovens §§ 19 og 33 i forhold til oplægning af jord med
henblik på støjafskærmning også skal finde anvendelse efter
anlægsprojektets afslutning.

Det foreslås, at beskyttelseshensynene bag §§ 19 og 33 i
miljøbeskyttelsesloven i relation til anlægsprojektet i stedet
skal varetages af forsvarsministeren. Det forudsættes i den
forbindelse, at forsvarsministeren sikrer, at hensynene vare-
tages af medarbejdere med indsigt i jordforureningsområdet
og grundvandsområdet, og at der i relevant omfang sker
yderligere inddragelse af ekspertise på disse områder.

Endvidere foreslås det, at forsvarsministeren bemyndiges
til, når projektets særlige karakter gør det påkrævet, at fast-
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sætte regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør
af miljøbeskyttelsesloven ikke finder anvendelse for anlægs-
projektet.

Bemyndigelsen vil alene kunne anvendes, når projektets
særlige karakter gør det påkrævet. Heri ligger et krav om, at
en fravigelse af nærmere bestemte regler kun vil kunne ske,
når det er afgørende ud fra hensynet til projektets fremdrift
eller de særlige sikkerhedsmæssige krav til projektet.

Der henvises til den foreslåede § 7 samt bemærkningerne
hertil.

Endelig foreslås det at regulere klageadgangen for afgø-
relser vedrørende anlægsprojektet truffet i medfør af de reg-
ler i miljøbeskyttelsesloven, der ikke fraviges med lovforsla-
get, således at afgørelser vedrørende anlægsprojektet, som
træffes efter miljøbeskyttelsesloven samt regler udstedt i
medfør heraf, ikke kan påklages til anden administrativ
myndighed. Det foreslås dog, at forsvarsministeren kan på-
klage disse afgørelser til rette rekursinstans. Afgørelserne vil
desuden fortsat kunne indbringes for domstolene efter de al-
mindelige regler herom.

Der henvises til den foreslåede § 12 og bemærkningerne
hertil.

3.6.3.2. Driftsprojektet
I forhold til driftsprojektet foreslås det, at Forsvarets akti-

viteter på Flyvestation Skrydstrup i relation til flystøj og ter-
minalstøj ikke omfattes af kravene om miljøgodkendelse ef-
ter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Det foreslås i stedet, at forsvarsministeren varetager be-
skyttelseshensynene bag bestemmelsen i relation til flystøj
og terminalstøj fra Forsvarets aktiviteter på flyvestationen i
forbindelse med driftsprojektet.

Forsvarsministeren vil i den forbindelse skulle fastsætte
nærmere regler om flystøj og terminalstøj fra Flyvestation
Skrydstrup. Reglerne – der vil blive fastsat i en bekendtgø-
relse – vil omfatte fastsættelse af beregnede grænseværdier
for flystøj og grænseværdier for terminalstøj. Herudover vil
der kunne fastsættes begrænsninger for lavfrekvent støj og
infralyd samt vibrationer. De pågældende grænseværdier og
begrænsninger vil dog ikke omfatte flyvninger af særlig
samfundsmæssig betydning i form af ambulanceflyvninger,
flyvning for politiet, eftersøgnings- og redningsmissioner,
miljø- og overvågningsflyvning, flyvning i forbindelse med
suverænitetshævdelse, flyvning i forbindelse med humani-
tære indsatser, flyvninger i forbindelse med internationale
opgaver og flyvning i forbindelse med intensive uddannel-
sesperioder med henblik på internationale opgaver (eksem-
pelvis FN-opgaver). De pågældende grænseværdier vil end-
videre ikke omfatte støj fra skræmmeskud.

Herudover vil der kunne fastsættes regler om afskæring af
klageadgang, egenkontrol og krav til, hvor ofte der skal gen-
nemføres fornyede støjberegninger for flystøj og terminal-
støj fra Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup.

Reglerne vil omfatte den fase, hvor F-16-kampfly udgør
Danmarks kampflykapacitet, den efterfølgende fase, hvor
F-16-kampfly og F-35-kampfly tilsammen udgør kampfly-

kapaciteten, og den senere fase, hvor F-35-kampfly alene
udgør den samlede kampflykapacitet.

Fastsættelsen af de beregnede grænseværdier for flystøj
og terminalstøj vil tage udgangspunkt i resultaterne af de
gennemførte beregninger for flystøj og terminalstøj i drifts-
projektets forskellige faser, som fremgår af den til enhver tid
gældende støjberegningsrapport, samt den gennemførte mil-
jøkonsekvensvurdering. De støjberegningsrapporter, der er
gældende ved lovforslagets fremsættelse, er for flystøj ”731
Flyvestation Skrydstrup – Beregning af flystøjsbelastning”
af 3. april 2019 og for terminalstøj ”731 Flyvestation Skryd-
strup – Beregning af terminalstøjbelastning” af 28. juni
2019.

Det foreslås endvidere, at Miljøstyrelsen tillægges opga-
ven med at føre tilsyn med overholdelsen af de regler om
flystøj og terminalstøj fra Flyvestation Skrydstrup, der vil
blive fastsat i bekendtgørelsen. Det foreslås i den forbindel-
se også, at forsvarsministeren bemyndiges til efter forhand-
ling med miljøministeren at fastsætte nærmere regler om
Miljøstyrelsens udøvelse af tilsynet, herunder om håndhæ-
velse af de udstedte regler, og om klageadgang for afgørel-
ser truffet i medfør af reglerne.

Der henvises til de foreslåede §§ 7 og 8 samt bemærkning-
erne hertil.

3.7. Ændringer i anlægsprojektet

3.7.1. Gældende ret
Der er ikke i lovgivningen fastsat generelle regler om

rammerne for at foretage ændringer i et anlægsprojekt, der
reguleres i en anlægslov.

En ændring i anlægsprojektet vil dog skulle overholde de
forpligtelser, der følger af internationale konventioner og
den EU-retlige regulering, herunder de krav til habitat- og
artsbeskyttelse, der følger af EU’s habitatdirektiv og fugle-
beskyttelsesdirektiv, jf. afsnit 6 og 13.2 nedenfor. En æn-
dring i anlægsprojektet vil desuden skulle overholde krave-
ne til beskyttelse af målsatte vandforekomster efter EU᾽s
vandrammedirektiv, jf. afsnit 13.3 nedenfor.

3.7.2. Forsvarsministeriets overvejelser
I et stort og komplekst anlægsprojekt som udbygningen af

Flyvestation Skrydstrup vil det erfaringsmæssigt ikke kunne
undgås, at der under vejs opstår behov for, at der foretages
visse justeringer eller tilpasninger af det planlagte projekt.

Det kan således i anlægsprojektet blive nødvendigt at gen-
nemføre ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet som
følge af f.eks. tekniske komplikationer, ny viden, ændrede
operative behov eller andre forhold, som ikke var forudset
ved projekteringen af anlægget.

Det kan dermed ikke udelukkes, at der i forbindelse med
gennemførelsen af anlægsprojektet må ske visse tilretninger
af det anlægsprojekt, der er beskrevet i den foreslåede § 1,
stk. 2, nr. 1, og illustreret i det foreslåede bilag 1.

Det er efter Forsvarsministeriets opfattelse ikke hensigts-
mæssigt, hvis efterfølgende ændringer i anlægsprojektet skal
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reguleres af andre regler end dem, der efter dette lovforslag
vil gælde for den øvrige del af anlægsprojektet.

Der er endvidere et væsentligt hensyn til at sikre, at an-
lægsprojektet kan realiseres tidsnok til, at F-35-kampflyene
kan ibrugtages i overensstemmelse med tidsplanen.

Dette medfører efter Forsvarsministeriets opfattelse, at det
også i relation til ændringer af anlægsprojektet er nødven-
digt at fravige dele af natur-, plan-, bygge-, og miljølovgiv-
ningen, således at de pågældende ændringer vil blive omfat-
tet af de foreslåede fravigelser i kapitel 2. Det vurderes end-
videre nødvendigt, at kapitel 5 om fravigelse af klageadgang
og kapitel 6 om domstolsprøvelse også finder anvendelse i
relation til projektændringer.

Sådanne ændringer af anlægsprojektet vil i forhold til de
miljømæssige påvirkninger i visse tilfælde kunne ligge uden
for rammerne af de miljømæssige vurderinger, der ligger til
grund for dette lovforslag. Ved godkendelse af ændringer i
projektet er det derfor væsentligt, at det sikres, at især de
krav til habitat- og artsbeskyttelse, der følger af EU’s habi-
tatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, overholdes.

3.7.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at der i dette lovforslag skabes hjemmel til,

at forsvarsministeren kan meddele tilladelse til ændringer i
anlægsprojektet.

Sådanne ændringer vil skulle have en sammenhæng med
det foreslåede anlægsprojekt og vil derfor ikke kunne have
karakter af et helt nyt og selvstændigt anlægsprojekt. Æn-
dringer vil eksempelvis kunne omfatte ændringer af størrel-
sen eller placeringen af planlagte bygninger eller tilbygning
af ekstra hangaretter inden for det angivne F-35-kompleks
eller i umiddelbar nærhed heraf.

Det foreslås desuden, at de projektændringer, som for-
svarsministeren har tilladt, også kan gennemføres uden an-
vendelse af den lovgivning, der fremgår af det foreslåede
kapitel 2, og at klageadgangen efter de love, der er nævnt i
det foreslåede kapitel 5, også er afskåret for afgørelser, som
vedrører projektændringer. Det foreslås endvidere, at søgs-
målsfristen i det foreslåede kapitel 6 også skal finde anven-
delse på søgsmål vedrørende afgørelser eller beslutninger,
som vedrører projektændringer.

Der henvises til de foreslåede § 1, stk. 4 og 5, og bemærk-
ningerne hertil.

For så vidt angår forholdet til habitat- og artsbeskyttelse
henvises til beskrivelsen af den ordning, der vil gælde ved
ændringer i anlægsprojektet, i afsnit 6 nedenfor og det fore-
slåede kapitel 3.

4. Lovforslagets hovedpunkter vedrørende tidligere ind-
hentede tilladelser m.v.

4.1. Gældende ret
Forsvarsministeriet har tidligere igangsat arbejdet med at

byggemodne det område, hvor F-35-komplekset skal anlæg-
ges. Som led i byggemodningen er der bl.a. opnået tilladel-
ser efter planlovens § 35, jordforureningslovens § 8 og mil-

jøbeskyttelseslovens § 19 til at foretage opgravning og mid-
lertidigt oplæg af jord på byggepladsen. Desuden er der i
medfør af planlovens § 35 opnået landzonetilladelse til eta-
blering af midlertidige byggepladspavilloner. Der er tale om
tilladelser efter bestemmelser, der efter det foreslåede kapi-
tel 2 ikke vil gælde for anlægsprojektet, jf. afsnit 3 ovenfor.

I det følgende beskrives de regler for klageadgang, dom-
stolsprøvelse og tilsyn, der gælder for de ovenfor nævnte til-
ladelser, idet det dog bemærkes, at det frem til ikrafttrædel-
sen af dette lovforslag kan blive nødvendigt at indhente an-
dre tilladelser efter øvrige regler, der fraviges med det fore-
slåede kapitel 2.

Afgørelser om landzonetilladelse efter planlovens § 35
kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1,
nr. 1. Derudover vil en afgørelse kunne indbringes for dom-
stolene, såfremt dette sker inden seks måneder efter, at afgø-
relsen er meddelt, jf. lovens § 62, stk. 1. Kommunalbestyrel-
sen påser overholdelsen af loven, ligesom kommunalbesty-
relsen vil skulle påse, at eventuelle vilkår fastsat i forbindel-
se med landzonetilladelsen efterkommes, jf. lovens § 51,
stk. 1 og 2.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2 vedrørende planloven.
Tilladelser efter jordforureningslovens § 8 kan ikke påkla-

ges til anden administrativ myndighed, jf. jordforureningslo-
vens § 16. En afgørelse vil kunne indbringes for domstole-
ne, såfremt dette sker inden 12 måneder efter, at afgørelsen
er meddelt, jf. lovens § 87. Kommunalbestyrelsen fører til-
syn med overholdelsen af jordforureningsloven samt med, at
vilkår fastsat i forbindelse med bl.a. tilladelser overholdes,
jf. lovens § 65, stk. 1, nr. 1 og 3.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4 vedrørende jordforure-
ningsloven.

Tilladelser efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven kan påkla-
ges til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Derudover vil en af-
gørelse kunne indbringes for domstolene, såfremt dette sker
inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. lovens
§ 101, stk. 1. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at lo-
ven overholdes, og at vilkår fastsat i forbindelse med god-
kendelser og tilladelser overholdes, jf. lovens § 65, stk. 1 og
2. Tilsynsmyndighedens kompetencer er fastsat i miljøbe-
skyttelseslovens kapitel 9.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.6 vedrørende miljøbeskyt-
telsesloven.

4.2. Forsvarsministeriets overvejelser
En række af de byggemodningsarbejder, som er iværksat

forud for anlægsprojektet, vil fortsætte i selve anlægsprojek-
tet. Det drejer sig bl.a. om det midlertidige oplæg af jord,
der først vil blive fjernet i forbindelse med etableringen af
de permanente jordvolde, ligesom byggepladspavilloner
etableres i byggemodningsfasen med henblik på at skulle
benyttes i forbindelse med anlægsprojektet. Det kan endvi-
dere ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at indhente
yderligere tilladelser frem til ikrafttrædelsen af det vedtagne
lovforslag.
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Forsvarsministeriet har på den baggrund overvejet, om ar-
bejderne fortsat skal reguleres af de allerede indhentede til-
ladelser, eller om arbejderne bør omfattes af den foreslåede
ordning i lovforslagets kapitel 2 på linje med de øvrige an-
lægsaktiviteter. Den foreslåede ordning i lovforslagets kapi-
tel 2 indebærer bl.a., at der sker fravigelse af jordforure-
ningslovens § 8, miljøbeskyttelseslovens § 19 og planlovens
§ 35 for arbejder, som udføres i relation til anlægsprojektet.
I stedet vil forsvarsministeren skulle varetage hensynene
bag de respektive bestemmelser.

Forsvarsministeriet finder, at ordningen i det foreslåede
kapitel 2 også bør omfatte byggemodningsarbejder, der fort-
sat finder sted som led i anlægsprojektet. Formålet vil være
at sikre, at løbende aktiviteter med tilladelse efter jordforu-
reningslovens § 8 og miljøbeskyttelseslovens § 19 ikke læn-
gere vil være reguleret af tidligere udstedte tilladelser, men
det vedtagne lovforslag. Dermed vil det eksempelvis også
blive sikret, at et opført anlæg med tilladelse efter planlo-
vens § 35 ikke længere vil hvile på den pågældende tilladel-
se, men på det vedtagne lovforslag. Dette vil sikre, at der ik-
ke er to parallelle regelgrundlag for samme arbejde eller an-
læg. Det vil også entydigt placere ansvaret for anlægspro-
jektet hos forsvarsministeren, ligesom det vil sikre, at der ik-
ke opstår to forskellige tilsynsordninger alt efter, om arbej-
det er omfattet af en tilladelse efter den almindelige lovgiv-
ning eller af dette lovforslag.

4.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at afgørelser, herunder tilladelser og dispen-

sationer vedrørende byggemodningsarbejder med henblik på
gennemførelse af anlægsprojektet, som inden dette lovfor-
slags ikrafttræden er truffet i medfør af de bestemmelser i
anden lovgivning, som fraviges ved bestemmelserne i det
foreslåede kapitel 2, ikke finder anvendelse på anlægspro-
jektet efter dette lovforslags ikrafttræden.

Byggemodningsarbejder, herunder eksempelvis midlerti-
digt oplæg af jord og de etablerede byggepladspavilloner,
der vil skulle videreføres efter dette lovforslags ikrafttræden,
vil i stedet blive omfattet af lovforslagets regler, herunder
bestemmelserne i det foreslåede kapitel 2. Det vil således
være forsvarsministeren, der efter de foreslåede § 3, stk. 3,
§ 4, stk. 3, § 5, stk. 2, § 6, stk. 2, og § 7, stk. 4, vil skulle
varetage hensynene bag bestemmelserne i henholdsvis na-
turbeskyttelsesloven, planloven, byggeloven, jordforure-
ningsloven og miljøbeskyttelsesloven.

Det kan dog ikke udelukkes, at afgørelserne om tilladelse
efter naturbeskyttelsesloven, planloven, byggeloven, jord-
forureningsloven eller miljøbeskyttelsesloven på tidspunktet
for dette lovforslags ikrafttræden er påklaget til anden admi-
nistrativ myndighed eller indbragt for domstolene. Det be-
mærkes i den forbindelse, at lovforslaget ikke har til hensigt
at gribe ind i eventuelle verserende sager, herunder klagesa-
ger, og dermed kun har et fremadrettet sigte. Det vil således
være op til det relevante klagenævn eller domstolen at tage
stilling til, om – og i givet fald i hvilket omfang – sagerne
kan og skal færdigbehandles.

Der henvises til den foreslåede § 15, stk. 2, og bemærk-
ningerne hertil.

5. Lovforslagets hovedpunkter vedrørende kompensati-
onsordning for støjgener

5.1. Gældende ret
Der findes ikke i dag særlige regler om kompensation for

støjgener fra flyaktiviteter.
Spørgsmålet om erstatning, hvis en ejer råder over sin

ejendom på en måde, som påfører de omkringboende gener
eller ulemper, f.eks. i form af støjgener, skal i stedet vurde-
res efter de almindelige naboretlige regler, som er udviklet
gennem mange års rets- og taksationspraksis. ”Naboer” om-
fatter i denne sammenhæng ikke kun de umiddelbare nabo-
er, men også ejere eller brugere af fjernereliggende ejen-
domme.

De naboretlige regler indebærer, at visse ulemper skal tå-
les af naboerne. Hvis mindstemålet – den naboretlige tåle-
grænse – er overskredet, vil der være tale om en naboretlig
krænkelse.

Det principielle udgangspunkt efter naboretten er, at ge-
ner, der overskrider den naboretlige tålegrænse, skal bringes
til ophør, og at den ansvarlige for generne skal erstatte de
tab, som generne har forårsaget. Udgangspunktet om, at
overskridelser skal bringes til ophør, gælder dog som hoved-
regel ikke i tilfælde, hvor den pågældende aktivitet hviler på
tilladelse efter lovgivningen, f.eks. en anlægslov.

Hvis naboen som følge af, at en aktivitet er tilladt ved en
anlægslov, ikke kan forlange generne bragt ned under den
naboretlige tålegrænse, har naboen herefter alene krav på er-
statning for et eventuelt tab forårsaget af de gener og ulem-
per, der overstiger den naboretlige tålegrænse.

Udgangspunktet for det naboretlige erstatningskrav i an-
ledning af varige støjgener er værdiforringelsen af naboejen-
dommen (den del af en tabt ejendomsværdi, som kan henfø-
res til generne over tålegrænsen). Af retspraksis fremgår, at
den tilkendte erstatning derfor som udgangspunkt vil ligge
mærkbart under det skønnede værditab, som ulemperne som
helhed har medført.

Der findes ikke rets- eller taksationspraksis vedrørende
den naboretlige tålegrænse for støjgener fra lufthavne eller
flyvestationer, herunder fra militære flyvestationer og kamp-
fly. Der findes dog en omfattende praksis vedrørende andre
kilder til støj, særligt vejanlæg. Det følger af denne praksis,
at den naboretlige tålegrænse som udgangspunkt anses for
overskredet, hvis støjgenerne overstiger, hvad der med rime-
lighed må påregnes som led i den samfundsmæssige udvik-
ling på området. Dette ”samfundsudviklingskriterium” som
den almindelige målestok for, om tålegrænsen er overskre-
det, ses i nyere retspraksis generelt anvendt i sager vedrø-
rende den naboretlige tålegrænse.

Hvad en nabo må tåle, beror ifølge denne praksis på en
konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsent-
lighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens
karakter og beliggenhed, herunder nærhed til anlægget, og
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områdets karakter. Det er således de fysiske forhold – ulem-
perne – sammenholdt med ejendommen, der har betydning
ved vurderingen. Efter praksis lægges der afgørende vægt
på, hvad der er sædvanligt – og må påregnes – det pågæl-
dende sted.

5.2. Forsvarsministeriets overvejelser
Det er Forsvarsministeriets vurdering, at der i forbindelse

med støjgener fra F-35-kampflyene ikke generelt vil være
tale om ulemper, der overstiger den naboretlige tålegrænse.

Ved denne vurdering har Forsvarsministeriet særligt lagt
vægt på, at det for naboer til en flyvestation må kunne på-
regnes, at der som led i den samfundsmæssige udvikling
sker overgang til en anden og nyere flytype, som kan have
en anden støjprofil. Dette må efter Forsvarsministeriets op-
fattelse særligt gælde på Forsvarets område, herunder i rela-
tion til kampfly, da materiel skal være tidssvarende og egnet
til at kunne forsvare Danmark. Der henvises også til, at Fly-
vestation Skrydstrup blev en del af det danske flyvevåben i
1953, og at der også tidligere har været udskiftninger af
kampfly til nyere modeller med en anden støjprofil. For-
svarsministeriet bemærker desuden, at F-35-kampflyene
samlet set forventes at give den mindste flystøjsbelastning af
de kandidater til nye kampfly, som blev vurderet forud for
valget af F-35, hvilket særligt skyldes, at pilotomskolingen
ikke vil foregå i Danmark (modsat de øvrige kandidater til
nye kampfly).

Forsvarsministeriet har desuden lagt vægt på, at der ikke
med overgangen fra de nuværende F-16-kampfly til F-35-
kampfly sker en forøgelse af aktivitetsniveauet på Flyvesta-
tion Skrydstrup. Antallet af flyvetimer for F-35-kampfly vil
således ikke blive udvidet i forhold til de nuværende F-16-
kampfly. Tværtimod forventes det samlede antal flyvetimer
med kampfly på Flyvestation Skrydstrup at falde med ca. 25
pct., mens antallet af operationer forventes at falde med ca.
20 pct.

Det kan dog ikke udelukkes, at domstolene efter en kon-
kret vurdering vil kunne nå frem til, at der er boliger i områ-
det, hvor den naboretlige tålegrænse må anses for overskre-
det. For disse boligers vedkommende er det Forsvarsmini-
steriets vurdering, at naboen vil have krav på erstatning for
den del af ulemperne, som overstiger tålegrænsen. Derimod
kan der ikke stilles krav om indskrænkninger i driften, når
denne overholder rammerne i anlægsloven og i regler ud-
stedt i medfør heraf.

Forsvarsministeriet lægger imidlertid vægt på, at der skal
være gode rammer for et godt naboskab omkring Flyvesta-
tion Skrydstrup i hele F-35-kampflyenes levetid. Da fly-
støjsberegningerne har vist, at støjbilledet fra F-35-kamp-
flyene bliver større i forhold til i dag, hvor der flyves med
F-16-kampfly, ønsker Forsvarsministeriet derfor at fastsætte
en særlig kompensationsordning for Flyvestation Skryd-
strups naboer – uanset at det ikke vurderes, at der er en ge-
nerel juridisk forpligtelse hertil.

5.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at forsvarsministeren bemyndiges til at fast-

sætte regler om kompensation for støjgener, således at der
etableres en ordning, der kompenserer Flyvestation Skryd-
strups naboer for det fulde støjbillede som følge af Forsva-
rets anvendelse af F-35-kampfly, herunder også flyvninger
med afvisningsberedskabet.

Med kompensationsordningen vil ejere af boliger i den zo-
ne, hvor støjbelastningen vil være størst, blive tilbudt opkøb
af den ejendom, hvori boligen indgår. Denne zone omfatter
boliger med en beregnet støjbelastning på 55 dB eller mere i
gennemsnitstøj og 100 dB eller mere i maksimalstøj.

Ved tilbud om frivilligt opkøb af boliger på landbrugse-
jendomme kan overtagelse, såfremt ejeren ønsker det, også
omfatte eventuelle tilhørende jordstykker, driftsbygninger,
løsøre, beholdninger og produktionsdyr.

For øvrige boliger vil tilbuddet om overtagelse – udover
den ejendom, hvori boligen indgår – også omfatte direkte
tilstødende matrikler til ejendommen med samme ejer, så-
fremt ejeren ønsker det.

Ejeren vil i stedet for opkøb kunne vælge at få udbetalt et
fast beløb eller at få dækket omkostninger til støjisolering af
opholdsrum, jf. beskrivelsen heraf nedenfor.

Der henvises til den foreslåede § 11, stk. 2, og bemærk-
ningerne hertil.

Det foreslås, at ekspropriationskommissionen, som ned-
sættes efter § 6, stk. 1, i lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsproces-
loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008
med senere ændringer, vurderer ejendommen m.v. og fast-
sætter den pris, som ejeren tilbydes, hvis ejeren ønsker stats-
lig overtagelse af ejendommen m.v. Det foreslås endvidere,
at ekspropriationskommissionen behandler sager om overta-
gelse af ejendomme m.v. i zonen efter nærmere regler, der
fastsættes i en bekendtgørelse.

Det foreslås, at prisfastsættelsen af ejendomme m.v. skal
ske uafhængigt af indfasningen af F-35-kampflyene, således
at overtagelsesprisen vil udgøre den aktuelle pris i handel og
vandel under forudsætning af, at den nuværende anvendelse
af F-16-kampflyene var blevet videreført uforandret.

Det foreslås endvidere, at ekspropriationskommissionens
tilbud vil kunne indbringes for en taksationskommission
med henblik på en uvildig prøvelse. Det vil være en taksati-
onskommission, som nedsættes efter ekspropriationsproces-
lovens § 7, stk. 2, som prøver ekspropriationskommissio-
nens tilbud. Der vil i den forbindelse blive fastsat regler om,
at ekspropriationskommissionens tilbud bortfalder, hvis sag-
en indbringes for en taksationskommission. Det vil betyde,
at ejeren af en ejendom alene skal forholde sig til taksations-
kommissionens tilbud. Der vil dermed ikke være mulighed
for at gå tilbage til ekspropriationskommissionens oprindeli-
ge tilbud.

Det foreslås i den forbindelse, at såvel ekspropriations-
kommissionen som taksationskommissionen skal være uaf-
hængige instanser – på samme måde, som kommissionerne
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er det efter ekspropriationsprocesloven. Det betyder, at
hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse vil få indflydelse på, hvordan kommissionerne
vurderer de enkelte ejendomme, eller på, hvordan prisen
fastsættes i de enkelte tilfælde.

Der henvises til den foreslåede § 11, stk. 3, og bemærk-
ningerne hertil.

Ejere af boliger i en større zone vil blive tilbudt udbetaling
af et fast beløb eller dækning af omkostninger til støjisole-
ring efter ejerens valg. Denne zone foreslås at tage udgangs-
punkt i et geografisk område, der har en støjbelastning på 55
dB eller mere i gennemsnitstøj og 80 dB eller mere i maksi-
malstøj, idet der dog vil blive taget højde for lokalsamfunds
og boligområders placering, således at lokalsamfund eller
boligområder ikke opdeles uhensigtsmæssigt i forhold til til-
buddet om kompensation.

For udlejede boliger, hvor ejeren ikke har folkeregister-
adresse, vil der ikke kunne ske udbetaling af et fast beløb.

Institutioner i form af skoler, daginstitutioner, døgninstitu-
tioner og plejehjem inden for den større zone vil også blive
tilbudt dækning af omkostninger til støjisolering for så vidt
angår lokaler, der anvendes til længerevarende ophold.

Der henvises til den foreslåede § 11, stk. 1, og bemærk-
ningerne hertil.

Det bemærkes, at udbetaling af kompensation til virksom-
heder er betinget af, at støtten kan tildeles i overensstemmel-
se med EU’s statsstøtteregler. Vurderes det, at kompensatio-
nen vil udgøre statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107,
stk. 1, kan kompensation kun tildeles efter reglerne om de
minimis-støtte (Europa-Kommissionens forordning nr.
1407/2013/EU, Europa-Kommissionens forordning nr.
717/2014/EU eller Europa-Kommissionens forordning nr.
1408/2013/EU).

Den foreslåede kompensationsordning vil i alt omfatte ca.
1.600 boliger. Der er tale om en kompensationsordning, der
vil blive unik for Flyvestation Skrydstrup, hvilket skal ses i
lyset af, at støjen fra kampfly generelt kan opleves som me-
re generende end andre støjkilder, herunder støj fra civile
fly.

Der vil efter den foreslåede kompensationsordning ikke
blive fastsat bestemmelser, der afskærer naboer fra at kræve
erstatning ved domstolene efter de almindelige naboretlige
regler. Overtagelse af ejendomme, dækning af omkostninger
til støjisolering af boliger eller udbetaling af fast beløb er
dermed tilbud, som de naboer, der er omfattet af ordningen,
kan vælge at benytte sig af. Det betyder, at en nabo, uanset
kompensationsordningens tilbud, kan vælge i stedet at hen-
holde sig til de almindelige naboretlige regler, herunder
eventuelt rejse krav ved domstolene om erstatning efter dis-
se regler.

Det foreslås dog, at det i de regler, som udstedes i medfør
af dette lovforslag, kan fastsættes, at tilbud om kompensa-
tion efter kompensationsordningen ikke vil kunne anvendes,
hvis den enkelte ejer har anlagt en erstatningssag ved dom-
stolene og på den baggrund har fået tildelt en erstatning, idet
ejerens tab i så fald er blevet godtgjort på erstatningsretligt

grundlag. Hvis den enkelte ejer har anlagt en erstatningssag
ved domstolene, men der endnu ikke er afsagt endelig dom
eller indgået forlig, vil behandlingen af ejerens eventuelle
ansøgning om kompensation efter kompensationsordningen
blive stillet i bero, indtil endelig dom er afsagt, eller forlig er
indgået.

Tilbud om kompensation efter kompensationsordningen
forudsættes at skulle være gældende i 10 år fra dette lovfor-
slags ikrafttrædelse. Det forudsættes, at dette vil fremgå af
de administrative regler.

Det foreslås, at kompensation udbetalt efter kompensati-
onsordningen ikke indgår ved vurderingen af, om en person
har ret til ydelser fra det offentlige, og kompensation medfø-
rer ikke reduktion af sådanne ydelser.

Der henvises til den foreslåede § 11, stk. 4, og bemærk-
ningerne hertil.

6. Lovforslagets hovedpunkter vedrørende habitat- og
artsbeskyttelse

6.1. Gældende ret

6.1.1. Habitatvurdering
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring

af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændrin-
ger (habitatdirektivet) samt Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse
af vilde fugle med senere ændringer (fuglebeskyttelsesdirek-
tivet) er i dansk ret implementeret ved en række love og be-
kendtgørelser på forskellige ministerområder. For en nær-
mere beskrivelse af disse EU-direktiver henvises til afsnit 13
nedenfor.

Tre bekendtgørelser, der implementerer habitatdirektivet
og fuglebeskyttelsesdirektivet, er særligt relevante for dette
lovforslag.

På Forsvarsministeriets område er direktiverne bl.a. gen-
nemført ved bekendtgørelse nr. 1458 af 14. december 2010
om administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår forsva-
rets aktiviteter. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved udø-
velse af Forsvarets aktiviteter, jf. bekendtgørelsens § 1, stk.
1. Bekendtgørelsen er imidlertid subsidiær, idet det fremgår
af § 1, stk. 2, at bekendtgørelsen ikke omfatter planer eller
projekter, som i medfør af anden lovgivning er underlagt
krav om forudgående tilladelse og vurdering af aktiviteten.

På Erhvervsministeriets område er direktiverne bl.a. gen-
nemført ved bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016
om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(planhabitatbekendtgørelsen). Bekendtgørelsens § 4 fastsæt-
ter krav om habitatvurdering. Efter bekendtgørelsens § 5 er
sager om dispensation fra bestemmelser i en lokalplan m.v.
og sager om landzonetilladelse efter planlovens § 35 omfat-
tet af pligten til forudgående habitatvurdering, jf. bekendt-
gørelsens § 4.

28



På Miljø- og Fødevareministeriets område er direktiverne
bl.a. gennemført ved bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december
2018 om udpegning og administration af internationale na-
turbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habi-
tatbekendtgørelsen).

Habitatbekendtgørelsen udpeger internationale naturbe-
skyttelsesområder, herunder bl.a. fuglebeskyttelsesområder
og habitatområder, og fastsætter regler for administration af
områderne, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1. Det følger af be-
kendtgørelsens § 1, stk. 2, at fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder indgår i det sammenhængende europæiske,
økologiske netværk, som betegnes Natura 2000. De danske
Natura 2000-områder er således udpeget i habitatbekendtgø-
relsen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, og bilag 1.

Det følger endvidere af habitatbekendtgørelsens § 1, stk.
3, at bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myn-
dighederne om planlægning og administration, der berører
internationale naturbeskyttelsesområder i henhold til habi-
tatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, og Ramsarkonventionens
artikel 3, stk. 1.

Habitatbekendtgørelsen stiller krav om, at der skal gen-
nemføres en habitatvurdering i overensstemmelse med habi-
tatdirektivets artikel 6, stk. 3, jf. habitatbekendtgørelsens
§ 6, før der kan træffes afgørelse efter en række bestemmel-
ser oplistet i bekendtgørelsens § 7, herunder bestemmelser i
skovloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven
og vandforsyningsloven.

Det fremgår af habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 6, nr. 6,
at godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttel-
seslovens § 33, stk. 1, er omfattet af bekendtgørelsens § 6.
Det fremgår endvidere af habitatbekendtgørelsens § 7, stk.
6, nr. 2, at udstedelse af tilladelser efter miljøbeskyttelseslo-
vens § 19, stk. 1 og 2, er omfattet af bekendtgørelsens § 6.

I det følgende tages udgangspunkt i habitatbekendtgørel-
sens bestemmelser om habitatvurdering m.v., som bl.a. om-
fatter krav om habitatscreening og konsekvensvurdering.
Det bemærkes, at der gælder lignende krav til habitatvurde-
ring m.v. i Erhvervsministeriets planhabitatsbekendtgørelse
og i Forsvarsministeriets bekendtgørelse om administration
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse
af visse arter for så vidt angår forsvarets aktiviteter.

Det følger af habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, at der
skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i
forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et
Natura 2000-område væsentligt (habitatscreening).

Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et
Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nær-
mere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natu-
ra 2000-området under hensyn til bevaringsmålene for det
pågældende område, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2,
1. pkt. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internati-
onale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der som ud-
gangspunkt ikke meddeles tilladelse, dispensation eller god-
kendelse til det ansøgte, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2, 2.
pkt. Det er ifølge bekendtgørelsens § 6, stk. 3, et krav, at
vurderingen fremgår af afgørelsen.

Det følger af habitatbekendtgørelsens § 9, stk. 1, at myn-
digheden kan fravige bekendtgørelsens § 6, stk. 2, 2. pkt.,
når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige
samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art,
fordi der ikke findes nogen alternativ løsning. I Natura
2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper eller
dyre- og plantearter, kan fravigelse kun ske, når der forelig-
ger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og
den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkning-
er på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissio-
nen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige sam-
fundsinteresser, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Fravigelse efter habitatbekendtgørelsens § 9, stk. 1, forud-
sætter, at der træffes alle nødvendige kompensationsforan-
staltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000 be-
vares. Europa-Kommissionen skal underrettes om, hvilke
kompensationsforanstaltninger, der træffes, jf. bekendtgørel-
sens § 9, stk. 3.

Beslutninger om fravigelse efter habitatbekendtgørelsens
§ 9, stk. 1, træffes af den myndighed, der er tillagt kompe-
tence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den
lovgivning, der regulerer det pågældende område, jf. be-
kendtgørelsens § 9, stk. 4. Før der træffes afgørelse, der kan
indebære, at beskyttelsen fraviges, skal den pågældende
myndighed indhente en udtalelse fra miljø- og fødevaremi-
nisteren, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5.

Reglerne om klage over afgørelser efter habitatbekendtgø-
relsens § 9, stk. 1, følger af de almindelige regler i den lov-
givning, der regulerer det pågældende område.

6.1.2. Forbud mod beskadigelse af dyre- og plantearter
Habitatbekendtgørelsen fastsætter også bindende forskrif-

ter for at sikre, at forbuddet mod beskadigelse eller ødelæg-
gelse af dyrearter og plantearter i habitatdirektivets artikel
12 og 13 efterkommes, jf. bekendtgørelsens § 2.

Efter habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, kan der bl.a. ik-
ke gives tilladelse, dispensation, eller godkendelse i medfør
af de bestemmelser i anden lovgivning, der er oplistet i be-
kendtgørelsens § 7, hvis det ansøgte kan beskadige eller
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredel-
sesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirekti-
vets bilag IV, litra a, eller hvis det kan ødelægge de plante-
arter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b, i
alle livsstadier (under ét kaldet ”bilag IV-arter”). De bilag
IV-arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark, frem-
går af bilag 3 til naturbeskyttelsesloven og bilag 7 til habi-
tatbekendtgørelsen.

Myndigheden kan efter habitatbekendtgørelsens § 11, stk.
1, fravige bekendtgørelsens § 10, hvis der ikke findes et til-
fredsstillende alternativ, og hvis fravigelsen ikke hindrer, at
den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens
naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske, hvis
det ansøgte har et af de formål, der er oplistet i bekendtgø-
relsens § 11, stk. 1, herunder at sikre hensyn til den offentli-
ge sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige
hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social
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og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virk-
ninger på miljøet.

Reglerne om klage over afgørelser efter habitatbekendtgø-
relsens § 11, stk. 1, følger af de almindelige regler i den lov-
givning, der regulerer det pågældende område.

Den samme beskyttelse af bilag IV-arter er implementeret
i §§ 7 og 8 i planhabitatbekendtgørelsen og i §§ 5 og 6 i be-
kendtgørelse om administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt
angår forsvarets aktiviteter.

6.2. Forsvarsministeriets overvejelser
Når et anlægsprojekt vedtages endeligt – i form af en an-

lægslov – udgør Folketingets vedtagelse af anlægsloven til-
ladelsen til projektet i forhold til forpligtelserne i habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektiverne. De nødvendige vurderinger af
projektets eventuelle påvirkninger af beskyttet natur skal
derfor gennemføres før lovens vedtagelse.

Uden en anlægslov ville der skulle indhentes en miljøgod-
kendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven i forhold til ud-
bygning og drift af Flyvestation Skrydstrup. Anlægsprojek-
tet og driftsprojektet ville således som udgangspunkt være
omfattet af kravet om habitatvurdering i habitatbekendtgø-
relsens § 6, jf. § 7, stk. 6, nr. 6. Der ville for så vidt angår
anlægsprojektet desuden skulle udarbejdes planforslag og
indhentes landzonetilladelse efter planloven, som ville være
omfattet af kravet om habitatvurdering i §§ 3 og 4 i planha-
bitatbekendtgørelsen. Desuden er der i byggemodningsfasen
bl.a. indhentet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19,
hvilket har medført krav om habitatvurdering efter habitat-
bekendtgørelsens § 6, jf. § 7, stk. 6, nr. 2.

Habitatvurderingen skal omfatte det samlede projekt, det
vil her sige både byggemodningsfasen, anlægsprojektet og
driftsprojektet. Forsvarsministeriet har på den baggrund for-
ud for dette lovforslag foretaget en habitatvurdering, i form
af habitatscreeninger, af det samlede projekt i overensstem-
melse med kravene i habitatbekendtgørelsen og planhabitat-
bekendtgørelsen.

Den samlede konklusion på habitatvurderingen for an-
lægsprojektet og driftsprojektet fremgår af miljøkonse-
kvensvurderingen, som viser, at der ikke vil være en væsent-
lig påvirkning af Natura 2000-områder.

I anlægsprojektet vil der grundet afstanden mellem pro-
jektområdet og de nærmeste Natura 2000-områder, som er
på mere end 5 km, ikke være en væsentlig påvirkning af Na-
tura 2000-områderne.

I driftsprojektet vil der som i dag være en støjpåvirkning
af Natura 2000-områder, men det vurderes, at projektet ikke
vil medføre væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget
for de Natura 2000-områder, som ligger nærmest Flyvesta-
tion Skrydstrup, herunder fuglearterne på udpegningsgrund-
laget for fuglebeskyttelsesområde F59. Der er således ikke
grundlag for at gennemføre en konsekvensvurdering.

Miljøkonsekvensvurderingen indeholder endvidere den
samlede konklusion på vurderingen af konsekvenser for bi-
lag IV-arter for anlægsprojektet og driftsprojektet.

Der er ikke kendskab til yngle- eller rasteområder for bi-
lag IV-arter indenfor projektområdet, og det konkluderes, at
anlægsprojektet ikke vil medføre nogen påvirkning af bilag
IV-arters yngle- og rasteområder. Samtidig vurderes det, at
anlægsarbejdet i øvrigt ikke vil påvirke områdets økologiske
funktionalitet for bilag IV-arter, hvis sådanne arter mod for-
ventning forekommer i området.

I driftsprojektet vil der være en støjpåvirkning af f.eks.
flagermus, der er sammenlignelig med den støjpåvirkning,
der sker i dag. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil
ske en ændring i bilag IV-arternes mulighed for at anvende
området sammenlignet med i dag, og der vil dermed heller
ikke fra driftsprojektet være en påvirkning af eventuelle
yngle- og rasteområder.

Habitatscreeningerne, som er indgået i habitatvurderingen,
har fulgt den sædvanlige procedure for vurdering af projek-
ters påvirkning af Natura 2000-områder og visse arter, som
fremgår af habitatbekendtgørelsen og planhabitatbekendtgø-
relsen. Der er således i projektet taget højde for de forplig-
telser, der bl.a. følger af habitatdirektivet og fuglebeskyttel-
sesdirektivet.

I et stort og komplekst anlægsprojekt som udbygningen af
Flyvestation Skrydstrup vil det erfaringsmæssigt ikke kunne
undgås, at der under vejs opstår behov for, at der foretages
visse justeringer eller tilpasninger af det planlagte projekt,
jf. afsnit 3.7 ovenfor. Der vurderes derfor, som anført i af-
snit 3.7, at være behov for, at forsvarsministeren bemyndi-
ges til at godkende ændringer i anlægsprojektet. Ved god-
kendelse af sådanne projektændringer skal det sikres, at de
krav til habitat- og artsbeskyttelse, der følger af EU’s habi-
tatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, overholdes.

6.3. Den foreslåede ordning
For så vidt angår anlægsprojektet og driftsprojektet vurde-

res det, at der er foretaget de fornødne habitatvurderinger, jf.
afsnit 6.2 ovenfor samt afsnit 12 nedenfor.

Det foreslås, at forsvarsministeren kan meddele tilladelse
til ændringer i projektet, jf. den foreslåede § 1, stk. 4, forud-
sat, at kravene til habitat- og artsbeskyttelse er efterlevet.
Kravene indebærer, at forsvarsministeren skal følge en ræk-
ke regler, der skal sikre, at der sker de fornødne vurderinger
og foretages de fornødne foranstaltninger for at sikre inter-
nationale naturbeskyttelsesområder. De foreslåede regler er i
overensstemmelse med habitatdirektivet og fuglebeskyttel-
sesdirektivet og svarer til bestemmelserne i habitatbekendt-
gørelsen, planhabitatbekendtgørelsen og bekendtgørelsen
om administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår forsva-
rets aktiviteter.

Konkret vil forsvarsministeren inden en godkendelse af en
ændring af projektet efter den foreslåede § 1, stk. 4, skulle
foretage en habitatscreening af, om ændringen selvstændigt
eller i sammenhæng med andre projekter vil kunne påvirke
et Natura 2000-område væsentligt. Formålet med denne
screening er at tage stilling til, om ændringen har en sådan
karakter, at en konsekvensvurdering er påkrævet.
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Hvis det ikke kan udelukkes, at ændringen vil kunne på-
virke et Natura 2000-område væsentligt, vil forsvarsministe-
ren skulle foretage en konsekvensvurdering. Konsekvens-
vurderingen foretages med henblik på at vurdere, om æn-
dringen vil skade Natura 2000-områdets integritet. Vurde-
ringen foretages ud fra de fastsatte bevaringsmålsætninger
for området.

Forsvarsministeren vil som udgangspunkt alene kunne
godkende ændringerne, hvis konsekvensvurderingen viser,
at der er vished for, at ændringen ikke vil skade Natura
2000-områdets integritet. I den forbindelse tages det i be-
tragtning, om der til ændringen er knyttet tilstrækkelige af-
hjælpende foranstaltninger til at sikre, at der ikke vil ske
skade på Natura 2000-områdets integritet. Dette vil skulle
fremgå af konsekvensvurderingen.

Kravet om, at en ændring ikke må skade Natura 2000-om-
rådets integritet, kan dog undtagelsesvist fraviges. En sådan
fravigelse kræver imidlertid, at ændringen er bydende nød-
vendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, at der
ikke kan findes en alternativ løsning, og at der er truffet alle
nødvendige kompenserende foranstaltninger for at sikre, at
den globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes.

Der stilles desuden skærpede krav til, hvilke hensyn der
kan godtgøre en fravigelse, hvis ændringen berører en natur-
type eller dyre- eller planteart, som er prioriteret, fordi na-
turtypen eller dyre- eller plantearten er særligt truet på euro-
pæisk plan.

I forbindelse med tilladelse til en ændring af projektet vil
forsvarsministeren også skulle sikre, at ændringen ikke vil
kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rastområder for
dyrearter, eller ødelægge plantearter i alle livsstadier, der
kræver streng beskyttelse, og som derfor er optaget i bilag
IV til EU’s habitatdirektiv. Den strenge beskyttelsesordning
kan dog fraviges ud fra hensyn til bl.a. den offentlige sikker-
hed, hvis der ikke findes tilfredsstillende alternativer til pro-
jektændringen, og ændringen ikke hindrer, at de påvirkede
arters bevaringsstatus opretholdes i deres naturlige udbredel-
sesområde.

Der henvises til det foreslåede kapitel 3 og bemærkninger-
ne hertil samt afsnit 3.7 ovenfor om ændringer i anlægspro-
jektet.

7. Lovforslagets hovedpunkter vedrørende skattemæssi-
ge forhold

7.1. Gældende ret

7.1.1. Skattemæssig behandling af kompensationsbeløb
Offentlig støtte er som udgangspunkt skattepligtig ind-

komst, medmindre der er særskilt hjemmel til skattefritagel-
se, f.eks. i lov om påligningen af indkomst i staten (lignings-
loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 8. august 2019 med
senere ændringer. Der er i gældende ret ikke fastsat regler
om skattefritagelse, der omfatter kompensationen for støjge-
ner fra Flyvestation Skrydstrup.

Hvorvidt beløb m.v. ydet efter den foreslåede kompensati-
onsordning er skattepligtige eller skattefri for modtageren
afhænger af en konkret vurdering. I de tilfælde, hvor der ik-
ke er erstatningspligt, vil beløb m.v. ydet efter den foreslåe-
de kompensationsordning som udgangspunkt være skatte-
pligtige for modtageren. Det bemærkes, at Forsvarsministe-
riet vurderer, at der i forhold til støj fra F-35-kampflyene på
Flyvestation Skrydstrup ikke er en generel juridisk forplig-
telse til at yde erstatning, jf. afsnit 5.2 ovenfor.

Beløb, der udbetales til institutioner, vil ligeledes som ud-
gangspunkt være skattepligtige. I forbindelse med opgørel-
sen af den skattepligtige indkomst vil institutionens udgifter
til etablering af støjisolering kunne fradrages eller afskrives
efter skattelovgivningens almindelige regler. Der kan dog
være institutioner som skoler, hospitaler, daginstitutioner
m.v., der ikke vil være skattepligtige, da institutionen under
visse omstændigheder er fritaget for beskatning efter § 3 i
selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6.
september 2016 med senere ændringer.

7.1.2. Skattemæssig behandling af statens overtagelse af
ejendomme

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er som udgangs-
punkt skattepligtig. Der skal dog ikke betales skat ved afstå-
else af et en- og tofamilieshus eller ejerlejlighed, hvis ejen-
dommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i
en del af eller hele den periode, hvori ejeren har ejet ejen-
dommen.

Med hensyn til en- og tofamilieshuse gælder denne frita-
gelse kun, såfremt ejendommens samlede grundareal er min-
dre end 1.400 m2, eller der ifølge offentlig myndighedsbe-
stemmelse ikke kan udstykkes grund til selvstændig bebyg-
gelse, eller udstykning ifølge erklæring fra Skatteforvaltnin-
gen vil medføre en væsentlig værdiforringelse af restarealet
eller den bestående bebyggelse.

Ved salg af landbrugsejendomme vil den del af fortjene-
sten, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have,
ikke være skattepligtig. Det er en betingelse, at landbrugse-
jendommen er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, i ejendomsvurde-
ringsloven, jf. lov nr. 654 af 8. juni 2017 med senere æn-
dringer, og at ejendommen tjener eller har tjent til bolig for
ejeren eller dennes husstand. Fortjenesten ved salg af den
øvrige del af landbrugsejendommen er skattepligtig.

Ejeren af en landbrugsejendom kan under visse betingel-
ser vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejen-
dommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståel-
se ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for
en nyerhvervet ejendom.

Fortjeneste opnået ved ekspropriation af ejendomme eller
overdragelse på ekspropriationslignende vilkår er skattefri,
mens tab behandles som andre typer tab. Det er alene ejen-
domsavancen, der er skattefri.

Genvundne afskrivninger (eller tab) ved salg af bygninger
eller installationer, som der er afskrevet på efter §§ 14 eller
15 i lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningslo-
ven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 29. august 2016 med
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senere ændringer, regnes efter afskrivningslovens § 21 med
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for salgsåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af afskrivningsberettigede
driftsmidler, der er omfattet af afskrivningsloven, regnes
fuldt ud med ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i
salgsåret, hvis aktiverne indgår i den skattepligtiges er-
hvervsvirksomhed.

Ved salg af en landbrugsejendom vil ejendommen også
typisk have foderbeholdninger, salgsbeholdninger og hus-
dyr.

Foderbeholdninger m.v. indgår i den faste ejendoms ejen-
domsværdi ud over selve bygningerne, jorden og øvrigt til-
behør til den faste ejendom. Når en foderbeholdning afstås,
indgår den indtægt, som landmanden erhverver ved salg af
foderbeholdninger m.v., ved opgørelsen af den skattepligti-
ge indkomst, fordi foderbeholdninger m.v. skattemæssigt
overgår til at være solgte salgsbeholdninger ved salget.

Salgsbeholdninger er de mængder af vegetabilsk produk-
tion, som på statustidspunktet tilhører landbrugeren, og som
er bestemt til salg. Det er de beholdninger, som overstiger
normale driftsbeholdninger, der ikke skal anvendes til ejen-
dommens besætning, og som derfor skal sælges.

Når en salgsbeholdning sælges, skal indtægten indgå ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ved salg af husdyr skal indtægten indgå i opgørelsen af
den skattepligtige indkomst. Ved landbrugeres salg af dyr
omfattet af lov om den skattemæssige behandling af husdyr-
besætninger (husdyrbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1143 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, sker
værdiansættelsen af anskaffelsessummen efter denne lov.
For andre husdyr sker værdiansættelsen efter reglerne i lov
om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. (varelagerlo-
ven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015, som
ændret ved § 25 i lov nr. 1555 af 19. december 2017. Der
kan være tale om, at husdyrene efter husdyrbeskatningslo-
ven er blevet nedskrevet med skattemæssig virkning i året
før afståelsesåret. En sådan nedskrivning skal indkomstbe-
skattes i salgsåret og er uafhængig af eventuelt salg af hus-
dyr.

7.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede ord-
ning

7.2.1. Skattemæssig behandling af kompensationsbeløb
Det fremgår af den politiske aftale af 15. november 2019,

at der skal tilbydes alle boliger i den gule zone, der er god-
kendt til helårsbeboelse, støjisolering. Som alternativ til støj-
isolering er det også aftalt, at der skal tilbydes udbetaling af
et skattefrit kontantbeløb på 70.000 kr. til støjkompensation.
For boliger beliggende i den røde zone vil det skattefri kon-
tantbeløb kunne udgøre 140.000 kr.

Det foreslås, at den del af kompensationsordningen, der
omfatter udbetaling af et fast beløb eller dækning af omkost-
ninger til støjisolering, skattefritages. Det foreslås således, at
der indsættes en bestemmelse i ligningsloven om, at kom-
pensation i form af udbetaling af et fast beløb eller dækning

af omkostninger til støjisolering gøres skattefri for modtage-
ren.

Skattepligtige institutioner vil dog efter forslaget ikke bå-
de kunne modtage et skattefrit tilskud og samtidig fradrage
de udgifter ved indkomstopgørelsen, der finansieres af det
skattefri tilskud. Den del af institutionens udgifter, som sva-
rer til tilskud m.v., der er skattefri, skal således efter forsla-
get ikke kunne fradrages ved indkomstopgørelsen eller med-
regnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige af-
skrivninger og vil ikke skulle medregnes til anskaffelses-
summen ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste eller tab
ved afståelse af fast ejendom, jf. ligningslovens § 7 F, stk. 2.

7.2.2. Skattemæssig behandling af statens overtagelse af
ejendomme

Det fremgår af den politiske aftale af 15. november 2019,
at det er hensigten, at alle de boliger i rød zone, der tilbydes
overtagelse, skal overtages på ekspropriationslignende vil-
kår, d.v.s. at fortjeneste ved salg af de pågældende ejendom-
me er skattefri.

Det foreslås derfor, at fortjeneste ved salg af ejendomme
m.v. til staten efter § 11, stk. 2, i lov om udbygning og drift
af Flyvestation Skrydstrup ikke skal medregnes ved opgø-
relse af den skattepligtige indkomst.

Med forslaget vil den fortjeneste ved salg af en boligejen-
dom, der ikke allerede er fritaget for beskatning, blive skat-
tefritaget. Det drejer sig for landbrugsejendomme, hvor der
er en bolig, typisk om fortjeneste ved salg af driftsbygnin-
ger, landbrugsjord, driftsmidler, beholdninger og produkti-
onsdyr.

I de situationer, hvor der opgøres et tab ved afståelsen, der
kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen efter skattelovgiv-
ningens almindelige regler, vil dette tab fortsat kunne fra-
trækkes. For erstatning, der modtages i anledning af ekspro-
priation, gælder tilsvarende også, at tab ved afståelsen kan
fratrækkes ved indkomstopgørelsen, uanset om en eventuel-
le fortjeneste i anledning af ekspropriationen er skattefri.

Skattefritagelsen vil efter forslaget ikke omfatte genvund-
ne afskrivninger eller tab ved et salg. Genvundne afskrivnin-
ger eller tab ved et salg af bygninger og installationer opgø-
res efter afskrivningslovens § 21. Den del af fortjenesten
ved salg, der svarer til forskellen mellem den afskrevne vær-
di og afståelsessummen, vil derfor fortsat være skattepligtig.

For bygninger og installationer drejer det sig om ejendom-
me og installationer, hvorpå der er afskrevet efter afskriv-
ningslovens §§ 14 eller 15. Den foreslåede beskatning sva-
rer herved til den beskatning, der ville være sket ved salg af
en landbrugsejendom på ekspropriationslignende vilkår.

Driftsmidler afskrives efter kapitel 2 i afskrivningsloven. I
forhold til driftsmidler skal der efter forslaget sondres mel-
lem de genvundne afskrivninger og den realiserede gevinst
på driftsmidlet. Den realiserede gevinst vil efter forslaget
være skattefri, mens der skal ske beskatning af eventuelle
genvundne afskrivninger.

Skattefritagelsen vil efter forslaget heller ikke omfatte en
genanbragt fortjeneste fra afståelse af en tidligere afstået er-
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hvervsejendom. Tilsvarende gælder også for fortjeneste, der
er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anled-
ning af ekspropriation, jf. § 11, stk. 2, i lov om beskatning af
fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavance-
beskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 25. janu-
ar 2019 med senere ændringer.

8. Forholdet til internationale konventioner

8.1. Forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskon-
vention

Efter artikel 8, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettig-
hedskonvention (EMRK) har enhver ret til respekt for sit
privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

Retten hertil er imidlertid ikke absolut, idet det følger af
artikel 8, stk. 2, at der kan gøres indgreb i rettighederne,
hvis indgrebet er foreskrevet ved lov, varetager et eller flere
nærmere bestemte legitime formål og er nødvendigt i et de-
mokratisk samfund for at opnå det eller de omhandlede for-
mål.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har i
en række domme fastslået, at miljøforurening, herunder støj-
gener, kan påvirke individets velbefindende og udgøre en
hindring for nydelsen af hjemmet på en sådan måde, at for-
ureningen kan udgøre et indgreb i individets rettigheder ef-
ter artikel 8. EMD har i den forbindelse udtalt, at for at arti-
kel 8 finder anvendelse, skal miljøforureningen have en di-
rekte og skadelig påvirkning af personens hjem, familieliv
eller privatliv, der skal overstige et vist minimum. EMD har
endvidere anført, at dette mindsteniveau er relativt og af-
hænger af den enkelte sags konkrete omstændigheder, her-
under genernes intensitet og varighed samt genernes fysiske
og mentale følger.

EMD har bl.a. fundet artikel 8 anvendelig på støjgener fra
en nærliggende lufthavn, jf. f.eks. dom af 13. december
2012 i sagen Flamenbaum m.fl. v. Frankrig.

Det følger af EMD’s praksis, at der i sager om miljøfor-
urening, herunder støjgener, skal findes en rimelig balance
mellem den enkelte borgers interesse og samfundets interes-
ser, og at konventionsstaterne i sådanne sager er tillagt en
vid skønsmargin, jf. f.eks. dom af 8. juli 2003 i sagen Hatton
m.fl. mod Storbritannien, pr. 97-101.

I vurderingen af, om konventionsstaterne har holdt sig in-
den for denne vide skønsmargin, lægger EMD vægt på, om
beslutningsprocessen op til det omhandlede indgreb har væ-
ret retfærdig og har respekteret individets interesser, jf.
f.eks. afgørelse af 10. juni 2014 i sagen Eckenbrecht og
Ruhmer mod Tyskland, pr. 36. Dette indebærer bl.a., at
myndighederne skal foretage tilstrækkelige og grundige un-
dersøgelser med henblik på at vurdere konsekvenserne af
potentielt skadelige aktiviteter, og at offentligheden skal
inddrages og gøres bekendt med undersøgelserne.

Driftsprojektet vil medføre støjgener for beboerne i Flyve-
station Skrydstrups nærområde. Beslutningsprocessen i for-
bindelse med projektet har imidlertid været tilrettelagt såle-
des, at der er foretaget en omfattende miljøkonsekvensvur-

dering. Miljøkonsekvensvurderingen er gennemført for at
skabe et solidt grundlag for vurderingen af de miljømæssige
konsekvenser af bl.a. driftsprojektet. I den forbindelse har
der været en tæt inddragelse af offentligheden gennem hø-
ring over miljøkonsekvensvurderingen og høring over dette
lovforslag samt ved afholdelse af en række borgermøder.
Her har de berørte borgere således haft mulighed for at for-
holde sig til projektets konkrete udformning samt for at få
projektets konsekvenser belyst. Miljøkonsekvensvurderin-
gen er yderligere omtalt i afsnit 12. Der er endvidere taget
en række forholdsregler for at kontrollere, begrænse og
kompensere for støjgenerne, jf. afsnit 3.6 og 5.

På den baggrund og under hensyn til den foreslåede kom-
pensationsmodel, jf. afsnit 5, er det Forsvarsministeriets vur-
dering, at det med lovforslaget foreslåede driftsprojekt kan
gennemføres inden for rammerne af EMRK artikel 8.

8.2. Forholdet til Århuskonventionen
Konventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger,

offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til
klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonven-
tionen) fastlægger en række grundlæggende regler, der skal
fremme borgernes inddragelse i miljøspørgsmål og forbedre
håndhævelsen af miljølovgivningen.

Århuskonventionen er ratificeret af EU og gennemført ved
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. ja-
nuar 2003 om offentlig adgang til miljøinformationer samt
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26.
maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse
med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljø-
området og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og
96/61/EF.

Konventionen består af tre søjler: Ret til adgang til miljø-
oplysninger (artikel 4-5), ret til deltagelse i beslutningspro-
cesser (artikel 6-8) og adgang til klage og domstolsprøvelse
(artikel 9).

Århuskonventionens artikel 4 indeholder regler om offent-
lighedens adgang til aktindsigt i miljøoplysninger. Artikel 5
forpligter konventionsparterne til at indsamle oplysninger
om miljøet og til at videreformidle miljøoplysninger til of-
fentligheden. Artikel 6 og 7 omhandler offentlig deltagelse i
afgørelser vedrørende konkrete aktiviteter og ved udarbej-
delsen af politikker, planer og programmer vedrørende mil-
jøet. Artikel 8 angår offentlig deltagelse ved udarbejdelse af
ministerielle bestemmelser og generelle regler som love og
bekendtgørelser.

Artikel 6 indeholder bl.a. krav om, at offentligheden ind-
drages tidligt i processen, at tidsrammerne for offentligheds-
procedurerne er rimelige, og at resultatet af den offentlige
deltagelse tages i betragtning ved den endelige afgørelse.
Efter artikel 6, stk. 1, kan konventionsparterne beslutte fra
sag til sag, at bestemmelserne i artiklen ikke skal anvendes
på aktiviteter, der tager sigte på nationalt forsvar, hvis det
vurderes, at en sådan anvendelse vil skade formålet, jf. arti-
kel 6, stk. 1, litra c.
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Artikel 8 indeholder krav om, at konventionsparterne be-
stræber sig på at fremme effektiv offentlig deltagelse ved
udarbejdelse af bl.a. love og bekendtgørelser, og at resultatet
af den offentlige deltagelse tages i betragtning i videst mu-
ligt omfang. Efter bestemmelsen bør der således tages skridt
til fastsættelse af tidsfrister, der er tilstrækkelige til at sikre
offentlig deltagelse samt offentliggørelse af udkast til regler.
Derudover bør offentligheden gives mulighed for at komme
med kommentarer til udkastet.

Århuskonventionens artikel 9, stk. 2, stiller krav om, at
det skal være muligt for den berørte offentlighed, der har til-
strækkelig interesse, at klage eller gå til domstolene, hvis
man vil anfægte en afgørelse eller undladelse omfattet af
Århuskonventionens bestemmelser. Hvad der udgør en til-
strækkelig interesse, afhænger af national ret, men de natio-
nale regler skal være i overensstemmelse med målet om at
give vid adgang til klage og domstolsprøvelse.

Herudover stiller artikel 9, stk. 3, krav om, at det skal væ-
re muligt for medlemmer af offentligheden at klage eller gå
til domstolene, hvis man mener, at private personer eller of-
fentlige myndigheder har overtrådt nationale regler vedrø-
rende miljøet. Der kan i national ret fastsættes kriterier, som
medlemmer af offentligheden skal opfylde for at have ret til
at klage eller gå til domstolene. De administrative klageor-
ganer skal være oprettet ved lov og være uafhængige eller
upartiske.

Efter artikel 9, stk. 4, skal procedurerne for klage eller
domstolsprøvelse stille tilstrækkelige og effektive retsmidler
til rådighed. Retsmidlerne skal desuden være rimelige og
retfærdige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre. Be-
stemmelsen sætter således bl.a. grænser for, hvor dyrt det
må være for offentligheden at klage eller gå til domstolene.

Århuskonventionens krav om adgang til klage og dom-
stolsprøvelse forhindrer ikke, at den administrative klagead-
gang kan afskæres. Konventionens krav om adgang til prø-
velse skal dog herved sikres i forbindelse med adgang til
domstolsprøvelse.

Anlægsprojektet og driftsprojektet vedrører aktiviteter, der
tager sigte på nationalt forsvar. Beslutningsprocessen i for-
bindelse med udmøntningen af projekterne har imidlertid
været tilrettelagt således, at der er foretaget en omfattende
miljøkonsekvensvurdering. Miljøkonsekvensvurderingen er
gennemført for at skabe et solidt grundlag for vurderingen af
de miljømæssige konsekvenser af F-35-projektet. I den for-
bindelse har der været en tæt inddragelse af offentligheden
gennem høring over miljøkonsekvensvurderingen og høring
over dette lovforslag samt ved afholdelse af en række bor-
germøder. Her har de berørte borgere således haft mulighed
for at påvirke projektets konkrete udformning samt for at få
projektets konsekvenser belyst. Miljøkonsekvensvurderin-
gen er yderligere omtalt i afsnit 12. Der er endvidere taget
en række forholdsregler for at kontrollere, begrænse og
kompensere for støjgenerne, jf. afsnit 3.6 og 5. Endvidere
foreslås der fastsat særlige regler til sikring af, at omkostnin-
gerne ved retssager ikke er uoverkommeligt høje for de be-
rørte parter, jf. den foreslåede § 13, stk. 2.

På den baggrund er det Forsvarsministeriets vurdering, at
anlægsprojektet og driftsprojektet er i overensstemmelse
med Århuskonventionen.

9. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonse-
kvenser for det offentlige

9.1. Anlægsprojektets økonomiske konsekvenser for det of-
fentlige

Det fremgår af den politiske aftale af 9. juni 2016 mellem
den daværende regering (Venstre) og Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelsen af nye kampfly (med senere indtræden af Det
Konservative Folkeparti i november 2016), at Forsvarsmini-
steriet kan anvende 20 mia. kr. (2015-pl) til anskaffelsen af
27 F-35-kampfly. Endvidere fremgår det af aftalen, at de
danske kampfly fortsat skal operere fra Flyvestation Skryd-
strup, der skal ombygges og klargøres.

Dette lovforslag indebærer, at forsvarsministeren får be-
villingsmæssig hjemmel til at afholde udgifter til anlægspro-
jektet. Anlægsprojektet forventes at andrage 1 mia. kr. Ud-
gifterne til anlægsprojektet afholdes inden for den samlede
økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen på 20 mia. kr.
(2015-pl).

Totaludgiften til anlægsprojektet på 1 mia. kr. påregnes
afviklet med følgende afløb:

Udgift på § 12.14.03.
Bygge- og anlægsarbejder.

Fordelt på finansår (mio. kr., 2020-pl)

Finansåret 2020 90,0
Finansåret 2021 360,0
Finansåret 2022 335,0
Finansåret 2023 215,0
I alt 1.000,0

Totaludgiften indeholder en reserve til uforudsete udgifter
på 70 mio. kr. Der er i totaludgiften ikke indeholdt en pro-
jektreserve, da projektet finansieres inden for den samlede
ramme til kampflyanskaffelsen på 20 mia. kr. (2015-pl).
Eventuelle merudgifter vil blive afholdt inden for Forsvars-
ministeriets eksisterende, økonomiske rammer på finanslo-
ven og inden for den samlede økonomiske ramme til kamp-
flyanskaffelsen. Der vil kunne forekomme afvigelser i det
anførte betalingsafløb afhængig af kontraktindgåelse m.v.

Ændringer af anlægsprojektets totaludgift vil blive fore-
lagt Finansudvalget, såfremt forøgelsen af totaludgiften ud-
gør mindst 10 pct. af projektets totaludgift.

Økonomien for anlægsprojektet skal ses i forlængelse af,
at Finansudvalget ved det dengang kommercielt fortrolige
aktstykke J af 6. december 2018 (nuværende aktstykke 28 af
6. november 2019) tiltrådte, at Forsvarsministeriet kan an-
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vende op til 153,5 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2018-2020
til byggemodning og forberedelse af byggeriet på Flyvesta-
tion Skrydstrup. Udgifterne hertil forventes nu at andrage
127,5 mio. kr.

Anlægsprojektet samt byggemodning og forberedelse af
byggeriet forventes således samlet at andrage ca. 1,1 mia.
kr.

Indfasningen af F-35-kampflyene stiller høje krav til faci-
liteterne og sikkerheden i det kommende F-35-kompleks på
Flyvestation Skrydstrup, hvorfra de nye F-35-kampfly skal
operere. Dette medfører, at projektet har en højere komplek-
sitetsgrad end Forsvarsministeriets typiske bygge- og an-
lægsprojekter og derfor også en øget risikoeksponering. Der
anvendes i videst mulig udstrækning kendte og afprøvede
byggemetoder, og der er etableret en robust bygherreorgani-
sation for at minimere usikkerheder og risici, hvor det er
muligt.

Forsvarsministeriet vurderer, at risikoen i anlægsprojektet
svarer til ca. 100 mio. kr. Risikoen håndteres inden for den
samlede økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen på 20
mia. kr. (2015-pl).

9.2. Driftsprojektets økonomiske konsekvenser for det offent-
lige

Lovforslaget indebærer, at forsvarsministeren får bevil-
lingsmæssig hjemmel til at afholde udgifter til kompensa-
tion for støjgener efter regler udstedt i medfør af de foreslåe-
de § 11, stk. 1 og 2. Udgifter til støjisolering og udbetaling
af et fast beløb vil skulle afholdes af den på finansloven op-
førte bevilling på § 12.14.02. Etablissementsdrift og byg-
ningsvedligeholdelse. Udgifter til opkøb af ejendomme vil
skulle afholdes af den opførte bevilling på § 12.14.03. Byg-
ge- og anlægsarbejder.

Såfremt Forsvarsministeriet oppebærer indtægter fra salg
af ejendomme, som opkøbes efter regler fastsat i medfør af
den foreslåede § 11, stk. 2, kan indtægterne herfra medgå til
at dække afholdte eller kommende udgifter i henhold til for-
svarsministerens bemyndigelser til at yde kompensationer i
form af omkostninger til støjisolering, udbetaling af et fast
beløb eller opkøb af ejendomme. Indtægter og udgifter opta-
ges på § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme.

Det skønnes, at nettoudgiften til støjkompensation, inkl.
administration af ordningen, vil udgøre i størrelsesordenen
250 mio. kr., som afholdes over den 10-årige periode, hvor
tilbuddet om kompensation foreslås at gælde. Udgifterne af-
holdes inden for den økonomiske ramme til kampflyanskaf-
felsen på 20 mia. kr. (2015-pl).

Den ydede støjkompensation gøres med lovforslaget skat-
tefri, hvilket er en afvigelse fra de almindelige skatteregler
på området. Desuden skattefritages den fortjeneste ved salg
af en boligejendom, der ikke allerede er fritaget for beskat-
ning. Det drejer sig for landbrugsejendomme, hvor der er en
bolig, om fortjeneste ved salg af driftsbygninger, landbrugs-
jord, driftsmidler, beholdninger og produktionsdyr. Disse
skattefritagelser har karakter af en skatteudgift, der skønnes

at udgøre i gennemsnit ca. 10 mio. kr. årligt over den 10-åri-
ge periode.

Endelig vil lovforslaget indebære, at opgaven med at føre
tilsyn med flystøj og terminalstøj fra Forsvarets aktiviteter
på Flyvestation Skrydstrup overdrages fra Haderslev Kom-
mune til Miljøstyrelsen. Det anslås, at udgifterne til opgaven
for Miljøstyrelsen andrager samlet 1,8 mio. kr. årligt, når
opgaven er fuldt overdraget.

9.3. Anlægsprojektets og driftsprojektets implementerings-
konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget indebærer, at der sker fravigelser af regler i
den almindelige plan-, bygge-, natur- og miljølovgivning.
Lovforslaget indebærer imidlertid også, at Forsvarsministe-
riet eller en myndighed under Forsvarsministeriet, der be-
myndiges hertil, skal varetage hensynene i plan-, bygge-,
natur- og miljølovgivning, hvilket vurderes at medføre øge-
de administrative omkostninger for Forsvarsministeriet.

Lovforslaget vil endvidere medføre, at Forsvarsministeriet
eller en myndighed under Forsvarsministeriet, der bemyndi-
ges hertil, vil skulle administrere den foreslåede kompensa-
tionsordning for støjbelastede borgere i området. Lovforsla-
get vil desuden indebære, at ekspropriationskommissionen
vil skulle prisfastsætte boliger, der ønskes overtaget, i den
zone, hvor støjbelastningen vil være størst. Det foreslås des-
uden, at ekspropriationskommissionens tilbud skal kunne
indbringes for en taksationskommission. Den foreslåede
kompensationsordning vurderes derfor at indebære øgede
administrative omkostninger for de ovennævnte myndighe-
der.

Udgifter forbundet med disse implementeringskonsekven-
ser forventes afholdt inden for Forsvarsministeriets økono-
miske rammer på finansloven.

Endelig vil lovforslaget indebære, at opgaven med at føre
tilsyn med flystøj og terminalstøj fra Forsvarets aktiviteter
på Flyvestation Skrydstrup overdrages fra Haderslev Kom-
mune til Miljøstyrelsen, hvilket vil indebære mindskede ad-
ministrative omkostninger for kommunen og øgede admini-
strative omkostninger for Miljøstyrelsen.

Det vurderes, at de øgede administrative omkostninger for
Miljøstyrelsen vil kunne rummes indenfor den bevillings-
overførsel fra Forsvarsministeriet, som er beskrevet i afsnit
9.2 ovenfor.

Under fornøden hensyntagen til områdets betydelige kom-
pleksitet og de krav, der følger af EU-regulering, vurderes
lovforslaget at følge de syv principper for digitaliseringsklar
lovgivning.

10. Økonomiske og administrative konsekvenser for er-
hvervslivet m.v.

Lovforslaget har ikke væsentlige økonomiske og admini-
strative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Kompensationsordningen, som foreslås fastsat ved be-
kendtgørelse efter lovforslagets kapitel 4, kan dog medføre
øget økonomisk aktivitet i lokalområdet.
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Kompensationsordningen vurderes ikke at påvirke virk-
somheders muligheder for at teste, udvikle og anvende nye
digitale teknologier og forretningsmodeller, og reguleringen
udmøntes ikke i en erhvervsrettet digital løsning. Forsvars-
ministeriet vurderer på den baggrund, at principperne for
agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de samle-
de konsekvenser, som lovforslaget kan medføre.

11. Administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget indebærer, at klageadgangen afskæres for af-

gørelser, som træffes af kommunalbestyrelsen, regionsrådet
eller en statslig myndighed vedrørende anlægsprojektet efter
lov om naturbeskyttelse, byggeloven, lov om jordforure-
ning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse
samt regler udstedt i medfør af disse love. Lovforslaget vur-
deres på den baggrund at kunne have negative administrati-
ve konsekvenser for de borgere, som efter de pågældende
regler ville være klageberettiget, men som med lovforslaget
får afskåret klageadgangen.

Lovforslaget indebærer endvidere, at søgsmål om prøvelse
af afgørelser eller beslutninger efter det vedtagne lovforslag
eller regler, der fastsættes i medfør af det vedtagne lovfor-
slag, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørel-
sen eller beslutningen er meddelt adressaten. Denne tids-
mæssige begrænsning af muligheden for at anlægge sag ved
retten vurderes at kunne indebære negative konsekvenser for
borgerne. Med lovforslaget vil retten skulle påse, at omkost-
ningerne ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet ikke er
uoverkommeligt høje for de berørte parter. Dette vurderes at
kunne indebære positive konsekvenser for borgerne.

Lovforslaget indeholder derudover en bemyndigelse til at
fastsætte nærmere regler om kompensation for støjgener fra
Flyvestation Skrydstrup. Lovforslaget vurderes i den hense-
ende at have positive konsekvenser for borgere i området
omkring Flyvestation Skrydstrup, som omfattes af kompen-
sationsordningen.

Der henvises til de foreslåede §§ 11-13 og bemærkningerne
hertil samt afsnit 5 ovenfor.

12. Miljømæssige konsekvenser
Lovforslagets miljømæssige konsekvenser beskrives ne-

denfor i to dele, henholdsvis afsnit 12.1 vedrørende konse-
kvenser af anlægsprojektet og afsnit 12.2 om konsekvenser
af driftsprojektet.

F-35-projektet tjener alene et nationalt forsvarsformål, og
projektet er derfor undtaget fra kravet om miljøvurdering ef-
ter § 3 i miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1225 af 25. oktober 2018. Det samme er tilfældet for even-
tuelle efterfølgende ændringer af anlægsprojektet, som tilla-
des efter lovforslagets § 1, stk. 4. Miljøvurderingslovens § 3
implementerer artikel 3, stk. 8, i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv af 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering
af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet
(miljøvurderingsdirektivet, også kaldet SMV-direktivet).

Det er desuden besluttet at undtage det samlede projekt ef-
ter miljøvurderingslovens § 4, stk. 1, da det vurderes, at en

anvendelse af miljøvurderingslovens regler på projektet vil
skade det nationale forsvarsformål. Eventuelle ændringer af
anlægsprojektet efter lovforslagets § 1, stk. 4, vil tilsvarende
blive undtaget fra miljøvurderingslovens regler efter denne
lovs § 4, stk. 1. Miljøvurderingslovens § 4, stk. 1, imple-
menterer artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet
som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2014/52/EU af 16. april 2014 (VVM-direktivet).

Forsvarsministeriet har imidlertid valgt at udarbejde en
miljøkonsekvensvurdering for projektet for at belyse de mil-
jømæssige konsekvenser af henholdsvis anlægsprojektet og
driftsprojektet. Miljøkonsekvensvurderingen belyser såle-
des, hvilke miljømæssige konsekvenser projektet medfører
og redegør endvidere for, om det er muligt at afværge,
mindske eller undgå alle eller nogle af miljøkonsekvenserne.

Til udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingen har For-
svarsministeriet identificeret de geografisk nærmeste Natura
2000-områder til projektområdet. Disse Natura 2000-områ-
der er Mandbjerg Skov (N106) samt Pamhule Skov og Stev-
ning Dam (N92).

For hvert Natura 2000-område er der opstillet en liste med
naturtyper, arter og fugle, det såkaldte udpegningsgrundlag,
som det enkelte område er udpeget for at beskytte.

Det første nærliggende Natura 2000-område, Mandbjerg
Skov (N106), består af habitatområde H201, der kun har ha-
bitatnaturtyper, men ingen habitatarter, på udpegnings-
grundlaget.

Det andet nærliggende Natura 2000-område er Pamhule
Skov og Stevning Dam (N92), der består af habitatområde
H81 og fuglebeskyttelsesområde F59. Udpegningsgrundla-
get for habitatområdet omfatter naturtyperne næringsrig sø,
vandløb, surt overdrev, kildevæld, rigkær, bøg på mor, bøg
på mor med kristtorn, bøg på muld, egeblandskov, elle- og
askeskov samt arterne sumpvindelsnegl og stor vandsala-
mander. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde
F59 består af tre ynglefugle: Hvepsevåge, rød glente og is-
fugl.

I væsentlighedsvurderingen i form af en habitatscreening
vurderes det, at udskiftning af F-16-kampfly med F-35-
kampfly ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura
2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Forsvarsministeriet har endvidere til brug for miljøkonse-
kvensvurderingen foretaget en vurdering af, hvorvidt der i
projektområdet forefindes arter, som er opført på habitatdi-
rektivets bilag IV, og hvor arterne som følge af projektet vil
kunne få beskadiget eller ødelagt sine yngle- eller rasteom-
råder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrear-
ter, ligesom der er foretaget en vurdering af, hvorvidt der
forefindes plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bi-
lag IV, og som kan blive ødelagt af projektet.

I det omfang der forefindes egnede habitater, har For-
svarsministeriet identificeret og vurderet, at der nær projekt-
området potentielt kan forekomme følgende: Stor vandsala-
mander, løgfrø, løvfrø, spidssnudet frø, markfirben, odder
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og birkemus samt vand-, brun-, syd-, trold-, pipistrel- og
dværgflagermus. Der er imidlertid ikke vandområder eller
gamle træer indenfor byggefeltet, hvorfor det er vurderet, at
der ikke er egnede leve- eller rastesteder for følgende: Fla-
germus, frøer, odder og stor vandsalamander. Hvad angår
markfirben kan det ikke udelukkes, at der findes egnede le-
ve- eller rastesteder, men det bemærkes, at der ved artsover-
vågningen i perioden 2004-2011 ikke blev registreret mark-
firben i kvadratet (10 km x 10 km) ved Flyvestation Skryd-
strup eller de omkringliggende kvadrater.

Forsvarsministeriet har til identificering af arter anvendt
databaserne ”Naturbasen” og ”Naturdata”. ”Naturbasen” er
Danmarks Nationale Artsportal, der drives af Naturhistorisk
Museum Aarhus, hvor borgere kan registrere fundne arter.
”Naturdata” er Danmarks Miljøportal, som drives af Miljø-
styrelsen og indeholder naturregistreringer fra offentlige
myndigheder. Disse databaser indeholder ikke registreringer
af bilag IV-arter indenfor projektområdet eller i umiddelbar
nærhed heraf. Forsvarsministeriet har dog identificeret, at
der på flyvestationens område er set flagermus.

12.1. Miljømæssige konsekvenser af anlægsprojektet
I forbindelse med udbygningen af Flyvestation Skrydstrup

til modtagelsen af de nye F-35-kampfly skal der etableres
faciliteter og opføres nye hangaretter. De nye faciliteter for-
ventes at blive opført i den sydvestlige del af flyvestationens
område i perioden 2020-2023.

Nedenfor beskrives de væsentligste miljømæssige konse-
kvenser af anlægsprojektet. For en mere uddybende behand-
ling af de miljømæssige konsekvenser af anlægsprojektet
henvises til miljøkonsekvensvurderingen for ændring af Fly-
vestation Skrydstrup, som kan ses på www.fmi.dk.

Den gennemførte miljøkonsekvensvurdering, som inde-
holder en habitatscreening, har vist, at der i forbindelse med
anlægsprojektet – grundet afstanden mellem nærmeste Natu-
ra 2000-områder og projektområdet, som er på mere end 5
km – ikke vil være en væsentlig påvirkning af Natura 2000-
områderne.

Miljøkonsekvensvurderingen indeholder endvidere den
samlede konklusion på vurderingen af konsekvenser for bi-
lag IV-arter for anlægsprojektet og driftsprojektet.

Der er ikke kendskab til yngle- eller rasteområder for bi-
lag IV-arter indenfor projektområdet, og det konkluderes, at
anlægsprojektet ikke vil medføre nogen påvirkning af bilag
IV-arters yngle- og rasteområder. Samtidig vurderes det, at
anlægsarbejdet i øvrigt ikke vil påvirke områdets økologiske
funktionalitet for bilag IV-arter, hvis sådanne arter mod for-
ventning forekommer i området.

12.1.1. Landskab
Det nye F-35-kompleks vil potentielt være synligt fra

randbebyggelsen i den vestlige del af Skrydstrup og kan
medføre en ændring af udsigten over det åbne landskab.

Det forhold, at nærmeste bebyggelse er placeret i en
relativ stor afstand fra projektområdet, sammenholdt med, at
det nye anlæg placeres i sammenhæng med eksisterende an-

læg, betyder, at realiseringen af anlægsprojektet kun vil
medføre en moderat påvirkning af landskabet.

12.1.2. Befolkning og menneskers sundhed
Miljøpåvirkninger i forhold til befolkning og menneskers

sundhed er forbundet med støj, vejtrafik og rekreative for-
hold.

I anlægsfasen forventes en daglig trafik på 400-800 køre-
tøjer. I højbelastningsperioder vil der være kørsel til og fra
byggepladsen med tunge transporter med op til 1.000 køre-
tøjer om dagen. Det antages, at hoveddelen af trafikken vil
komme fra syd, hvor trafikken er meget begrænset, og i an-
lægsperioden kan trafikken i perioder kortvarigt blive for-
doblet.

Trafikken vurderes ikke at give problemer i forhold til sik-
kerhed og fremkommelighed, men støjen fra anlægstrafik-
ken kan påvirke de nærmeste boliger.

12.1.3. Flora og fauna
Anlægsprojektet vurderes generelt ikke at påvirke tilstan-

den af Natura 2000-områder, bilag IV-arter, beskyttede na-
turtyper og ammoniakfølsom skov.

Under anlægsfasen kan der opstå mindre vandhuller på
anlægsområdet på grund af gravning. Kolonisering af disse
vandhuller med padder kan ikke udelukkes. Det vil derfor
blive undersøgt, om der er forekomst af beskyttede padder i
de nærliggende søer inden for 1 km.

Padder kommer typisk frem omkring marts-april og går i
hi omkring september-oktober. Der er i princippet risiko for,
at de kan indvandre til midlertidige vandhuller, der kan op-
stå i forbindelse med anlægsarbejdet. Det vil kræve en be-
sigtigelse af de omkringliggende levesteder at afklare, hvor
stor risikoen er. Dette kan udføres om foråret. Hvis der regi-
streres padder, skal der indføres en procedure på byggeplad-
sen om, at der i perioden marts-september skal udføres til-
syn med midlertidige vandhuller, og i tilfælde af padder vil
disse blive flyttet til eksisterende vandhuller. I det omfang
padderne er omfattet af bilag IV til EU’s habitatdirektiv vil
flytningen kræve en dispensation fra Miljøstyrelsen i medfør
af § 12 i bekendtgørelse nr. 1466 af 6. december 2018 om
fredning af visse dyre og plantearter og pleje af tilskade-
kommet vildt (artsfredningsbekendtgørelsen). Europa-Kom-
missionen skal også underrettes om dispensationen. Ved
pauser i byggeriet vil der blive opsat paddehegn. Det vil ge-
nerelt blive søgt undgået, at der opstår vandhuller i bygge-
området.

12.1.4. Jordbund og forurenet jord
I forbindelse med anlæggelse af de nye hangaretter, veje

og støjvolde, vil der være behov for håndtering af store
mængder jord. Eventuel overskudsjord vil, så vidt muligt,
blive søgt anvendt internt på området. Der skal endvidere
benyttes større mængder jord til etablering af støjvoldene,
og det kan derfor blive nødvendigt at køre rent jord ind til
området udefra.
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Overskudsjord fra byggeprojektet vil blive anvendt til støj-
afskærmning. Overskudsjorden hidrører fra arealer, der er
delvist kortlagt på vidensniveau 1, jf. afsnit 3.4.2 ovenfor.
Det vil alene være ren og lettere forurenet jord fra afgrav-
ning i området, der vil blive genanvendt. De lettere forure-
nede materialer vil blive indbygget og afdækket med miljø-
net samt minimum 0,5 m rene materialer. Jord, der er for-
urenet over Miljøstyrelsens afskæringskriterium, vil deri-
mod ikke blive genanvendt, men bortkørt til godkendt mod-
tageanlæg.

Der er i 2018 udarbejdet omfattende undersøgelser af
jord- og grundvandsforurening i den sydvestlige del af fly-
vestationen, hvor F-35-komplekset etableres. Undersøgel-
serne indgår i miljøkonsekvensvurderingen som klassificeret
bilag, og der pågår pt. supplerende forureningsundersøgel-
ser. Resultaterne af undersøgelserne anvendes i den jord-
håndteringsplan og risikovurdering, der udarbejdes forud for
etablering af støjvolden.

12.1.5. Vand
I anlægsprojektet vil der potentielt være risiko for spild af

olieprodukter og andre kemiske stoffer, enten i forbindelse
med spild fra oplag eller ved uheld med køretøjer og ar-
bejdsmagasiner på byggepladsen.

Med henblik på at undgå forurening af overfladevand og
grundvand ved uheld udarbejdes en miljøplan for anlægsar-
bejdet med beskrivelse af forholdsregler i forbindelse med
uheld, f.eks. udslip af olie fra en væltet arbejdsmaskine.

Der vil derudover skulle afledes spildevand fra skurby
under anlægsfasen. Spildevandet forventes afledt til rense-
anlæg, eventuelle via samletank.

Anlægsprojektet vil ikke negativt påvirke målsatte kyst-
vande, søer eller vandløbsstrækninger. Derudover vil det
blive sikret, at der ikke vil være risiko for en forringelse af
tilstanden i eller opfyldelse af miljømålene for underliggen-
de grundvandsforekomster.

Der er i 2018 udarbejdet omfattende undersøgelser af
jord- og grundvandsforurening i den sydvestlige del af Fly-
vestation Skrydstrup, hvor F-35-komplekset etableres. Der
pågår pt. supplerende forureningsundersøgelser. Resultater-
ne af undersøgelserne anvendes i den jordhåndteringsplan
og risikovurdering, der udarbejdes forud for etablering af
støjafskærmning. I forbindelse med anlægsprojektet vil
overskudsjord fra byggeprojektet blive anvendt til støjaf-
skærmning, jf. beskrivelsen i afsnit 12.1.4 ovenfor. Jordar-
bejder, herunder etablering af støjafskærmningen, vil blive
gennemført på baggrund af en konkret risikovurdering af
metoden og materialerne til opbygning af jordvolde sådan,
at underliggende grundvandsforekomster ikke påvirkes med
den konsekvens, at en forekomsts tilstand forringes eller op-
fyldelse af en forekomsts miljømål hindres.

12.1.6. Luft og klima
I anlægsprojektet kan der forekomme lokale påvirkninger

som følge af støv fra byggearbejdet, transport og oplagring
af materiale m.v.

Generelt vil støv, der spredes i omgivelserne, lægge sig på
overflader inden for en radius på 500 m fra kilden. Det er
meget sjældent, at der opleves støvgener uden for en radius
på 1 km. Det kan dog ikke udelukkes, at der særligt ved en
enkelt bolig på grund af den kortere afstand i perioder kan
forekomme støvgener fra transport og anlægsarbejde. Støv-
gener vil blive reduceret ved foranstaltninger såsom van-
ding, køreplader og afvask af maskiner.

Der vil derudover forekomme emissioner fra kørende ma-
teriel.

12.1.7. Kulturarv og arkæologi
Projektområdet for anlægsprojektet rummer ikke arealer

af kulturhistorisk værdi eller arkæologisk interesse, frednin-
ger, kendte fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger.
Der er to ikke-fredede fortidsminder indenfor byggefeltet.
Fortidsminder indenfor projektområdet er blevet katalogise-
ret ved arkæologisk undersøgelse, og arealet er frigivet til
anlægsarbejder.

Det vurderes, at det planlagte projekt ikke vil have væ-
sentlig negativ påvirkning på kulturhistoriske interesser eller
medføre tilstandsændringer på fredede fortidsminder.

12.2. Miljømæssige konsekvenser af driftsprojektet
Driftsprojektet omfatter Forsvarets aktiviteter på Flyvesta-

tion Skrydstrup i relation til flystøj og terminalstøj. Miljø-
konsekvensvurderingen har imidlertid omfattet den samlede
drift af flyvestationen. Den følgende beskrivelse omfatter, jf.
afgrænsningen af driftsprojektet, alene de miljømæssige
konsekvenser af flystøj og terminalstøj, og har således ek-
sempelvis ikke medtaget beskrivelser af støvemmissioner.
Beskrivelsen i det følgende omfatter alene støj fra Forsva-
rets aktiviteter og civile aktiviteter, mens miljøkonsekvens-
vurderingen tillige indeholder en vurdering af andre miljø-
mæssige konsekvenser.

Det forventes, at de sidste F-16-kampfly er udfaset med
udgangen af 2024, og at F-35-kampflyene opstarter flyvning
i 2023. Tidligere F-16-funktioner vil blive lukket ned, og
værkstedsfunktioner m.v. flyttes over til det nye kompleks i
Flyvestation Skrydstrups sydvestlige område.

Den gennemførte miljøkonsekvensvurdering indeholder
en habitatscreening, som viser, at der i driftsfasen – som i
dag – vil være en støjpåvirkning af Natura 2000-områder,
men det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlig
påvirkning af udpegningsgrundlaget for de Natura 2000-om-
råder, som ligger nærmest Flyvestation Skrydstrup, herunder
fuglearterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelses-
område F59. Der er således ikke grundlag for at gennemføre
en konsekvensvurdering.

Der vil være en støjpåvirkning af f.eks. flagermus, der er
sammenlignelig med den støjpåvirkning, der sker i dag. På
den baggrund vurderes det, at der ikke vil ske en ændring i
bilag IV-arternes mulighed for at anvende området sammen-
lignet med i dag, og der vil dermed heller ikke fra driftspro-
jektet være en påvirkning af eventuelle yngle- og rasteområ-
der.
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12.2.1. Befolkning og menneskers sundhed
Der kan på baggrund af den nuværende viden ikke siges

noget definitivt om, hvilken effekt anvendelsen af F-35-
kampfly vil få på befolkning og menneskers sundhed.

For at få belyst dette vil der blive iværksat en række tiltag.
Den eksisterende viden vil blive afdækket gennem bl.a. litte-
raturstudier og kontakt til andre nationer med F-35-kampfly.
Herefter vil den nærmere afgrænsning af yderligere under-
søgelser af menneskers sundhed, produktionshusdyr samt
vibrationer og lavfrekvent støj blive fastlagt med inddragel-
se af naboer, interesseorganisationer og forskere. Dette vil
ske på en række workshops, som Forsvarsministeriet vil væ-
re vært for. Endeligt vil der skulle gennemføres yderligere
undersøgelser. Tidshorisonten vil afhænge af undersøgelses-
designet, men der må på enkelte områder forventes flerårige
undersøgelser.

12.2.1.1. Flystøj
Et antal boliger vil være belastede af støjniveauer over

Miljøstyrelsens grænseværdier for gennemsnitsstøj.
Dette er forsøgt imødegået ved at tilrettelægge flyveveje,

flyveprofiler og timingen af flyvninger således, at støjbelast-
ningen minimeres. Der vil imidlertid stadig være områder,
hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for flystøj
overskrides.

Det vurderes, at 618 boliger vil blive belastet af støjni-
veauer over Miljøstyrelsens grænseværdier for gennemsnits-
støj, når F-35-kampfly er fuldt indfaset. En række flyvninger
er undtaget regulering, men når de medtages, vil ca. 895 bo-
liger være belastede af støjniveauer over Miljøstyrelsens
grænseværdier for gennemsnitsstøj.

12.2.1.2. Terminalstøj
F-16-kampflyene vil i den resterende operative periode

være placeret i den sydøstlige del af flyvestationen. Som føl-
ge heraf overskrides Miljøstyrelsens vejledende grænsevær-
dier for terminalstøj i en kortere årrække, primært i et områ-
de syd og sydøst for flyvestationen.

Genevirkningen fra terminalstøj bliver mindre end i dag
for den fremtidige driftsperiode, hvor F-35-kampfly udgør
Danmarks kampflykapacitet. Det skyldes bl.a. placeringen
og støjafskærmningen af F-35-komplekset samt fraværet af
accelerationstests og motorafprøvninger.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for terminalstøj
vil i forholdsvis begrænsede perioder fortsat blive overskre-
det, men fortrinsvis i situationer, hvor der er udenlandske
kampfly på flyvestationen, eller hvor der gennemføres mør-
keflyvninger.

12.2.2. Vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj
Vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj har ikke været en

del af den foretagne miljøkonsekvensvurdering.
For at samle op på den eksisterende viden på området vil

der blive udarbejdet et litteraturstudie. Der vil endvidere bli-
ve taget kontakt til andre lande, der allerede har modtaget

F-35-kampfly med henblik på indsamling af erfaringer. Når
der er et overblik over den eksisterende viden, vil der med
inddragelse af naboer, interesseorganisationer og forskere
blive taget stilling til nærmere afgrænsning af eventuelle
yderligere undersøgelser.

12.2.3. Flora og Fauna
I driftsprojektet vil der, som i dag, være en støjpåvirkning

af Natura 2000-områder, men det vurderes, at projektet ikke
vil medføre væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget
for de Natura 2000-områder, som ligger nærmest Flyvesta-
tion Skrydstrup, herunder beskyttede fuglearter i Pamhule
Skov og Stevning Dam (N92).

13. Forholdet til EU-retten

13.1. Forholdet til VVM-direktivet og miljøvurderingsdirek-
tivet

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13.
december 2011 om vurdering af visse offentlige og private
projekters indvirkning på miljøet som ændret ved Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april
2014 (VVM-direktivet) og Europa-Parlamentet og Rådets
direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af be-
stemte planers og programmers indvirkning på miljøet (mil-
jøvurderingsdirektivet, også kaldet SMV-direktivet) inde-
holder forpligtelser til at gennemføre miljøvurderinger af
henholdsvis konkrete projekter og planer og programmer.

Ved projekter samt planer og programmer, som kan have
grænseoverskridende miljøeffekter, gælder der efter VVM-
direktivets artikel 7-9 henholdsvis miljøvurderingsdirekti-
vets artikel 7-9 særlige procedurekrav, herunder om inddra-
gelse af myndigheder og offentligheden i berørte medlems-
stater.

VVM-direktivet og miljøvurderingsdirektivet er gennem-
ført i dansk ret ved bl.a. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurde-
ringsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober
2018.

Efter miljøvurderingslovens § 3 finder loven ikke anven-
delse på planer og programmer, der alene tjener et nationalt
forsvarsformål. Bestemmelsen implementerer miljøvurde-
ringsdirektivets artikel 3, stk. 8.

Det følger endvidere af miljøvurderingslovens § 4, stk. 1,
at forsvarsministeren kan beslutte, at et projekt, der alene
tjener et forsvarsformål, skal undtages fra lovens regler, hvis
ministeren vurderer, at en anvendelse af loven på projektet
vil skade forsvarsformålet. Bestemmelsen implementerer
VVM-direktivets artikel 1, stk. 3. Det er ved forberedelsen
af F-35-projektet besluttet at anvende denne undtagelse.

F-35-projektet, der alene tjener et nationalt forsvarsfor-
mål, er således ikke omfattet af forpligtelserne i VVM-di-
rektivet og miljøvurderingsdirektivet til at gennemføre mil-
jøvurderinger. Det samme vil være tilfældet for eventuelle
ændringer af anlægsprojektet, som tillades af forsvarsmini-
steren efter lovforslagets § 1, stk. 4. Forsvarsministeriet har
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dog valgt at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering som
omtalt i bl.a. afsnit 12 ovenfor.

13.2. Forholdet til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdi-
rektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring
af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændrin-
ger (habitatdirektivet) har overordnet set til formål at danne
grundlag for udpegning og beskyttelse af et sammenhæn-
gende europæisk, økologisk net af særlige bevaringsområder
under betegnelsen Natura 2000, jf. direktivets artikel 3, stk.
1.

I medfør af direktivet er der i Danmark udpeget en række
særlige beskyttelsesområder (habitatområder). Habitatdirek-
tivets beskyttelsesbestemmelser omfatter samtidig også de
fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget af hensyn til fugle-
beskyttelse efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde
fugle med senere ændringer (fuglebeskyttelsesdirektivet).
De udpegede områder betegnes Natura 2000-områder.

Det følger af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, at der i
forbindelse med bl.a. anlægsprojekter skal gennemføres en
vurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området
("konsekvensvurdering"), hvis det ikke efter en indledende
vurdering (”habitatscreening”) kan udelukkes, at projektet
vil kunne påvirke området væsentligt. Hvis konsekvensvur-
deringen viser, at projektet kan skade Natura 2000-området
(udpegningsgrundlaget), kan projektet ikke gennemføres,
medmindre betingelserne i direktivets artikel 6, stk. 4, for at
fravige beskyttelsen af Natura 2000-området er opfyldt.

På baggrund af ordlyden af artikel 6, stk. 3, og retspraksis
fra EU-Domstolen, kan fremgangsmåden efter bestemmel-
sen opdeles i tre trin. For det første skal myndigheden, hvis
planen eller projektet ikke er direkte forbundet med eller
nødvendig for forvaltningen af et Natura 2000-område, fore-
tage en habitatscreening af, om planen eller projektet i sig
selv eller i sammenhæng med andre projekter kan påvirke et
Natura 2000-område væsentligt. Hvis habitatscreeningen vi-
ser, at planen eller projektet kan påvirke et Natura 2000-om-
råde væsentligt, skal der for det andet foretages en nærmere
konsekvensvurdering af planen eller projektet. Konsekvens-
vurderingen foretages med henblik på at vurdere, om planen
eller projektet vil skade Natura 2000-områdets integritet.
Der kan – som det sidste trin – gives tilladelse til planen el-
ler projektet, hvis der på grundlag af konsekvensvurderingen
opnås vished for, at planen eller projektet ikke vil skade Na-
tura 2000-områdets integritet.

Der foreligger en betydelig praksis fra EU-Domstolen om
kravene til undersøgelserne i forbindelse med fysiske an-
lægsprojekter i og tæt ved Natura 2000-områder. Det frem-
går af EU-Domstolens dom i sag C-127/02 (Waddenzee), at
kriteriet for at godkende en plan eller et projekt er, at det ef-
ter en konkret vurdering ”uden rimelig tvivl” og ”ud fra et
videnskabeligt synspunkt” kan fastslås, at planen eller pro-
jektet ikke vil skade lokalitetens integritet.

Det er efter EU-Domstolens praksis en gyldighedsbetin-
gelse for den omhandlede tilladelse – i dette tilfælde dette
lovforslags funktion som tilladelse til projektet – at der er
foretaget den fornødne vurdering (habitatscreening) og om
nødvendigt konsekvensvurdering.

Habitatdirektivet giver dog mulighed for, at en plan eller
et projekt, på trods af at virkningerne på Natura 2000-områ-
derne vurderes negativt, kan tillades, hvis planen eller pro-
jektet gennemføres af ”bydende nødvendige hensyn til væ-
sentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økono-
misk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning”, og
myndigheden træffer alle nødvendige kompensationsforan-
staltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura
2000-områder beskyttes, jf. habitatdirektivets artikel 6, stk.
4. Det fremgår af bestemmelsen, at medlemsstaterne skal
underrette Europa-Kommissionen om, hvilke kompensati-
onsforanstaltninger der træffes.

Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturty-
pe eller en prioriteret art, kan projektet eller planen alene til-
lades gennemført trods skadelige virkninger på Natura
2000-områder, hvis dette sker af ”hensynet til menneskers
sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnli-
ge virkninger på miljøet, eller – efter udtalelse fra Europa-
Kommissionen – andre bydende nødvendige hensyn til væ-
sentlige samfundsinteresser”.

Habitatdirektivet definerer ikke, hvad der skal forstås ved
”bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinte-
resser”, og EU-Domstolen har endnu ikke givet klare ret-
ningslinjer for fortolkningen af formuleringen. Artikel 6,
stk. 4, andet afsnit, nævner imidlertid, som anført, hensynet
til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller
væsentlige gavnlige virkninger på miljøet som eksempler på
sådanne bydende nødvendige hensyn til væsentlige sam-
fundsinteresser.

Af Europa-Kommissionens vejledning vedrørende artikel
6, stk. 4 (”Forvaltning af Natura 2000-lokaliteter – Bestem-
melserne i artikel 6 i habitatdirektivet 92/43/EØF” af 21. no-
vember 2018), fremgår bl.a., at det er rimeligt at antage, at
der med formuleringen henvises til situationer, hvor de på-
tænkte planer eller projekter viser sig at være uundværlige
bl.a. som led i foranstaltninger eller politikker, der tager sig-
te på at beskytte grundlæggende værdier for borgernes liv
(helbred, sikkerhed, miljø) og som led i statens og samfun-
dets grundlæggende politik.

For så vidt angår betingelsen om, at der skal træffes nød-
vendige ”kompenserende foranstaltninger”, skal dette for-
stås som beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i et pro-
jekt med henblik på at kompensere for de negative virknin-
ger af det pågældende projekt på et Natura 2000-område.
Disse adskiller sig fra ”afhjælpende foranstaltninger”, som
er foranstaltninger integreret i det pågældende projekt med
henblik på at undgå eller reducere eventuelle skadelige virk-
ninger af projektet for at sikre, at dette ikke skader Natura
2000-områdets integritet.

Efter habitatdirektivets artikel 12 og 13 skal medlemssta-
terne derudover træffe de nødvendige foranstaltninger til at
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indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er omfattet af bilag IV, li-
tra a, og de plantearter, der er omfattet af bilag IV, litra b
(under ét kaldet ”bilag IV-arter”), med forbud mod bl.a. for-
sætlig forstyrrelse af disse arter, og for så vidt angår dyrear-
ter, ligeledes beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller
rasteområder. Det betyder, at projekter ikke kan gennemfø-
res, hvis de vil indebære en overtrædelse af forbuddet. Der
skal gælde nationale bestemmelser, der foreskriver et forbud
som omhandlet i artikel 12 og 13.

Habitatdirektivets artikel 12 og 13 kan fraviges under de
betingelser, der fremgår af artikel 16, som er restriktive, og
som indebærer forelæggelse for Europa-Kommissionen i en
årlig rapport. En fravigelse kan bl.a. være begrundet i hensy-
net til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre by-
dende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser,
jf. artikel 16, stk. 1, litra c.

En tilsvarende beskyttelsesordning med fravigelsesbe-
stemmelser gælder efter Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af
vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet).

Fuglebeskyttelsesdirektivet har bl.a. til formål at beskytte
levestederne for fuglearter i EU, som er sjældne, truede eller
følsomme overfor ændringer af levesteder. Det følger af ar-
tikel 1, at fuglebeskyttelsesdirektivet vedrører beskyttelse af
alle de fuglearter, som i vild tilstand har deres naturlige op-
hold på EU-medlemsstaternes område, hvor EU-traktaten
finder anvendelse. Direktivet gælder for fugle samt for deres
æg, reder og levesteder.

Direktivets artikel 5 forpligter medlemsstaterne til at træf-
fe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en generel
ordning til beskyttelse af fuglearter, som i vild tilstand har
deres naturlige ophold på EU-medlemsstaternes område.
Beskyttelsesordningen skal bl.a. omfatte forbud mod forsæt-
ligt at dræbe eller indfange fuglene, forsætligt at ødelægge
eller beskadige deres reder og æg samt forsætligt at forstyrre
fuglene navnlig i yngletiden, i det omfang, en sådan forstyr-
relse har væsentlig betydning for beskyttelsen af fuglene.

Derudover indeholder fuglebeskyttelsesdirektivets artikel
9 en undtagelsesbestemmelse til beskyttelsesordningen i ar-
tikel 5, som svarer til undtagelsen efter artikel 6, stk. 4, i ha-
bitatdirektivet. Det følger således af fuglebeskyttelsesdirek-
tivets artikel 9, at medlemsstaterne bl.a. af hensyn til den of-
fentlige sundhed og sikkerhed kan fravige artikel 5, såfremt
der ikke findes nogen anden tilfredsstillende løsning.

Forsvarsministeriet har foretaget habitatvurdering af det
samlede projekt. Konklusionen på habitatvurderingen frem-
går af miljøkonsekvensvurderingen og viser, at der ikke vil
være en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Kon-
klusionen baseres på to gennemførte habitatscreeninger. Det
konkluderes endvidere, at det samlede projekt ikke vil be-
skadige eller ødelægge yngle og rasteområder for bilag IV-
dyrearter, ligesom projektet ikke vil ødelægge bilag IV-
plantearter. Der henvises til den nærmere beskrivelse i afsnit
6.2 og 12. Det betyder, at det samlede projekt omfattet af
dette lovforslag vurderes at overholde habitatdirektivets arti-

kel 6, stk. 3, og artikel 12 og 13. Der gøres i forbindelse
med det samlede projekt derfor ikke brug af undtagelserne i
habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, og artikel 16.

Med det foreslåede kapitel 3 gennemføres herudover arti-
kel 6, stk. 3 og 4, og artikel 12, 13 og 16 i habitatdirektivet
samt artikel 5 og 9 i fuglebeskyttelsesdirektivet i forhold til
ændringer i anlægsprojektet efter den foreslåede § 1, stk. 4.

13.3. Forholdet til EU’s vandrammedirektiv
Det følger blandt andet af Europa Parlamentets og Rådets

direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger
(vandrammedirektivet), at medlemsstaterne skal forebygge
forringelse af tilstanden for alle målsatte overfladevandom-
råder og grundvandsforekomster og beskytte, forbedre og
restaurere alle overfladevandområder og grundvandsfore-
komster med henblik på at opnå god økologisk og god ke-
misk tilstand for overfladevandområder og god kemisk og
kvantitativ tilstand for grundvandsforekomster senest i
2015. Denne frist kan under visse betingelser forlænges for
de enkelte vandforekomster til 2021 henholdsvis 2027.
Fristforlængelse og grundlaget herfor skal fremgå af vand-
områdeplanen.

EU-Domstolen har i en principiel dom (C-461/13 Weser)
fastslået, at der foreligger en forringelse af den økologiske
tilstand af et overfladevandområde, hvis et eller flere kvali-
tetselementer (f.eks. ålegræs, klorofyl eller bundfauna) fal-
der en klasse – f.eks. fra god til moderat tilstand – selvom
det ikke betyder, at hele vandområdet falder en klasse. Hvis
vandområdet allerede befinder sig i den laveste klasse (dår-
lig tilstand) vil enhver yderligere forringelse af dette vand-
område udgøre en forringelse i direktivets forstand.

Lov om vandplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af
26. januar 2017, og bekendtgørelser udstedt i medfør af lo-
ven implementerer væsentlige dele af vandrammedirektivet i
dansk ret. Loven forpligter miljø- og fødevareministeren til
blandt andet at opstille miljømål, iværksætte indsatspro-
grammer og overvågning og vedtage vandområdeplaner
med henblik på at forebygge forringelse af og opnå god til-
stand for overfladevandområder og grundvandsforekomster
i overensstemmelse med vandrammedirektivet, med mindre
direktivets undtagelsesbestemmelser kan finde anvendelse.
Miljømål for de afgrænsede vandforekomster i de fire vand-
områdedistrikter i Danmark er fastsat i bekendtgørelse nr.
448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområ-
der og grundvandsforekomster. Indsatsprogrammer for
vandområdedistrikterne er fastsat i bekendtgørelse nr. 449 af
11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedi-
strikter (indsatsbekendtgørelsen). Det følger af indsatsbe-
kendtgørelsens § 8, at myndighederne ikke må træffe afgø-
relser, hvis afgørelsen kan medføre forringelse af målsatte
overfladevandområder eller grundvandsforekomster eller
hindre opfyldelse af fastsatte miljømål.

Dette lovforslag muliggør, at etableringen af visse nye an-
læg og aktiviteter kan gennemføres uden miljømyndigheder-
nes tilladelse efter jordforurenings- eller miljøbeskyttelses-
loven. I stedet vil forsvarsministeren varetage de relevante

41



beskyttelseshensyn ved beslutninger om disse anlæg og akti-
viteter. Som følge heraf varetager forsvarsministeren også
forpligtelsen til at sikre, at beslutninger om anlæg og aktivi-
teter omfattet af loven, f.eks. etablering af støjvolde, ikke vil
medføre hverken midlertidig eller varig forringelse af til-
standen i målsatte overfladevandområder eller grundvands-
forekomster eller hindre opfyldelsen af de konkret fastsatte
mål for vandforekomsterne

Anlægsprojektet og driftsprojektet vil således blive udført
inden for rammerne af vandrammedirektivet.

13.4. Forholdet til EU’s statsstøtteregler
Udbetaling af kompensation til virksomheder, jf. den fore-

slåede § 11 og afsnit 5 ovenfor, er betinget af, at støtten kan
tildeles i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Vurderes det, at kompensationen vil udgøre statsstøtte ef-
ter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, kan kompensation kun
tildeles efter reglerne om de minimis-støtte (Europa-Kom-
missionens forordning nr. 1407/2013/EU, Europa-Kommis-
sionens forordning nr. 717/2014/EU eller Europa-Kommis-
sionens forordning nr. 1408/2013/EU).

14. Regionale konsekvenser, herunder for landdistrikter
Lovforslaget forventes at føre til fastholdelse af et stort

antal statslige arbejdspladser på Flyvestation Skrydstrup i
Haderslev Kommune. Lovforslaget vurderes således at have
væsentlige positive konsekvenser for omegnen af Flyvesta-
tion Skrydstrup.

Det vurderes, at driftsprojektet kan have væsentlige nega-
tive konsekvenser for udviklingen i omegnen af Flyvestation
Skrydstrup, da driftsprojektet medfører en væsentlig æn-
dring af støjbilledet, som kan gøre bosætning udvalgte ste-

der i umiddelbar nærhed af flyvestationen uattraktiv. Det
kan medføre, at de generelle udfordringer på boligmarkedet
i landdistrikter og yderområder forstærkes for området. Det
vurderes dog samtidig, at den foreslåede kompensationsord-
ning for støjgener har positive konsekvenser for de berørte
beboere omkring flyvestationen, idet kompensationsordning
bl.a. indeholder tilbud om støjsikring.

15. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 10. januar

2020 til den 7. februar 2020 været sendt i høring hos følgen-
de myndigheder og organisationer m.v.:

Advokatrådet, Akademikerne (AC), Amnesty Internatio-
nal, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Fiskeri-
forening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Danmarks Vindmølleforening, Danmarks
Sportsfiskerforbund, Dansk Botanisk Forening, Dansk Byg-
geri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Ornitologisk
Forening, Dansk Skovforening, Danske Advokater, Danske
Landskabsarkitekter, Danske Regioner, DANVA (Dansk
Vand- og Spildevandsforening), Datatilsynet, Den Danske
Dommerforening, FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation),
Flyvestation Skrydstrups Naboer, Friluftsrådet, Greenpeace
Danmark, Haderslev Kommune, Institut for Menneskerettig-
heder, Justitia, KL, Kolding Kommune, Københavns Uni-
versitet, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes Fælles-
råd, NOAH, Parcelhusejernes Landsforening, Region Syd-
danmark, Retspolitisk Forening, Rådet for Grøn Omstilling,
Samtlige byretspræsidenter, Støjgruppen omkring Fighter
Wing Skrydstrup, Syddansk Universitet, Tønder Kommune,
Vestre Landsret, WWF Verdensnaturfonden, Østre Lands-
ret, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

16. Sammenfattende skema

Positive konsekvenser/mindreudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør

»Ingen«)

Negative konsekvenser/merudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør

»Ingen«)

Økonomiske konsekvenser for stat,
kommuner og regioner

Lovforslaget vurderes at indebære min-
dreudgifter for Haderslev Kommune som
følge af den foreslåede overdragelse af til-
synsopgaven.

Udgifterne til anlægsprojektet forventes
at andrage 1 mia. kr.

Det skønnes, at nettoudgiften til støj-
kompensation, inkl. administration af
ordningen, vil udgøre i størrelsesorde-
nen 250 mio. kr. Udgifterne afholdes in-
den for den økonomiske ramme til
kampflyanskaffelsen.

Implementeringskonsekvenser for
stat, kommuner og regioner

Lovforslaget vurderes at indebære mind-
skede administrative omkostninger for
Haderslev Kommune som følge af den
foreslåede overdragelse af tilsynsopga-
ven.

Lovforslaget indebærer, at Forsvarsmi-
nisteriet i forbindelse med anlægspro-
jektet skal varetage hensynene i plan-,
bygge-, natur- og miljølovgivningen
m.v., hvilket vurderes at indebære øge-
de administrative omkostninger for For-
svarsministeriet.
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Den foreslåede kompensationsordning
vil indebære øgede administrative om-
kostninger for Forsvarsministeriet, eks-
propriationskommissionen og eventuelt
en taksationskommission.

Endelig vil den foreslåede overførsel af
tilsynsopgaven fra Haderslev Kommune
til Miljøstyrelsen indebære øgede admi-
nistrative omkostninger for Miljøstyrel-
sen.

Økonomiske konsekvenser for er-
hvervslivet

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for er-
hvervslivet

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for bor-
gerne

Med lovforslaget vil retten skulle påse, at
omkostningerne ved søgsmål om forhold
vedrørende miljøet ikke er uoverkomme-
ligt høje for de berørte parter. Dette vur-
deres at kunne indebære positive konse-
kvenser for borgerne.

Den foreslåede bemyndigelse til at fast-
sætte regler om kompensation vurderes at
have positive konsekvenser for de borge-
re, som omfattes af kompensationsordnin-
gen.

Lovforslaget indebærer afskæring af
klageadgang, hvilket vurderes at kunne
have negative administrative konse-
kvenser for de borgere, som efter de på-
gældende regler ville være klageberetti-
get, men som med lovforslaget får af-
skåret klageadgangen.

Lovforslaget indebærer endvidere en
tidsmæssig begrænsning af muligheden
for at anlægge sag ved retten om afgø-
relser truffet i medfør af loven, hvilket
vurderes at kunne indebære negative
konsekvenser for borgerne.

Miljømæssige konsekvenser Ingen Forsvarsministeriet har fået udarbejdet
en miljøkonsekvensvurdering for pro-
jektet for at belyse de miljømæssige
konsekvenser af henholdsvis anlægspro-
jektet og driftsprojektet.

Miljøkonsekvensvurderingen, som inde-
holder en habitatscreening, har vist, at
der i forbindelse med anlægsprojektet
ikke vil være en væsentlig påvirkning af
Natura 2000-områderne. Miljøkonse-
kvensvurderingen konkluderer endvide-
re, at anlægsprojektet ikke vil medføre
nogen påvirkning af bilag IV-arters yng-
le- og rasteområder. Samtidig vurderes
det, at anlægsarbejdet i øvrigt ikke vil
påvirke områdets økologiske funktiona-
litet for bilag IV-arter, hvis sådanne ar-
ter mod forventning forekommer i om-
rådet.

Miljøkonsekvensvurdering indeholder
en habitatscreening, som viser, at der i
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driftsfasen som i dag vil være en støjpå-
virkning af Natura 2000-områder, men
det vurderes, at projektet ikke vil med-
føre væsentlig påvirkning af udpeg-
ningsgrundlaget for de Natura 2000-om-
råder, som ligger nærmest Flyvestation
Skrydstrup. Det vurderes heller ikke, at
der vil ske en ændring i bilag IV-arter-
nes mulighed for at anvende området
sammenlignet med i dag, og der vil der-
med heller ikke fra driftsprojektet være
en påvirkning af eventuelle yngle- og
rasteområder.

Forholdet til EU-retten F-35-projektet er undtaget fra kravet om miljøvurdering efter § 3 i miljøvurderings-
loven. Lovens § 3 implementerer artikel 3, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet.

Det er desuden besluttet at undtage det samlede projekt efter miljøvurderingslovens
§ 4, stk. 1. Eventuelle ændringer af anlægsprojektet efter lovforslagets § 1, stk. 4, vil
tilsvarende blive undtaget fra miljøvurderingslovens regler efter § 4, stk. 1. Lovens §
4, stk. 1, implementerer artikel 1, stk. 3, i VVM-direktivet.

Forsvarsministeriet har imidlertid valgt at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af
projektet. Det samlede projekt vurderes på baggrund af den gennemførte miljøkonse-
kvensvurdering at overholde kravene i habitatdirektivet samt fuglebeskyttelsesdirek-
tivet.

Derudover gennemfører lovforslagets kapitel 3 dele af habitatdirektivet og fuglebe-
skyttelsesdirektivet med henblik på at sikre overholdelse af direktiverne i tilfælde af
ændringer i anlægsprojektet.

Anlægsprojektet og driftsprojektet vil endvidere blive udført inden for rammerne af
vandrammedirektivet.

Udbetaling af kompensation til virksomheder er betinget af, at støtten kan tildeles i
overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Vurderes det, at kompensationen vil
udgøre statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, kan kompensation kun til-
deles efter reglerne om de minimis-støtte.

Er i strid med de fem principper for
implementering af erhvervsrettet EU-
regulering / Går videre end mini-
mumskrav i EU-regulering (sæt X)

Ja Nej

X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1
Med den foreslåede § 1, stk. 1, fastslås det, at loven har til

formål at fastlægge rammerne for et samlet projekt vedrø-
rende udbygning og dele af driften af Flyvestation Skryd-
strup, med henblik på en optimal anvendelse af Danmarks
kampflykapacitet under behørig iagttagelse af plan-, miljø-
og naturbeskyttelsesmæssige hensyn.

Bestemmelsen fastsætter lovens overordnede formål og
indebærer bl.a., at loven vil udgøre de planmæssige rammer
for udbygningen af Flyvestation Skrydstrup.

Efter det foreslåede stk. 2 vil det samlede projekt efter stk.
1 bestå af et anlægsprojekt og et driftsprojekt.

Det følger af stk. 2, nr. 1, at anlægsprojektet vil indebære,
at Flyvestation Skrydstrup udbygges i overensstemmelse
med det kort, der fremgår af bilag 1, ved anlæggelsen af et
bygningskompleks og infrastruktur til brug for kampflyka-
paciteten samt ved etablering af støjafskærmning.
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Den foreslåede bestemmelse indebærer, at udbygningen af
flyvestationen vil skulle ske i overensstemmelse med kort-
materialet i bilag 1, som fastlægger anlæggets placering og
udformning.

I forbindelse med anlægsprojektet vil der ske nedrivning
af bygninger samt anlæg af et nyt F-35-kompleks i flyvesta-
tionens sydvestlige hjørne. Komplekset vil bestå af en ho-
vedbygning med nye stabs- og føringsfaciliteter samt under-
visnings-, værksteds-, kontor-, og velfærdsfaciliteter, nye
hangaretter og faciliteter til afvisningsberedskabet samt par-
keringspladser. Stabs- og føringsfaciliteter omfatter bl.a. lo-
kaler, hvor de operative aktiviteter planlægges, monitoreres
og evalueres. Derudover omfatter disse faciliteter vagtrum
og mødelokaler. Velfærdsfaciliteter omfatter bl.a. spise- og
opholdslokaler, hvilerum for vagtpersonel samt trænings-
rum. Der vil endvidere som en del af komplekset blive etab-
leret støjafskærmning i form af bl.a. jordvolde. Derimod vil
etablering af grundvandskølingsanlæg til brug for køling af
bygningerne samt løsninger til nedsivning af overfladevand
ikke være omfattet af anlægsprojektet. Bygge- og anlægsak-
tiviteterne relaterer sig direkte eller indirekte til den fremti-
dige drift af F-35-kampflyene.

Anlægsprojektet forventes at være endeligt afsluttet ved
fuld indfasning af F-35-kampflyene i 2027. Der henvises til
afsnit 2.4 for en nærmere beskrivelse af byggeriet.

Det følger af det foreslåede stk. 2, nr. 2, at det samlede
projekt endvidere består af et driftsprojekt, som omfatter
Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup i relation
til flystøj og terminalstøj. Driftsprojektet omfatter Forsva-
rets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup i relation til fly-
støj og terminalstøj i perioden før, under og efter anlægspro-
jektet.

Det driftsprojekt, der foreslås reguleret med dette lovfor-
slag, omfatter Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skryd-
strup i relation til flystøj og terminalstøj. Driftsprojektet om-
fatter således Forsvarets aktiviteter i relation til flystøj, som
er støj fra startende og landende fly samt taxikørsel i forbin-
delse med start og landing, samt terminalstøj, som i dette
lovforslag er støj fra samtlige støjkilder på flyvestationen
med undtagelse af flystøj, støj fra flyvestationens skydeba-
ne, støj fra sprængninger i harmoniseringsbanen og støj fra
brandøvelser. Flystøj og terminalstøj omfatter i forhold til
driftsprojektet ligeledes lavfrekvent støj og infralyd samt vi-
brationer.

Driftsprojektet omfatter dermed ikke aktiviteter i relation
til støj fra flyvestationens skydebane, støj fra sprængninger i
harmoniseringsbanen og støj fra brandøvelser. Driftsprojek-
tet omfatter endvidere ikke civile aktiviteter på flyvestatio-
nen, såsom private fly, der benytter flyvestationens lan-
dingsbaner og støjen i relation hertil. De nærmere rammer
for disse former for støj vil skulle fastsættes i en miljøgod-
kendelse efter de almindelige regler herfor.

Driftsprojektet vil omfatte Forsvarets aktiviteter på flyve-
stationen i relation til flystøj og terminalstøj fra tidspunktet
for lovens ikrafttrædelse. Driftsprojektet omfatter dermed
driften af Flyvestation Skrydstrup før, under og efter an-

lægsprojektets gennemførelse. Reguleringen af driftsprojek-
tet foreslås således at omfatte driften i den fase, hvor F-16-
kampflyene udgør Danmarks kampflykapacitet, i den efter-
følgende fase, hvor F-16-kampflyene og F-35-kampflyene
tilsammen udgør kampflykapaciteten, og i den senere fase,
hvor F-35-kampflyene alene udgør den samlede kampflyka-
pacitet.

Med stk. 3 foreslås det, at anlægsprojektet og driftsprojek-
tet gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderin-
ger af projekternes indvirkning på miljøet, jf. dog stk. 4.

Udgangspunktet efter lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurde-
ringsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober
2018, er, at der for visse planer og programmer samt kon-
krete projekter skal gennemføres miljøvurderinger og herun-
der iagttages særlige procedurekrav, bl.a. om inddragelse af
myndigheder og offentligheden.

Det følger dog af § 3 i miljøvurderingsloven, at reglerne
ikke finder anvendelse på planer og programmer, der alene
tjener et nationalt forsvarsformål. Miljøvurderingslovens § 3
implementerer artikel 3, stk. 8, i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv af 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering
af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet
(miljøvurderingsdirektivet, også kaldet SMV-direktivet).

Det følger desuden af § 4, stk. 1, i miljøvurderingsloven,
at reglerne ikke finder anvendelse på projekter eller dele af
projekter, som alene tjener et nationalt forsvarsformål eller
alene tjener et civilt beredskabsformål, hvis forsvarsministe-
ren vurderer, at dette vil skade disse formål. Miljøvurde-
ringslovens § 4, stk. 1, implementerer artikel 1, stk. 3, i Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. de-
cember 2011 om vurdering af visse offentlige og private
projekters indvirkning på miljøet som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april
2014 (VVM-direktivet).

Udbygningen af Flyvestation Skrydstrup med henblik på
at sikre en optimal anvendelse af Danmarks kampflykapaci-
tet er et projekt, der alene tjener et nationalt forsvarsformål.
Derudover betyder særlige sikkerhedshensyn forbundet med
etableringen af bygningskomplekset og infrastrukturen til
brug for de nye F-35-kampfly, at en VVM-vurdering, herun-
der særligt kravene til offentliggørelse, vil kunne skade for-
målet med anlægsprojektet. Driftsprojektet, som vil omfatte
flystøj og terminalstøj fra Forsvarets aktiviteter på flyvesta-
tionen, tjener ligeledes alene et nationalt forsvarsformål. På
den baggrund har forsvarsministeren besluttet at undtage det
samlede projekt fra kravet om VVM-vurdering.

Med henblik på at sikre, at reguleringen i videst muligt
omfang fortsat varetager hensynene bag VVM-direktivet,
har Forsvarsministeriet imidlertid som led i det lovforbered-
ende arbejde gennemført en miljøkonsekvensvurdering, der
har været tilrettelagt som en VVM-lignende undersøgelse.
Det er sket for at belyse projektets indvirkning på miljøet.

Proceduren for miljøkonsekvensvurderingen har desuden i
størst muligt omfang fulgt proceduren for en sædvanlig
VVM, herunder ved gennemførelse af offentlige høringer og
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offentliggørelse, idet der dog er taget højde for de særlige
sikkerhedsmæssige hensyn forbundet med projektet.

Forsvarsministeriet har endvidere – bl.a. for at opfylde
EU-retlige forpligtelser i relation til beskyttelse af Natura
2000-områder og beskyttelse af de arter, der er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra a (bilag IV-arter) – gennem-
ført habitatscreeninger af påvirkningen af Natura 2000-om-
råder samt en vurdering af påvirkningen af yngle- eller ra-
steområder for bilag IV-arter. Habitatscreeningerne og vur-
deringen af bilag IV-arter har fulgt den sædvanlige procedu-
re herfor, som bl.a. fremgår af habitatbekendtgørelsen, jf.
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter. Konklusionerne fra de gen-
nemførte habitatscreeninger og vurderingen af påvirkning af
bilag IV-arter er indarbejdede i miljøkonsekvensvurderin-
gen. Det konkluderes samlet, at der ikke vil være en væsent-
lig påvirkning af Natura 2000-områder. Det konkluderes
endvidere, at det samlede projekt ikke vil beskadige eller
ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-dyrearter, li-
gesom projektet ikke vil ødelægge bilag IV-plantearter.

Der henvises til den nærmere beskrivelse i afsnit 6.2 og 12
i de almindelige bemærkninger.

Det påhviler med bestemmelsen forsvarsministeren at sik-
re, at udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet sker på en så-
dan måde, at indvirkningerne på miljøet, herunder påvirk-
ninger af Natura 2000-områder og bilag IV-arter, holdes in-
den for rammerne af de forudsætninger, der ligger til grund
for de udførte vurderinger af projektets indvirkninger på
miljøet, herunder angivelsen af afhjælpende og kompense-
rende tiltag.

Der henvises i øvrigt til afsnit 6 og 12 i de almindelige be-
mærkninger.

Med stk. 4 foreslås det, at forsvarsministeren kan meddele
tilladelse til ændringer af anlægsprojektet efter stk. 2, nr. 1,
forudsat, at kravene i kapitel 3 om habitat- og artsbeskyttel-
se er efterlevet.

Bestemmelsen indebærer, at forsvarsministeren vil kunne
godkende ændringer i anlægsprojektet, uanset at disse æn-
dringer ikke har været omfattet af det oprindelige anlægs-
projekt, og uanset at ændringerne således ikke har været om-
fattet af den gennemførte miljøkonsekvensvurdering.

Sådanne ændringer vil skulle have en sammenhæng med
det beskrevne anlægsprojekt og vil ikke kunne have karakter
af et helt nyt og selvstændigt anlægsprojekt. Derudover vil
ændringerne skulle foretages indenfor eller i umiddelbar
nærhed af det i bilag 1 angivne område for F-35-komplek-
set. Ændringer vil eksempelvis kunne omfatte tilpasninger
af størrelsen eller placeringen af planlagte bygninger eller
opførelse af ekstra hangaretter inden for eller i tilknytning til
området for komplekset.

Ændringerne vil skulle have en tidsmæssig sammenhæng
med anlægsprojektet, således at ændringer i projektet alene
vil kunne godkendes, indtil F-35-kapaciteten er fuldt indfa-
set, hvilket forventeligt vil ske i 2027.

Hvis ændringen kan holdes inden for den samlede bevil-
lingsmæssige ramme til gennemførelsen af anlægsprojektet,
som hjemles i den foreslåede § 2, vil der endvidere ikke væ-
re behov for at indhente særskilt bevillingsmæssig hjemmel
til ændringen. Kan ændringen derimod ikke holdes indenfor
den bevillingsmæssige hjemmel i § 2, vil forsvarsministeren
skulle indhente en supplerende bevillingsmæssig hjemmel.

I forbindelse med forsvarsministerens godkendelse af pro-
jektændringer vil sådanne ændringer samtidig blive undtaget
fra miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering af kon-
krete projekter (VVM), jf. miljøvurderingslovens § 4, stk. 1.

Forsvarsministerens godkendelse af projektændringer for-
udsætter, at fremgangsmåden i det foreslåede kapitel 3 om
arts- og habitatbeskyttelse er fulgt. Dette sikrer, at internati-
onale og EU-retlige forpligtelser på naturbeskyttelsesområ-
det overholdes.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til §§ 9 og 10
samt afsnit 3.7 og 6 i de almindelige bemærkninger.

Det foreslås med stk. 5, at kapitel 2, kapitel 5 og kapitel 6
finder tilsvarende anvendelse på ændringer af anlægsprojek-
tet, som tillades efter stk. 4.

Forslaget indebærer, at også de af forsvarsministeren til-
ladte projektændringer kan gennemføres uden anvendelse af
den i kapitel 2 nævnte lovgivning, og at klageadgangen efter
de i kapitel 5 nævnte love også er afskåret for afgørelser,
som vedrører projektændringer. Endvidere indebærer forsla-
get, at bestemmelserne i kapitel 6 om domstolsprøvelse fin-
der anvendelse for de af forsvarsministeren tilladte projek-
tændringer.

Der skabes med bestemmelsen klarhed om, at eventuelle
projektændringer vil blive reguleret af de samme regler, som
efter dette lovforslag gælder for den øvrige del af anlægs-
projektet.

Til § 2
Med § 2 foreslås det, at forsvarsministeren bemyndiges til

at udbygge Flyvestation Skrydstrup i overensstemmelse med
rammerne i § 1.

Bestemmelsen indebærer, at forsvarsministeren får den
bevillingsmæssige hjemmel til at gennemføre anlægsprojek-
tet efter den foreslåede § 1, stk. 2, nr. 1. Forsvarsministeren
får dermed hjemmel til at afholde udgifter til anlægsprojek-
tet, som forventes at andrage 1 mia. kr. Udgifterne til an-
lægsprojektet afholdes inden for den samlede økonomiske
ramme til kampflyanskaffelsen på 20 mia. kr. (2015-pl).

Anlægsprojektet vil skulle gennemføres i overensstem-
melse med de rammer, der fremgår af den foreslåede § 1,
stk. 2, nr. 1.

Der henvises i øvrigt til afsnit 9 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 3
Det foreslås med § 3, stk. 1, at ved gennemførelse af an-

lægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder §§ 3 og 20 i lov
om naturbeskyttelse ikke anvendelse.
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Bestemmelsen indebærer, at anlægsprojektet undtages fra
forbuddet i § 3, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse (naturbe-
skyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts
2019, som ændret ved lov nr. 135 af 25. februar 2020 mod
tilstandsændringer af naturlige søer, hvis areal er på over
100 m2, og af vandløb eller dele af vandløb, der er udpeget
som beskyttede. Bestemmelsen indebærer endvidere, at an-
lægsprojektet undtages fra forbuddet i § 3, stk. 2, mod til-
standsændringer af heder, moser og lignende, strandenge og
strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, når
sådanne naturtyper tilsammen eller i forbindelse med de sø-
er, der er omfattet af § 3, stk. 1, er større end 2.500 m2 i
sammenhængende areal. Derudover undtages anlægsprojek-
tet fra forbuddet i § 3, stk. 3, mod tilstandsændringer af mo-
ser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i
forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af be-
skyttelsen i § 3, stk. 1.

Bestemmelsen indebærer, som en konsekvens af fravigel-
sen fra naturbeskyttelseslovens § 3, at §§ 5-7 i naturbeskyt-
telsesloven om miljø- og fødevareministerens adgang til at
fastsætte nærmere regler om beskyttelsen i § 3, og regler ud-
stedt i medfør af de nævnte bestemmelser, ikke vil være re-
levante for anlægsprojektet.

Bestemmelsen indebærer også, at anlægsprojektet undta-
ges fra kravet i naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 1, om, at
offentlige anlæg i det åbne land skal placeres og udformes
således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de
landskabelige værdier og de øvrige interesser, der er nævnt i
naturbeskyttelseslovens § 1. Herudover indebærer bestem-
melsen, at anlægsprojektet undtages fra § 20, stk. 2, i natur-
beskyttelsesloven, hvorefter miljø- og fødevareministeren
kan fastsætte regler om, at placeringen i og udformningen af
nærmere angivne kategorier af offentlige anlæg skal god-
kendes af miljø- og fødevareministeren eller kommunalbe-
styrelsen. Som konsekvens vil de regler, der er udstedt eller
udstedes i medfør af bestemmelsen, ligeledes ikke finde an-
vendelse.

Det foreslås med stk. 2, at hensynene bag de bestemmel-
ser, der er nævnt i stk. 1, i stedet varetages af forsvarsmini-
steren efter denne lov.

Bestemmelsen indebærer, at hensynene bag §§ 3 og 20 i
naturbeskyttelsesloven som udgangspunkt vil finde anven-
delse for projektet, men at forsvarsministeren overlades
kompetencen til i nødvendigt omfang at udøve et skøn i for-
bindelse med bebyggelse til brug for gennemførelse af an-
lægsprojektet efter den foreslåede § 1, stk. 2, nr. 1. Forsvars-
ministeren vil dermed skulle afveje hensynene bag de på-
gældende bestemmelser i naturbeskyttelsesloven overfor
hensynet til realisering af anlægsprojektet, som udgør et vig-
tigt statsligt anlægsprojekt.

Hensynene bag §§ 3 og 20 i naturbeskyttelsesloven vedrø-
rer bl.a. hensynet til ikke at ændre tilstanden af beskyttede
naturtyper, hensynet til de landskabelige værdier samt hen-
synet til at værne landets natur og miljø, så samfundsudvik-
lingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for men-
neskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Det foreslås med stk. 3, at forsvarsministeren, hvis an-
lægsprojektets særlige karakter gør det påkrævet, kan fast-
sætte regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør
af lov om naturbeskyttelse ikke finder anvendelse for an-
lægsprojektet.

Bestemmelsen indebærer, at forsvarsministeren vil blive
bemyndiget til ved bekendtgørelse helt eller delvist at fravi-
ge regler udstedt i medfør af naturbeskyttelsesloven. Be-
myndigelsen vil alene kunne anvendes, når projektets særli-
ge karakter gør det påkrævet. Heri ligger et krav om, at en
fravigelse kun vil kunne ske, når det er afgørende ud fra
hensynet til projektets fremdrift eller de særlige sikkerheds-
mæssige krav til projektet. I det omfang der fraviges fra reg-
ler udstedt i medfør af naturbeskyttelsesloven, som gennem-
fører EU-regulering, vil det blive sikret, at bemyndigelsen i
dette lovforslag udnyttes i fuld overensstemmelse med de
EU-retlige regler.

Den foreslåede bemyndigelse indebærer også, at der kan
ske fravigelse af nærmere bestemte regler udstedt i medfør
af naturbeskyttelsesloven på baggrund af eventuelle ændrin-
ger i anlægsprojektet efter den foreslåede § 1, stk. 4.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1 i de almindelige be-
mærkninger.

Til § 4
Det foreslås med § 4, stk. 1, at ved gennemførelse af an-

lægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder reglerne om kom-
muneplanlægning og lokalplanlægning i kapitel 4, 5 og 6
samt § 35, stk. 1, i lov om planlægning ikke anvendelse.

Forslaget om at fravige reglerne om kommune- og lokal-
planlægning er begrundet i hensynet til, at dette lovforslag
skal udgøre den retlige ramme for anlægsprojektet, og gen-
nemførelsen af anlægsprojektet vil dermed ikke kræve fy-
sisk planlægning efter lov om planlægning (planloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere æn-
dringer. Det vil derfor heller ikke være påkrævet at vedtage
nye planer eller ændre i eksisterende planlægning for at kun-
ne gennemføre anlægsprojektet. Anlægsprojektet vil med
den foreslåede ordning heller ikke kræve dispensation eller
lignende fra den eksisterende planlægning, idet planerne ik-
ke finder anvendelse i forbindelse med anlægsprojektets
gennemførelse.

Bestemmelsen vil endvidere indebære, at der ikke efter
planlovens § 35, stk. 1, skal indhentes landzonetilladelse til
ændringen i anvendelsen af arealer eller til opførelse af de
bygninger og andre anlæg, der er omfattet af lovforslaget,
herunder til midlertidige anlæg og installationer.

Med stk. 2 foreslås det, at hensynene bag de bestemmel-
ser, der er nævnt i stk. 1, i stedet varetages af forsvarsmini-
steren efter denne lov.

Bestemmelsen indebærer, at hensynene bag kapitel 4, 5 og
6 samt § 35, stk. 1, i planloven som udgangspunkt finder an-
vendelse for anlægsprojektet, men at forsvarsministeren
overlades en kompetence til i nødvendigt omfang at udøve
et skøn i forbindelse med bebyggelse m.v. til brug for gen-
nemførelse af anlægsprojektet. Forsvarsministeren vil her-
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ved skulle afveje de planlægningsmæssige hensyn bag de
pågældende bestemmelser i planloven og indholdet i kon-
krete kommune- og lokalplaner, der er udstedt på baggrund
af de pågældende bestemmelser, overfor hensynet til realise-
ring af anlægsprojektet, som udgør et vigtigt statsligt an-
lægsprojekt.

Hensynene bag kapitel 4, 5 og 6 samt § 35, stk. 1, i plan-
loven omfatter bl.a. hensynet til en sammenhængende plan-
lægning, der forener de samfundsmæssige interesser i areal-
anvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og
miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele
landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt
grundlag med respekt for menneskers livsvilkår, bevarelse
af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Med stk. 3 foreslås det, at kommuneplaner og lokalplaner
efter lov om planlægning ikke fremadrettet må stride mod
rammerne for driftsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 2, herunder
regler, som fastsættes i medfør af § 7, stk. 5.

Bestemmelsen indebærer, at de kommunalbestyrelser,
hvis kommuneplaner har betydning for arealanvendelsen
omkring Flyvestation Skrydstrup, ikke må vedtage planer,
som strider mod rammerne for driftsprojektet efter den fore-
slåede § 1, stk. 2, nr. 2, herunder regler udstedt i medfør af
den foreslåede § 7, stk. 5.

Bestemmelsen skal sikre, at den kommunale planlægning
ikke strider mod lovens formål. Kommunalbestyrelserne
forpligtes på den baggrund til i fornødent omfang fremadret-
tet at udlægge støjkonsekvensområder, således at de afspej-
ler de støjgrænser, der vil blive fastsat i medfør af bemyndi-
gelsesbestemmelsen i den foreslåede § 7, stk. 5.

For så vidt angår støjkonsekvensområder til planlægnings-
brug fremgår det af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1994
om støj fra flyvepladser, s. 41, at nye boliger i områder med
spredt bebyggelse i det åbne land som udgangspunkt ikke
bør udlægges, hvor støjbelastningen (LDEN) er over 55 dB
eller maksimalværdien af det A-vægtede lydtrykniveau
(LAmax) er over 70 dB. Det fremgår endvidere af Miljøsty-
relsens vejledning om støj fra flyvepladser, at i boligområ-
der og rekreative områder med overnatning bør maksimal-
værdien for starter og landinger om natten (kl. 22.00-07.00)
tilstræbes ikke at overskride 80 dB for flyvepladser. Det
vurderes imidlertid, at formuleringerne ”som udgangspunkt”
og ”det bør tilstræbes” giver mulighed for på baggrund af en
konkret vurdering at udlægge områder til støjfølsom anven-
delse, uanset at der i området sker overskridelse af LAmax
værdien om natten.

I den konkrete situation vil der alene være tale om over-
skridelser af den tilstræbte maksimalværdi i natperioden 10
dage om året, hvor der vil være behov for at træne med
kampfly i mørke i natperioden, og 10 dage om året, hvor der
vil være behov for at træne med øvrige fly og helikoptere.
Det vil ikke være de samme områder, der overflyves hver
gang, således at der for store delområder vil være tale om
færre end 20 gange, hvor maksimalniveauet overstiger 80
dB. Derudover vil overskridelserne primært finde sted i be-
gyndelsen af natperioden fra kl. 22.00 til 24.00 som følge af,

at enkelte kampfly i forbindelse med mørketræningen ikke
vil kunne nå at lande inden kl. 22.00.

Der er tale om, at overskridelserne for de enkelte områder
kun vil forekomme i kortere tidsrum og i et begrænset antal
gange om året, og Forsvarsministeriet vurderer derfor, at
kommunerne vil have mulighed for at udøve et konkret skøn
i forhold til, om de områder, der alene berøres af maksimal-
værdi i natperioden, skal udlægges som støjkonsekvensom-
råder eller ej.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2 i de almindelige be-
mærkninger.

Til § 5
Det foreslås med § 5, stk. 1, at ved gennemførelse af an-

lægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder § 16, stk. 1, og §
16 A i byggeloven ikke anvendelse.

Udbygningen af Flyvestation Skrydstrup er et stort og
kompliceret byggeri, hvor helt særlige sikkerhedsforanstalt-
ninger gør sig gældende. Blandt andet kræves det, at udvalg-
te bygningsdele og detaljer vedrørende byggeriet hemmelig-
holdes. De bygningsmæssige foranstaltninger vil således i et
betydeligt omfang skulle hemmeligholdes af hensyn til ri-
gets sikkerhed. For en nærmere beskrivelse af byggeriet
henvises til afsnit 2.4 i de almindelige bemærkninger.

Det foreslås på den baggrund, at det samlede anlægsarbej-
de i forbindelse med anlægsprojektet undtages fra krav om
byggetilladelse efter § 16, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 med senere
ændringer, og ibrugtagningstilladelse efter byggelovens § 16
A.

Med stk. 2 foreslås det, at hensynene bag de bestemmel-
ser, der er nævnt i stk. 1, i stedet varetages af forsvarsmini-
steren efter denne lov.

Bestemmelsen indebærer, at hensynene bag byggelovens
§ 16, stk. 1, og § 16 A som udgangspunkt finder anvendelse
for projektet, men at forsvarsministeren overlades kompe-
tencen til i nødvendigt omfang at udøve et skøn i forbindelse
med bebyggelse til brug for gennemførelse af anlægsprojek-
tet. Forsvarsministeren vil herved skulle afveje hensynene
bag bestemmelserne i byggeloven overfor hensynet til reali-
sering af projektet, som udgør et vigtigt statsligt anlægspro-
jekt.

Med stk. 3 foreslås det, at forsvarsministeren, hvis anlægs-
projektets særlige karakter gør det påkrævet, i konkrete til-
fælde kan tillade fravigelse af nærmere bestemte regler ud-
stedt i medfør af byggeloven.

Bemyndigelsen vil alene kunne anvendes, når projektets
særlige karakter gør det påkrævet. Heri ligger et krav om, at
en fravigelse af nærmere bestemte regler kun vil kunne ske,
når det er afgørende ud fra hensynet til projektets fremdrift
eller de særlige sikkerhedsmæssige krav til projektet.

Den foreslåede bestemmelse forventes anvendt til at tilla-
de fravigelser af specifikke krav i bekendtgørelse nr. 1399 af
12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18),
som ændret ved bekendtgørelse nr. 182 af 5. marts 2020.
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Det forudsættes, at regler og krav, som følger af BR18, i
videst muligt omfang søges efterlevet i forbindelse med ud-
bygningen af Flyvestation Skrydstrup. Der vil imidlertid væ-
re en række områder, hvor særlige hensyn til bygningers
indretning og funktion, eksempelvis operative og sikker-
hedsmæssige hensyn, gør, at byggeriet ikke vil kunne ske i
fuld overensstemmelse med kravene i BR18. Der vil eksem-
pelvis være behov for at fravige krav til antal og placering af
vinduer og flugtveje på grund af de særlige sikkerhedskrav
til bygningerne. Derudover vil energikrav ikke kunne over-
holdes, idet der skal etableres store portarealer til F-35-
kampflyene. I disse tilfælde vil forsvarsministeren efter den
foreslåede bestemmelse således kunne tillade fravigelser
herfra.

Den foreslåede bemyndigelse indebærer også, at der kan
tillades konkrete fravigelser af nærmere bestemte regler ud-
stedt i medfør af byggeloven på baggrund af eventuelt tillad-
te ændringer i anlægsprojektet efter § 1, stk. 4.

Forsvarsministerens tilladelse til fravigelser af regler ud-
stedt i medfør af byggeloven kan alene ske konkret i de en-
kelte tilfælde.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.3 i de almindelige be-
mærkninger.

Til § 6
Det foreslås med § 6, stk. 1, at ved gennemførelse af an-

lægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder § 8, § 50, stk. 5
og 6, og § 71 i lov om forurenet jord ikke anvendelse.

Bestemmelsen vil indebære, at der ikke efter § 8 i lov om
forurenet jord (jordforureningsloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 282 af 27. marts 2017, som ændret ved lov nr. 278 af 17.
april 2018, forud for bygge- og anlægsarbejdet skal indhen-
tes tilladelse fra Haderslev Kommune til ændret anvendelse
af arealer inden for flyvestationen eller til opgravning og
håndtering af jord. Kommunen vil således ikke i den forbin-
delse kunne stille vilkår for anlægsarbejdets udførelse m.v.

Yderligere vil bestemmelsen bl.a. indebære en fravigelse
af kravet i jordforureningslovens § 50, stk. 5, om, at opgrav-
ning og håndtering af jord først må iværksættes fire uger ef-
ter anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen vil
også indebære en fravigelse af jordforureningslovens § 50,
stk. 6, om at kommunalbestyrelsen inden fire uger efter an-
meldelsen giver anmelderen meddelelse, hvis opgravning og
håndtering ikke kan ske efter de i stk. 5 nævnte regler, eller
hvis kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt, øn-
sker at modsætte sig jordens genanvendelse eller at stille vil-
kår herfor, jf. § 51.

Endeligt vil bestemmelsen indebære en fravigelse af reg-
lerne i § 71 i jordforureningsloven om standsning af arbej-
det, hvis der i forbindelse med bygge- og jordarbejde kon-
stateres forurening på arealer, der ikke er kortlagte, eller der
konstateres forurening, der ikke er beskrevet på kortlagte
arealer, samt den efterfølgende proces for genoptagelse af
arbejdet.

Med stk. 2 foreslås det, at hensynene bag de bestemmel-
ser, der er nævnt i stk. 1, i stedet varetages af forsvarsmini-
steren efter denne lov.

Dermed vil forsvarsministeren skulle varetage de hensyn
til at forebygge, fjerne og begrænse jordforurening, som lig-
ger bag de undtagne bestemmelser i jordforureningsloven.
Hensynene vil blive varetaget på baggrund af den gennem-
førte miljøkonsekvensvurdering, og forurenet jord vil blive
håndteret, så risiko for forurening af jord og grundvand be-
grænses mest muligt, samtidigt med at det sikres, at der ikke
sker unødige forsinkelser eller fordyrelser af projektet.

I forbindelse med anlægsprojektet vil overskudsjord fra
byggeprojektet blive anvendt til støjafskærmning. Der vil
også kunne tilføres ren jord udefra til etableringen af støjaf-
skærmningen. Overskudsjorden fra byggeprojektet hidrører
fra arealer, der delvist er kortlagt på vidensniveau 1, jf. af-
snit 3.4.2 i de almindelige bemærkninger. Det vil alene være
ren og lettere forurenet jord fra afgravning i området, der vil
blive genanvendt. De lettere forurenede materialer vil blive
indbygget og afdækket med miljønet samt minimum 0,5 m
rene materialer. Jord, der er forurenet over Miljøstyrelsens
afskæringskriterium, vil derimod ikke blive genanvendt,
men bortkørt til godkendt modtageanlæg. Miljøstyrelsens
afskæringskriterium anvendes til at bestemme indsatsen i
forbindelse med oprydningen af en forurening. Hvis afskæ-
ringskriteriet overskrides, skal jorden bl.a. kortlægges.

Det kan imidlertid ikke fuldstændigt udelukkes, at der ved
oplæg af overskudsjorden i forbindelse med etablering af
støjafskærmning kan være fare for nedsivning af stoffer fra
jorden til grundvandet. Sådanne stoffer kan erfaringsvist ek-
sempelvis være oliekomponenter, hvis koncentrationerne i
jorden er tilstrækkeligt høje. Der vil ske nærmere afklaring
heraf i forbindelse med den særlige risikovurdering, som ud-
arbejdes i forbindelse med projektet.

Det forudsættes, at forsvarsministeren forud for etablerin-
gen af støjafskærmningen sender den udarbejdede jordhånd-
teringsplan og risikovurderingen til kommunen og regionen
med anmodning om en udtalelse med henblik på at sikre, at
der ikke sker en unødig påvirkning af jord og grundvand,
som kan påvirke den offentlige indsats uhensigtsmæssigt.
Det forudsættes endvidere, at forsvarsministeren vil tilveje-
bringe og meddele regionen sædvanlige oplysninger, som er
nødvendige for regionens varetagelse af den offentlige ind-
sats over for kortlagte arealer. Dette skal ses i lyset af, at den
overordnede offentlige indsats på jordforureningsområdet
fortsat vil skulle varetages af regionen.

Med stk. 3 foreslås det, at forsvarsministeren, hvis anlægs-
projektets særlige karakter gør det påkrævet, kan fastsætte
regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør af
lov om forurenet jord ikke finder anvendelse for anlægspro-
jektet.

Bestemmelsen indebærer, at forsvarsministeren vil blive
bemyndiget til ved bekendtgørelse helt eller delvist at fravi-
ge regler udstedt i medfør af jordforureningsloven. Bemyn-
digelsen vil alene kunne anvendes, når projektets særlige ka-
rakter gør det påkrævet. Heri ligger et krav om, at en fravi-
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gelse af nærmere bestemte regler kun vil kunne ske, når det
er afgørende ud fra hensynet til projektets fremdrift eller de
særlige sikkerhedsmæssige krav til projektet. I det omfang
der fraviges fra regler udstedt i medfør af jordforureningslo-
ven, som gennemfører EU-regulering, vil det blive sikret, at
bemyndigelsen i dette lovforslag udnyttes i fuld overens-
stemmelse med de EU-retlige regler.

Den foreslåede bemyndigelse indebærer også, at der kan
ske fravigelse af nærmere bestemte regler udstedt i medfør
af jordforureningsloven på baggrund af eventuelt tilladte
ændringer i anlægsprojektet efter den foreslåede § 1, stk. 4.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4 i de almindelige be-
mærkninger.

Til § 7
Det foreslås med § 7, stk. 1, at ved gennemførelse af an-

lægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder §§ 19 og 33 i lov
om miljøbeskyttelse ikke anvendelse.

Bestemmelsen indebærer, at det midlertidige deponi af
jord, som er foretaget i forbindelse med byggemodningen,
og som vil skulle videreføres i anlægsfasen, ikke vil være
omfattet af krav om tilladelse efter § 19 i lov om miljøbe-
skyttelse (miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
1218 af 25. november 2019 med senere ændringer, i anlægs-
fasen.

Bestemmelsen indebærer desuden en fravigelse af kravet
om miljøgodkendelse for anlægsprojektet efter miljøbeskyt-
telseslovens § 33. Flyvestation Skrydstrup er i dag omfattet
af en miljøgodkendelse af 5. oktober 1999 for Flyvestation
Skrydstrup/Vojens Lufthavn. Der vil imidlertid efter gæl-
dende ret skulle indhentes en fornyet miljøgodkendelse i
forbindelse med den påtænkte udbygning og drift af flyve-
stationen. Det følger således af miljøbeskyttelseslovens §
33, stk. 1, 2. pkt., at en listevirksomhed ikke må ændres eller
udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde,
som indebærer øget forurening, før udvidelsen eller ændrin-
gen er godkendt.

Bestemmelsen indebærer, at der ikke vil være krav om at
søge Haderslev Kommune om en fornyet miljøgodkendelse
i anledningen af udbygningen af Flyvestation Skrydstrup.

I forbindelse med anlægsprojektet vil overskudsjord fra
byggeprojektet blive anvendt til støjafskærmning. Der vil
også kunne tilføres ren jord udefra til etableringen af støjaf-
skærmningen. Overskudsjorden fra byggeprojektet hidrører
fra arealer kortlagt på vidensniveau 1, jf. afsnit 3.4.2 i de al-
mindelige bemærkninger. Det vil alene være ren og lettere
forurenet jord fra afgravning i området, der vil blive genan-
vendt. De lettere forurenede materialer vil blive indbygget
og afdækket med miljønet samt minimum 0,5 m rene mate-
rialer. Jord, der er forurenet over Miljøstyrelsens afskæ-
ringskriterium, vil derimod ikke blive genanvendt, men
bortkørt til godkendt modtageanlæg. Miljøstyrelsens afskæ-
ringskriterium bruges til at bestemme indsatsen i forbindelse
med oprydning af en forurening, og hvis afskæringskriteriet
overskrides, skal jorden bl.a. kortlægges.

Det kan imidlertid ikke fuldstændigt udelukkes, at der ved
oplæg af overskudsjorden i forbindelse med etablering af
støjafskærmning kan være risiko for nedsivning af stoffer
fra jorden til grundvandet. Sådanne stoffer kan erfarings-
mæssigt f.eks. være oliekomponenter, hvis koncentrationer-
ne i jorden er tilstrækkeligt høje. Efter gældende ret vil det
kræve, at der indhentes en miljøgodkendelse efter miljøbe-
skyttelseslovens § 33. Den foreslåede bestemmelse indebæ-
rer, at der heller ikke i relation til etablering af støjafskærm-
ning vil skulle søges om en miljøgodkendelse i medfør af
miljøbeskyttelseslovens § 33.

Det foreslås med stk. 2, at fravigelsen af de bestemmelser,
der er nævnt i stk. 1, også omfatter nedsivning af stoffer,
som måtte finde sted efter anlægsprojektets afslutning, hvis
nedsivningen er en følge af oplægning af jord, der er sket i
forbindelse med anlægsprojektet.

Den foreslåede fravigelse af kravet om tilladelse til oplæg-
ning af jord i forbindelse med anlægsprojektet vil med det
foreslåede stk. 2 dermed også gælde efter anlægsprojektets
afslutning. Dermed vil der ikke være krav om, at der skal
indhentes tilladelse, efter at anlægsprojektet afsluttes.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3 vil driftsprojek-
tet efter § 1, stk. 2, nr. 2, ikke være omfattet af kravet om
miljøgodkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Bestemmelsen indebærer – jf. afgrænsningen af driftspro-
jektet i den foreslåede § 1, stk. 2, nr. 2 – at flystøj og termi-
nalstøj fra Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup,
herunder lavfrekvent støj og infralyd samt vibrationer, ikke
vil være omfattet af krav om godkendelser efter miljøbe-
skyttelseslovens § 33.

Driftsprojektet omfatter flystøj, som er støj fra startende
og landende fly samt taxikørsel i forbindelse med start og
landing. Driftsprojektet omfatter derudover terminalstøj,
som er støj fra samtlige støjkilder fra flyvestationen med
undtagelse af flystøj, støj fra flyvestationens skydebane, støj
fra sprængninger i harmoniseringsbanen og støj fra brand-
øvelser.

Driftsprojektet omfatter dermed ikke støj fra flyvestatio-
nens skydebane, støj fra sprængninger i harmoniseringsba-
nen og støj fra brandøvelser. Driftsprojektet omfatter endvi-
dere ikke støj fra civile aktiviteter på flyvestationen, såsom
støj fra private fly, der benytter flyvestationens landingsba-
ner. De nærmere rammer for disse former for støj vil være
omfattet af de almindelige krav om miljøgodkendelse i over-
ensstemmelse med de gældende regler herfor. Dette sikrer,
at en så stor del af driften af Flyvestation Skrydstrup som
muligt omfattes af miljøbeskyttelseslovens almindelige reg-
ler om miljøgodkendelse.

Bestemmelsen indebærer, at de dele af den gældende mil-
jøgodkendelse for Flyvestation Skrydstrup, der relaterer sig
til flystøj og terminalstøj fra Forsvarets aktiviteter – i form
af vilkår 11-16, 18 og 19 om støj, lavfrekvent støj, infralyd
og vibrationer samt vilkår 37 og 38 om egenkontrol af støj –
fra det vedtagne lovforslags ikrafttræden ikke finder anven-
delse i forhold til driftsprojektet. Herudover er der i miljø-
godkendelsen enkelte andre vilkår, som delvist vedrører fly-
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støj og terminalstøj. Disse vilkår vil heller ikke finde anven-
delse på driftsprojektet.

Det foreslås med stk. 4, at hensynene bag de bestemmel-
ser, der er nævnt i stk. 1 og 3, i stedet varetages af forsvars-
ministeren efter denne lov.

Bestemmelsen i stk. 4 vil indebære, at forsvarsministeren
varetager hensynene bag §§ 19 og 33 i miljøbeskyttelseslo-
ven i forbindelse med gennemførelse af anlægsprojektet.
Forsvarsministeren vil herved skulle afveje hensynet bag til-
ladelsesordningerne i miljøbeskyttelsesloven overfor hensy-
net til realisering af projektet, som udgør et vigtigt statsligt
anlægs- og driftsprojekt. Gennemførelsen af anlægsprojektet
vil desuden skulle ske indenfor rammen af den beskyttelse
af målsatte vandforekomster, som følger af Europa Parla-
mentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000
om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpoliti-
ske foranstaltninger (vandrammedirektivet). Det forudsættes
i den forbindelse, at forsvarsministeren sikrer, at hensynene
varetages af medarbejdere med indsigt i bl.a. jordforure-
ningsområdet og grundvandsområdet, og at der i relevant
omfang sker inddragelse af yderligere ekspertise på områ-
det.

Bestemmelsen vil endvidere indebære, at forsvarsministe-
ren i forbindelse med driftsprojektet varetager hensynene
bag § 33 i miljøbeskyttelsesloven ved fastsættelse af nærme-
re regler om støj efter stk. 5. Forsvarsministeren vil i den
forbindelse skulle foretage den nødvendige afvejning mel-
lem på den ene side hensynet til Forsvarets mulighed for at
varetage sine opgaver, herunder bl.a. i relation til suveræni-
tetshævdelse i luften, og på den anden side hensynet til de
borgere, der måtte blive påvirket af støjen.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 5 fastsætter for-
svarsministeren nærmere regler om driftsprojektet efter § 1,
stk. 2, nr. 2. Forsvarsministeren kan i den forbindelse bl.a.
fastsætte regler om flystøj, terminalstøj, egenkontrol og af-
skæring af klageadgang.

Bestemmelsen indebærer – sammenholdt med det foreslå-
ede stk. 3 – at de regler og den praksis vedrørende flystøj og
terminalstøj, der normalt vil finde anvendelse, når der gives
en miljøgodkendelse til en flyvestation, ikke vil finde an-
vendelse på flystøj og terminalstøj fra Forsvarets aktiviteter
på Flyvestation Skrydstrup. Disse støjforhold reguleres i ste-
det udtømmende i den foreslåede § 7, stk. 3 og 4, og regler
udstedt i medfør af stk. 5. Forsvarsministeren vil i den for-
bindelse kunne fastsætte begrænsninger for støjen eller for
støj fra udvalgte aktiviteter.

De regler, der vil blive udstedt i medfør af den foreslåede
bestemmelse, vil fastsætte grænseværdier, både i relation til
den beregnede maksimalværdi og den beregnede støjbelast-
ning for flystøj fra Forsvarets aktiviteter på flyvestationen.
Reglerne vil desuden fastsætte grænseværdier for den bereg-
nede terminalstøjsbelastning og terminalstøjens beregnede
maksimalværdi. Herudover vil der kunne fastsættes be-
grænsninger for lavfrekvent støj og infralyd samt vibratio-
ner.

Det forudsættes, at der – som det også i det væsentligste
er tilfældet efter gældende ret – ikke fastsættes begrænsnin-
ger for så vidt angår ambulanceflyvninger, flyvninger for
politiet, eftersøgning- og redningsmissioner, miljø- og over-
vågningsflyvninger, flyvninger i forbindelse med suveræni-
tetshævdelse, flyvninger i forbindelse med humanitære ind-
satser, flyvninger i forbindelse med internationale opgaver,
flyvninger i forbindelse med intensive uddannelsesperioder
med henblik på internationale opgaver, herunder i relation
til opgaver for FN. Endvidere vil det kunne fastsættes, at
særlige typer af støj, f.eks. støj fra skræmmeskud, ikke ind-
går i de begrænsninger, der fastsættes.

Der vil endvidere kunne fastsættes regler om egenkontrol
og krav til, i hvilket omfang der skal gennemføres fornyede
støjberegninger for flystøj og terminalstøj fra Forsvarets ak-
tiviteter på Flyvestation Skrydstrup.

Reglerne vil omfatte flystøj og terminalstøj fra Forsvarets
aktiviteter både i fasen, hvor F-16-kampfly udgør Danmarks
kampflykapacitet, i den efterfølgende fase, hvor F-16-kamp-
fly og F-35-kampfly tilsammen udgør kampflykapaciteten,
og i den fase, hvor F-35-kampfly alene udgør den samlede
kampflykapacitet.

Det forudsættes, at fastsættelsen af de beregnede grænse-
værdier for flystøj og terminalstøj vil tage udgangspunkt i
resultaterne af de gennemførte beregninger for flystøj og ter-
minalstøj i driftsprojektets forskellige faser, og at grænse-
værdierne vil ligge inden for de rammer, der er forudsat i
forbindelse med den gennemførte miljøkonsekvensvurde-
ring. Dette vil dog ikke gælde for lavfrekvent støj, infralyd
og vibrationer.

Med stk. 6 foreslås det, at forsvarsministeren, hvis anlægs-
projektets særlige karakter gør det påkrævet, kan fastsætte
regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør af
miljøbeskyttelsesloven ikke finder anvendelse for anlægs-
projektet.

Bestemmelsen indebærer, at forsvarsministeren vil blive
bemyndiget til ved bekendtgørelse helt eller delvist at fravi-
ge regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Be-
myndigelsen vil alene kunne anvendes, hvis projektets særli-
ge karakter gør det påkrævet. Heri ligger et krav om, at en
fravigelse af nærmere bestemte regler kun vil kunne ske, når
det er afgørende ud fra hensynet til projektets fremdrift eller
de særlige sikkerhedsmæssige krav til projektet. I det om-
fang der fraviges fra regler udstedt i medfør af miljøbeskyt-
telsesloven, som gennemfører EU-regulering, vil det blive
sikret, at bemyndigelsen i dette lovforslag udnyttes i fuld
overensstemmelse med de EU-retlige regler.

Forsvarsministeren forventes bl.a. at fastsætte regler om,
at dele af bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljø-
regulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørel-
sen) og dele af bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015
om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning
af jord (jordflytningsbekendtgørelsen) ikke finder anvendel-
se på anlægsprojektet.

Den foreslåede bemyndigelse indebærer også, at der kan
ske fravigelse af nærmere bestemte regler udstedt i medfør
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af miljøbeskyttelsesloven på baggrund af eventuelt tilladte
ændringer i anlægsprojektet efter den foreslåede § 1, stk. 4.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.6 i de almindelige be-
mærkninger.

Til § 8
Det foreslås med § 8, stk. 1, at Miljøstyrelsen fører tilsyn

med overholdelse af regler fastsat i medfør af § 7, stk. 5.
Driftsprojektet vil efter den foreslåede § 7, stk. 3, ikke væ-

re omfattet af kravet om miljøgodkendelse efter § 33 i lov
om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere æn-
dringer. Dermed vil kommunalbestyrelsen ikke efter miljø-
beskyttelsesloven have kompetence til at føre tilsyn med den
udledning af støj, der vil ske fra Flyvestation Skrydstrup
som led i driftsprojektet.

Med bestemmelsen skabes der i stedet hjemmel til, at Mil-
jøstyrelsen kan føre tilsyn med overholdelsen af de regler
om driftsprojektet, der fastsættes af forsvarsministeren efter
den foreslåede § 7, stk. 5.

Det foreslås med stk. 2, at forsvarsministeren efter for-
handling med miljøministeren kan fastsætte nærmere regler
om udøvelsen af tilsynet efter stk. 1, herunder om afskæring
af klageadgang.

Der forventes navnlig fastsat regler om, at Miljøstyrelsen
kan anmode forsvarsministeren eller, såfremt bemyndigel-
sen i den foreslåede § 14 er udnyttet, en statslig myndighed,
der udøver ministerens beføjelser efter dette lovforslag, om
at modtage for tilsynet relevante oplysninger om støj, herun-
der eksempelvis de seneste støjberegninger. Det kan endvi-
dere bestemmes, at Miljøstyrelsen kan anmode forsvarsmi-
nisteren eller den myndighed, som er tillagt forsvarsministe-
rens beføjelser efter loven, om en udtalelse, ligesom der kan
fastsættes regler om Miljøstyrelsens reaktionsmuligheder
ved konstatering af forhold, der ikke lever op til de fastsatte
støjbegrænsninger. Der vil endelig kunne fastsættes regler
om offentliggørelse af konklusioner på tilsyn, herunder om,
at visse oplysninger – af hensyn til den militære sikkerhed –
ikke kan offentliggøres.

Det er forudsat, at tilsynet vil kunne udføres af egen drift
eller efter klage.

Regler, der udstedes efter bestemmelsen, vil udtømmende
regulere det tilsyn, der skal foretages med flystøj og termi-
nalstøj fra Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup.
Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om tilsyn vil med
fravigelsen af lovens § 33 i den foreslåede § 7, stk. 3, ikke
finde anvendelse i forhold til flystøj og terminalstøj fra For-
svarets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.6 i de almindelige be-
mærkninger.

Til § 9
Det foreslås med § 9, stk. 1, at vurderer forsvarsministe-

ren, at en ændring i anlægsprojektet efter § 1, stk. 4, ikke i
sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, kan tilladelse
hertil meddeles uden iagttagelse af stk. 2-6.

Bestemmelsen fastsætter nærmere rammer for forsvarsmi-
nisterens godkendelse af ændringer i anlægsprojektet efter
den foreslåede § 1, stk. 4. Meddelelse af tilladelse til en pro-
jektændring uden iagttagelse af stk. 2-6 forudsætter således,
at der foretages en habitatscreening med henblik på at sikre,
at ændringen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter påvirker et Natura 2000-område væsent-
ligt.

Et Natura 2000-område er et område, der i medfør af Rå-
dets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af na-
turtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer
(habitatdirektivet) er udpeget med henblik på beskyttelse af
et sammenhængende europæisk, økologisk net af særlige be-
varingsområder. Disse områder omfatter både habitatområ-
der og fuglebeskyttelsesområder, jf. Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om be-
skyttelse af vilde fugle med senere ændringer (fuglebeskyt-
telsesdirektivet).

Det foreslås med stk. 2, at vurderer forsvarsministeren, at
en ændring efter § 1, stk. 4, kan påvirke et Natura 2000-om-
råde væsentligt, foretages der en nærmere konsekvensvurde-
ring af virkningerne af ændringen på Natura 2000-området
under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende
område.

Bestemmelsen indebærer, at såfremt den indledende habi-
tatscreening viser, at det ikke kan udelukkes, at ændringerne
vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt, vil der
skulle foretages en nærmere konsekvensvurdering med hen-
blik på at vurdere, om aktiviteten vil kunne skade Natura
2000-områdets integritet.

Vurderingen af, om ændringen vil kunne påvirke et Natu-
ra 2000-område væsentligt, vil bl.a. skulle ske på baggrund
af praksis fra EU-Domstolen.

Det foreslås endvidere med stk. 3 at viser konsekvensvur-
deringen efter stk. 2, at det ikke kan udelukkes, at ændrin-
gen vil skade Natura 2000-områdets integritet, kan forsvars-
ministeren ikke meddele tilladelse til ændringen, jf. dog stk.
4 og 5.

Vurderingen af, om ændringen vil kunne skade et Natura
2000-områdes integritet, vil bl.a. skulle ske på baggrund af
praksis fra EU-Domstolen. Det indebærer, at det efter en
konkret vurdering uden rimelig tvivl og ud fra et videnska-
beligt synspunkt skal kunne fastslås, at ændringen ikke vil
skade Natura 2000-områdets integritet.

Det følger modsætningsvist af bestemmelsen, at der som
udgangspunkt kun vil kunne gives tilladelse til ændringen,
hvis der på grundlag af konsekvensvurderingen efter stk. 2
er opnået vished for, at planen eller projektet ikke vil skade
Natura 2000-områdets integritet. Afhjælpende foranstaltnin-
ger kan efter EU-Domstolens praksis tages i betragtning i
forbindelse med konsekvensvurderingen. Afhjælpende for-
anstaltninger er i denne sammenhæng foranstaltninger inte-
greret i det pågældende projekt med henblik på at undgå el-
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ler reducere eventuelle skadelige virkninger af projektet for
at sikre, at det ikke skader Natura 2000-områdets integritet.

Såfremt konsekvensvurderingen viser, at ændringen ikke
skader Natura 2000-områdets integritet, f.eks. fordi der ud-
føres tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger, vil ændrin-
gen således kunne gennemføres.

Derudover foreslås det med stk. 4, at uanset at en ændring
vil kunne skade et Natura 2000-områdes integritet, jf. stk. 3,
kan forsvarsministeren meddele tilladelse til ændringen, så-
fremt ændringen er bydende nødvendig af hensyn til væsent-
lige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk
art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning. Meddelel-
se af tilladelsen forudsætter, at der er truffet alle nødvendige
kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale
sammenhæng i Natura 2000 beskyttes.

Den foreslåede undtagelse vil skulle fortolkes i overens-
stemmelse med undtagelsesbestemmelsen i habitatdirekti-
vets artikel 6, stk. 4, samt EU-Domstolens praksis på områ-
det. Det bemærkes i den forbindelse, at habitatdirektivet ik-
ke definerer, hvad der skal forstås ved bydende nødvendige
hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og EU-Domstolen
har ikke givet klare retningslinjer for fortolkningen af for-
muleringen. Artikel 6, stk. 4, nævner imidlertid hensynet til
den offentlige sikkerhed som eksempel på sådanne bydende
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Det
følger endvidere af Europa-Kommissionens vejledning ved-
rørende habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, at det er rimeligt
at antage, at der med formuleringen henvises til situationer,
hvor aktiviteterne viser sig at være uundværlige, idet de tag-
er sigte på at beskytte grundlæggende værdier for borgernes
liv (helbred, sikkerhed, miljø) og som led i statens og sam-
fundets grundlæggende politik.

Bestemmelsen i stk. 4, 2. pkt., vil indebære, at meddelelse
af tilladelse alene vil kunne ske, hvis der er truffet alle nød-
vendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den
globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes.

Kompensationsforanstaltninger er i denne sammenhæng
beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat med henblik på at
kompensere for de negative virkninger, som ændringen vil
have på et Natura 2000-område. Kompensationsforanstalt-
ninger forstås således som ethvert tiltag, der etableres for at
kompensere for den skadelige virkning en ændring måtte ha-
ve, mens afhjælpende foranstaltninger, som nævnt i be-
mærkningerne til det foreslåede stk. 3, skal forstås som for-
anstaltninger, der hindrer, at påvirkningen sker.

Det foreslås endvidere med stk. 5, at hvis ændringen vil
skade et Natura 2000-område, der indeholder prioriterede
naturtyper eller dyre- eller plantearter, kan tilladelse efter
stk. 4 dog kun meddeles, når der foreligger bydende nød-
vendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige
sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet,
eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre by-
dende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Den foreslåede undtagelse vil skulle fortolkes i overens-
stemmelse med undtagelsesbestemmelsen i habitatdirekti-

vets artikel 6, stk. 4, 2. pkt., samt EU-Domstolens praksis på
området.

Prioriterede naturtyper defineres i habitatdirektivets arti-
kel 1, litra d, som de naturtyper, der er i fare for at forsvinde
på Fællesskabets område, og for hvis bevaring Fællesskabet
har et særligt ansvar under hensyn til omfanget af andelen af
deres naturlige udbredelse inden for det område. Prioriterede
arter omfatter visse truede arter af fællesskabsbetydning, og
for hvis bevaring Fællesskabet har et særligt ansvar under
hensyn til omfanget af andelen af deres naturlige udbredelse
inden for det område, der er nævnt i habitatdirektivets arti-
kel 2, jf. definitionen i direktivets artikel 1, litra h. De priori-
terede naturtyper og dyre- og plantearter, som er naturligt
hjemmehørende i Danmark, fremgår af bilag 5 til bekendt-
gørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og ad-
ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).

Bestemmelsen indebærer, at der som udgangspunkt alene
vil kunne meddeles tilladelse til ændringer, som vil skade et
Natura 2000-område, der indeholder prioriterede naturtyper
eller dyre- eller plantearter, hvis der foreligger bydende nød-
vendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige
sikkerhed. Der er således tale om en mere restriktiv undta-
gelsesbestemmelse end den foreslåede stk. 4.

Det foreslås med stk. 6, at forsvarsministeren underretter
Europa-Kommissionen om trufne kompensationsforanstalt-
ninger efter stk. 4, 2. pkt.

Kravet om underretning følger af habitatdirektivets artikel
6, stk. 4, og den foreslåede bestemmelse skal forstås i over-
ensstemmelse med denne bestemmelse samt praksis i rela-
tion hertil.

Efter stk. 7 finder bestemmelser i anden lovgivning, som
fastsætter krav om vurdering af virkninger på Natura 2000-
områder, ikke anvendelse på ændringer efter § 1, stk. 4.

Bestemmelsen indebærer, at vurderingen af virkninger på
Natura 2000-områder skal foretages efter bestemmelserne i
den foreslåede § 9, uanset at lignende vurderingskrav ek-
sempelvis vil følge af habitatbekendtgørelsen eller planhabi-
tatbekendtgørelsen.

Vurderingskrav efter habitatbekendtgørelsen vil kunne op-
stå i de tilfælde, hvor en ændring efter § 1, stk. 4, også vil
kræve en tilladelse efter regler i eksempelvis naturbeskyttel-
sesloven, som ikke er fraveget med kapitel 2.

Der henvises i øvrigt til afsnit 6 og 13.2 i de almindelige
bemærkninger.

Til § 10
Det foreslås med § 10, stk. 1, at forsvarsministeren ikke

kan meddele tilladelse til ændringer efter § 1, stk. 4, såfremt
aktiviteten kan beskadige eller ødelægge yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrear-
ter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller
ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets
bilag IV, litra b, i alle livsstadier, jf. dog stk. 2.
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Den foreslåede bestemmelse gennemfører delvist artikel
12 og 13 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere
ændringer (habitatdirektivet). Efter artikel 12 og 13 skal
medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at
indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er omfattet af bilag IV, li-
tra a, og de plantearter, der er omfattet af bilag IV, litra b
(under ét kaldet ”bilag IV-arter”), med forbud mod bl.a. for-
sætlig forstyrrelse af disse arter, og for så vidt angår dyrear-
ter, ligeledes beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller
rasteområder. Den foreslåede bestemmelse gennemfører
desuden delvist artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse
af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), som forpligter
medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger
til at indføre en generel ordning til beskyttelse af fuglearter,
som i vild tilstand har deres naturlige ophold på EU-med-
lemsstaternes område. Den foreslåede § 10, stk. 1, vil skulle
fortolkes i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis
efter de nævnte bestemmelser.

Bestemmelsen svarer i det væsentligste til § 10 i bekendt-
gørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og ad-
ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) og § 7 i
bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016 om admini-
stration af planloven i forbindelse med internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (planha-
bitatbekendtgørelsen). Efter § 10 i habitatbekendtgørelsen
kan der bl.a. ikke gives tilladelse, dispensation eller godken-
delse i medfør af de bestemmelser i anden lovgivning, der er
oplistet i bekendtgørelsens § 7, hvis det ansøgte kan beska-
dige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitat-
direktivets bilag IV, litra a, eller hvis det kan ødelægge de
plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra
b, i alle livsstadier. De bilag IV-arter, der er naturligt hjem-
mehørende i Danmark, fremgår af bilag 3 til naturbeskyttel-
sesloven og bilag 7 til habitatbekendtgørelsen.

Dyre- og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bi-
lag IV, udgør dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning,
der kræver streng beskyttelse.

Efter stk. 2 kan forsvarsministeren meddele tilladelse til
ændringen, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ,
og hvis tilladelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands
bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesom-
råde. Tilladelse til ændringen skal have til formål at sikre
hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller andre
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteres-
ser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væ-
sentlige gavnlige virkninger på miljøet.

Den foreslåede undtagelse vil skulle fortolkes i overens-
stemmelse med undtagelsesbestemmelserne i habitatdirekti-
vets artikel 16, hvorefter fravigelse bl.a. kan ske, hvis der ik-
ke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke
hindrer opretholdelse af den pågældende bestands beva-
ringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, og af hensyn

til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre byden-
de nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser,
herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentli-
ge gavnlige virkninger på miljøet. Den foreslåede undtagel-
se vil desuden skulle fortolkes i overensstemmelse med den
lignende fravigelsesmulighed i fuglebeskyttelsesdirektivets
artikel 9 samt EU-Domstolens praksis på området.

Det foreslås med stk. 3, at forsvarsministeren underretter
Europa-Kommissionen om tilladelser efter stk. 2.

Kravet om underretning følger af habitatdirektivets artikel
16, stk. 2, samt fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 9, stk. 3,
og den foreslåede bestemmelse skal forstås i overensstem-
melse med disse bestemmelser samt praksis i relation hertil.

Der henvises i øvrigt til afsnit 6 og 13.2 i de almindelige
bemærkninger.

Til § 11
Det foreslås med § 11, stk. 1, at forsvarsministeren fast-

sætter regler om, at ejere af boliger samt institutioner i form
af skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner og plejehjem,
der udsættes for støjgener som følge af regler udstedt i med-
før af § 7, stk. 5, er berettigede til kompensation. I reglerne
kan det fastsættes, at kompensationen for ejere af boliger
kan ske i form af enten dækning af omkostninger til støjiso-
lering eller udbetaling af et fast beløb, og at kompensationen
for institutioner kan ske i form af dækning af omkostninger
til støjisolering. Forsvarsministeren kan endvidere bl.a. fast-
sætte nærmere regler om kredsen af de berettigede, størrel-
sen og karakteren af kompensationen, udbetaling, frister og
afskæring af klageadgang.

Bestemmelsen indebærer, at forsvarsministeren vil blive
bemyndiget til at udstede en bekendtgørelse, der fastsætter
de detaljerede regler om kompensation for støjgener.

Bekendtgørelsen vil nærmere fastsætte kredsen af ejere af
boliger samt institutioner i form af skoler, daginstitutioner,
døgninstitutioner og plejehjem, der er berettigede til kom-
pensation. Det forudsættes, at der tilbydes kompensation til
ejere af boliger samt institutioner i form af skoler, daginsti-
tutioner, døgninstitutioner og plejehjem i nærmere fastsatte
zoner, jf. politisk aftale af 15. november 2019.

Det forudsættes, at den enkelte ejer frit vil kunne vælge
mellem udbetaling af et fast beløb eller dækning af omkost-
ningerne til konkrete støjisoleringstiltag. For udlejede boli-
ger samt institutioner vil der dog ikke kunne ske udbetaling
af et fast beløb, men alene dækning af omkostninger til kon-
krete støjisoleringstiltag.

Vælger ejeren at få udbetalt et fast beløb, vil beløbets stør-
relse afhænge af, hvilken zone boligen er placeret i. Der vil
ikke være knyttet bindinger til beløbets anvendelse.

Vælger ejeren at få dækket omkostningerne til konkrete
støjisoleringstiltag, forudsættes det, at der for beboelsesbyg-
ninger alene vil kunne søges om dækning af omkostninger
til støjisolering af opholdsrum i form af stuer, soverum, væ-
relser, kamre, køkkener og tilsvarende. Det vil være en for-
udsætning, at det pågældende opholdsrum er godkendt til
beboelse. Der vil ikke kunne søges om dækning af omkost-
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ninger til støjisolering af badeværelser, bryggerser, inddæk-
kede terrasser, kældre og tilsvarende samt til udestuer, der
ikke er registreret som boligareal.

For institutioner i form af skoler, daginstitutioner, døgnin-
stitutioner og plejehjem vil der kunne søges om dækning af
omkostninger til støjisolering af lokaler, der anvendes til
længerevarende ophold.

Der vil ikke kunne søges om dækning af omkostninger til
støjisolering for erhvervsejendomme i øvrigt.

Udbetaling af kompensation til virksomheder er betinget
af, at støtten kan tildeles i overensstemmelse med EU’s
statsstøtteregler. Vurderes det, at kompensationen vil udgøre
statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, kan kom-
pensation kun tildeles efter reglerne om de minimis-støtte
(Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013/EU, Eu-
ropa-Kommissionens forordning nr. 717/2014/EU eller Eu-
ropa-Kommissionens forordning nr. 1408/2013/EU).

Det forudsættes, at der fastlægges en procedure, hvor en
støjkonsulent besigtiger den pågældende bygning og udar-
bejder en rapport med støjisoleringsbeskrivelse og prisover-
slag, der udgør rammen for støjisoleringstiltagene. Udgifter-
ne til støjkonsulentens arbejde vil skulle afholdes af For-
svarsministeriet. Det vil være ejerens ansvar at forestå selve
entreprisen vedrørende støjisolering.

Endvidere forudsættes det, at det i bekendtgørelsen, som
fastsætter de nærmere regler om kompensation for støjgener,
fastsættes, at sidste frist for fremsendelse af ansøgning om
dækning af omkostninger vil være den 1. juni 2030. Sidste
frist for refundering af omkostninger vil være den 1. juni
2032. Herudover forudsættes det, at der ikke dækkes om-
kostninger til støjisolering af bygninger eller dele af bygnin-
ger, der påbegyndes opført efter den 1. juni 2020.

Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3 i de almindelige be-
mærkninger.

Desuden forudsættes det, at der fastsættes regler om, at
der ikke vil blive ydet kompensation, hverken efter det fore-
slåede stk. 1 eller 2, såfremt bygningens eller ejendommens
ejer har anlagt erstatningssag mod staten og ved endelig
dom eller ved forlig har fået tildelt en erstatning som følge
af støjgener.

Endelig indebærer bestemmelsen, at forsvarsministeren
får den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde de udgif-
ter, der vil være forbundet med denne del af kompensations-
ordningen.

Det foreslås med stk. 2, at forsvarsministeren fastsætter
regler om, at ejere af boliger, der i særlig grad udsættes for
støjgener som følge af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 5,
tilbydes overtagelse af den ejendom, hvori boligen indgår.
For landbrugsejendomme kan overtagelse, såfremt ejeren
ønsker det, også omfatte eventuelle tilhørende jordstykker,
driftsbygninger, løsøre, beholdninger og produktionsdyr.
For øvrige ejendomme kan overtagelse, såfremt ejeren øn-
sker det, også omfatte direkte tilstødende matrikler med
samme ejer. Forsvarsministeren kan herunder bl.a. fastsætte
nærmere regler om kredsen af de berettigede, værdifastsæt-

telsen af ejendomme m.v., fremgangsmåden ved overtagel-
se, frister og afskæring af klageadgang.

Bestemmelsen indebærer, at forsvarsministeren vil blive
bemyndiget til at udstede en bekendtgørelse, der fastsætter
de detaljerede regler om tilbud om overtagelse af ejendom-
me m.v. Det forudsættes, at der tilbydes overtagelse af ejen-
domme, hvor boligen er beliggende i en nærmere fastsat zo-
ne, jf. politisk aftale af 15. november 2019.

Det forudsættes endvidere, at tilbud om overtagelse af bo-
liger på landbrugsejendomme vil omfatte den samlede land-
brugsejendom samt eventuelle tilhørende jordstykker, som
er registreret til landbrugsejendommen. Ejeren af boligen på
landbrugsejendommen vil dog kunne vælge, at tilhørende
jordstykker ikke skal omfattes af tilbuddet om overtagelse.
Udover landbrugsejendommen vil ejeren kunne vælge, at til-
buddet om overtagelse også skal omfatte driftsbygninger,
løsøre, beholdninger og produktionsdyr.

Det forudsættes desuden, at tilbud om overtagelse af øvri-
ge boliger vil omfatte ejendommen, hvori boligen indgår,
samt eventuelle direkte tilstødende matrikler med samme
ejer. I de tilfælde, hvor en bolig er placeret på en grund, der
er udstykket til to matrikler, vil ejeren af de to matrikler så-
ledes kunne vælge om tilbuddet om overtagelse alene skal
omfatte den matrikel, hvorpå boligen er placeret, eller begge
matrikler.

Tilbud om overtagelse forudsættes at ske til ejendommens
værdi i handel og vandel, d.v.s. ud fra de forhold, som gør
sig gældende på tidspunktet for ekspropriationskommissio-
nens eller taksationskommissionen afgivelse af tilbud, idet
der ses bort fra den værdinedgang eller værditilvækst, som
måtte skyldes Forsvarets overgang til anvendelse af F-35-
kampfly. Hvis der i medfør af det foreslåede stk. 1 er sket
udbetaling, reduceres tilbuddet med det udbetalte beløb.
Hvis der er sket støjisolering, reduceres tilbuddet med den
værditilvækst, som den udførte støjisolering har medført.

Udbetaling af kompensation til virksomheder er betinget
af, at støtten kan tildeles i overensstemmelse med EU’s
statsstøtteregler. Vurderes det, at kompensationen vil udgøre
statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, kan kom-
pensation kun tildeles efter reglerne om de minimis-støtte
(Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013/EU, Eu-
ropa-Kommissionens forordning nr. 717/2014/EU eller Eu-
ropa-Kommissionens forordning nr. 1408/2013/EU).

Det vil endvidere i reglerne kunne fastsættes, at hvis For-
svarsministeriet efterfølgende sælger en ejendom, der er
overtaget, har en ny ejer og eventuelle efterfølgende ejere
ikke ret til at kræve ejendommen overtaget eller til at få
kompensation i øvrigt.

Det forudsættes, at sidste frist for fremsendelse af anmod-
ning om overtagelse af ejendom vil være den 1. juni 2030.

Endelig indebærer bestemmelsen, at forsvarsministeren
får den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde de udgif-
ter, der vil være forbundet med denne del af kompensations-
ordningen.

Det foreslås med stk. 3, at ekspropriationskommissionen,
jf. § 6, stk. 1, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation
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vedrørende fast ejendom, fastsætter prisen for overtagelse af
ejendomme m.v. efter de regler, der fastsættes i medfør af
stk. 2. Ekspropriationskommissionens prisfastsættelse kan
indbringes for en taksationskommission, jf. § 7, stk. 2, i lov
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom. § 7 a i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom finder tilsvarende anvendelse.

Bestemmelsen indebærer, at ekspropriationskommissio-
nen, som nedsættes efter § 6, stk. 1, i lov om fremgangsmå-
den ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspro-
priationsprocesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20.
november 2008 med senere ændringer, vurderer boligen og
fastsætter den pris, som ejeren tilbydes, hvis ejeren ønsker
statslig overtagelse af ejendommen. Bestemmelsen indebæ-
rer endvidere, at ekspropriationskommissionen behandler
sager om overtagelse af boliger i zonen efter nærmere reg-
ler, der fastsættes i medfør af det foreslåede stk. 2.

Ekspropriationskommissionens tilbud vil efter bestemmel-
sen kunne indbringes for en taksationskommission med hen-
blik på en uvildig prøvelse. Det vil være en taksationskom-
mission, som nedsættes efter ekspropriationsproceslovens
§ 7, stk. 2, som prøver ekspropriationskommissionens til-
bud. Der vil i den forbindelse blive fastsat regler om, at eks-
propriationskommissionens tilbud bortfalder, hvis sagen
indbringes for en taksationskommission. Det vil betyde, at
ejeren af en ejendom alene skal forholde sig til taksations-
kommissionens tilbud. Der vil ikke være mulighed for at gå
tilbage til ekspropriationskommissionens oprindelige tilbud.

Ejeren vil dog ikke være forpligtet til at acceptere tilbud-
det, uanset at sagen er indbragt for ekspropriationskommis-
sionen eller taksationskommissionen.

Med stk. 4 foreslås det, at kompensation efter stk. 1 ikke
indgår ved vurderingen af, om en person har ret til ydelser
fra det offentlige, og kompensationen medfører ikke reduk-
tion af sådanne ydelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 5 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 12
Det foreslås med § 12, stk. 1, at kommunalbestyrelsens,

regionsrådets eller en statslig myndigheds afgørelse vedrø-
rende anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, som træffes ef-
ter lov om naturbeskyttelse, byggeloven, lov om jordforure-
ning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse
samt regler udstedt i medfør af disse love, ikke kan påklages
til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Bestemmelsen indebærer, at den administrative rekurs vil
blive afskåret i relation til afgørelser vedrørende anlægspro-
jektet, som er truffet efter lov om naturbeskyttelse, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019, som ændret ved lov
nr. 135 af 25. februar 2020, byggeloven, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer,
lov om jordforurening, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 27.
marts 2017 med senere ændringer, lov om vandforsyning
m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 med
senere ændringer, lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændrin-
ger, samt regler udstedt i medfør af disse love. Afgørelser
efter de nævnte bestemmelser vil således ikke kunne påkla-
ges til andre administrative myndigheder, herunder til admi-
nistrative klageorganer og -nævn. Dette skal ses i lyset af
anlægsprojektets tidskritiske karakter, hvor en langvarig kla-
gesagsbehandling vil kunne indebære store forsinkelser i
forhold til hele projektet med udbygning af Flyvestation
Skrydstrup, således at F-35-kampflyene ikke vil kunne mod-
tages til tiden.

Reguleringen af klageadgangen omfatter afgørelser, der
vedrører anlægsprojektet, hvilket både omfatter afgørelser
om aktiviteter, der direkte indgår i anlægsprojektet, samt af-
gørelser om aktiviteter, der ikke er omfattet af selve anlægs-
projektet, men som er en forudsætning for anlægsprojektets
gennemførelse. De sidstnævnte afgørelser vil eksempelvis
omfatte tilladelser fra kommunalbestyrelsen efter § 20 i lov
om vandforsyning m.v. til indvinding af grundvand til brug
for grundvandskøling.

Bestemmelsen regulerer ikke klageadgangen til Folketin-
gets Ombudsmand. Der vil således fortsat være adgang til at
påklage afgørelser vedrørende anlægsprojektet til Folketin-
gets Ombudsmand i medfør af kapitel 4 i lov om Folketin-
gets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22.
marts 2013.

Det foreslås med stk. 2, at kommunalbestyrelsens, regi-
onsrådets eller en statslig myndigheds afgørelse, som er om-
fattet af stk. 1, af forsvarsministeren kan påklages til den på-
gældende rekursinstans.

Bestemmelsen indebærer, at forsvarsministeren vil kunne
påklage afgørelser vedrørende anlægsprojektet, som er truf-
fet af kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller statslige
myndigheder efter lov om naturbeskyttelse, byggeloven, lov
om jordforurening, lov om vandforsyning m.v., lov om mil-
jøbeskyttelse samt regler udstedt i medfør heraf.

Forsvarsministeren vil kunne påklage afgørelserne til den
administrative rekursinstans, herunder til administrative kla-
georganer og -nævn, som følger af klageordningen i den på-
gældende lov eller af den ulovbestemte rekursadgang.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 13
Det foreslås med § 13, stk. 1, at søgsmål om prøvelse af

afgørelser efter denne lov eller regler, der fastsættes i med-
før af loven, skal være anlagt inden seks måneder efter, at
afgørelsen er meddelt den pågældende. Søgsmål om prøvel-
se af beslutninger efter denne lov skal være anlagt inden
seks måneder efter, at beslutningen er offentliggjort.

Med den foreslåede søgsmålsfrist sikres det i størst muligt
omfang, at der efter en vis periode ikke ved domstolene kan
rejses tvivl om rigtigheden af en afgørelse eller beslutning
efter loven.

Søgsmålsfristen regnes fra dagen, hvor afgørelsen er med-
delt den pågældende, eller hvor beslutningen er offentlig-
gjort.
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Søgsmålsfristen vil eksempelvis finde anvendelse i for-
hold til offentliggjorte beslutninger om at tillade ændringer
af anlægsprojektet efter § 1, stk. 4. Offentliggørelsen af så-
danne beslutninger forventes at ske på relevante hjemmesi-
der for myndigheder på Forsvarsministeriets område.

Det bemærkes, at bestemmelsen ikke omfatter eventuelle
søgsmål om erstatning på grundlag af reglerne om den nabo-
retlige tålegrænse. Bestemmelsen omfatter endvidere ikke
personer, som ikke er adressat for en afgørelse. Disse perso-
ner vil således ikke være omfattet af søgsmålsfristen.

Søgsmålsfristen kan ikke fraviges af den myndighed, der
har truffet den pågældende afgørelse eller beslutning.

Det foreslås med stk. 2, at ved søgsmål om forhold vedrø-
rende miljøet, der er omfattet af denne lov, skal retten påse,
at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje
for de berørte parter.

Forpligtelsen efter den foreslåede bestemmelse påhviler
alle retsinstanser.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med de gældende
regler i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10.
september 2019. Her er udgangspunktet, at den tabende part
erstatter de udgifter, som den vindende part har afholdt, for-
udsat at disse har været fornødne til sagens forsvarlige udfø-
relse. Udgifter til bistand fra advokat m.v. erstattes med et
passende beløb, og de øvrige udgifter erstattes fuldt ud. I
medfør af retsplejelovens § 312, stk. 3, kan retten dog be-
stemme, at den tabende part ikke eller kun delvist skal er-
statte modparten de påførte udgifter, hvis særlige grunde ta-
ler for det. Sådanne grunde vil kunne foreligge, hvis om-
kostningerne i modsat fald vurderes at ville være uoverkom-
meligt høje for den pågældende, hvor der i henhold til lov-
givningen eller internationale forpligtelser m.v. er et krav
om, at de tilgængelige retsmidler ikke må være uoverkom-
meligt dyre.

Samtidig skal bestemmelsen ses i sammenhæng med reg-
lerne i retsplejelovens kapitel 31 om bl.a. retshjælp og fri
proces.

Med bestemmelsen sikres overholdelse af kravet i kon-
vention af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og
domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen)
om, at de tilgængelige retsmidler ikke må være uoverkom-
meligt dyre. Bestemmelsen skal derfor forstås i overens-
stemmelse med konventionen.

Det bemærkes, at bestemmelsen ikke omfatter eventuelle
søgsmål om erstatning på baggrund af reglerne om den na-
boretlige tålegrænse.

Der henvises i øvrigt til afsnit 8.2 i de almindelige be-
mærkninger.

Til § 14
Det foreslås med § 14, at forsvarsministeren kan bemyndi-

ge en statslig myndighed, der er oprettet under ministeren,
eller efter forhandling med vedkommende minister andre

statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne
lov er tillagt forsvarsministeren.

Med bestemmelsen vil forsvarsministeren i nærmere an-
givne tilfælde kunne overlade sine beføjelser til eksempelvis
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse eller Forsvarsmini-
steriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Med bestemmelsen vil
forsvarsministeren efter forhandling med ressortministeren
endvidere kunne bemyndige en anden statslig myndighed,
eksempelvis Miljøstyrelsen, til at udøve de beføjelser, som
efter loven er tillagt ministeren.

Forsvarsministerens beføjelser til at fastsætte nærmere
regler forventes ikke overladt til andre myndigheder.

Til § 15
Det foreslås med § 15, stk. 1, at loven træder i kraft dagen

efter bekendtgørelse i Lovtidende. Baggrunden er, at det af
hensyn til projektets fremdrift er vigtigt, at loven træder i
kraft så hurtigt som muligt.

Det foreslås med stk. 2, at afgørelser, herunder tilladelser
og dispensationer, vedrørende byggemodningsarbejder med
henblik på gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk.
2, nr. 1, som inden lovens ikrafttræden er truffet i medfør af
bestemmelser i den lovgivning, der fraviges ved reglerne i
lovens kapitel 2, ikke finder anvendelse på anlægsprojektet
efter lovens ikrafttræden.

Forsvarsministeriet har forud for dette lovforslags ikraft-
træden foretaget byggemodning af det område, hvor F-35-
komplekset skal anlægges. Som led i byggemodningsarbej-
derne er der bl.a. opnået tilladelser efter § 8 i lov om forure-
net jord (jordforureningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
282 af 27. marts 2017 med senere ændringer, og § 19 i lov
om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere æn-
dringer, til at foretage opgravning og midlertidigt oplæg af
jord på byggepladsen. Desuden er der i medfør af § 35 i lov
om planlægning (planloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 287
af 16. april 2018 med senere ændringer, opnået landzonetil-
ladelse til etablering af byggepladspavilloner.

Byggemodningsarbejder, herunder eksempelvis det mid-
lertidige oplag af jord og de etablerede byggepladspavillon-
er, der vil skulle videreføres efter lovens ikrafttræden, vil
med den foreslåede ordning blive omfattet af bestemmelser-
ne i det foreslåede kapitel 2. Det vil således være forsvars-
ministeren, der vil skulle varetage hensynene i de pågælden-
de bestemmelser i henholdsvis lov om naturbeskyttelse (na-
turbeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13.
marts 2019, som ændret ved lov nr. 135 af 25. februar 2020,
planloven, byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23.
september 2016 med senere ændringer, jordforureningslo-
ven og miljøbeskyttelsesloven. Som konsekvens heraf inde-
bærer den foreslåede bestemmelse, at de trufne afgørelser
herunder indhentede tilladelser og dispensationer samt even-
tuelle vilkår fastsat i den forbindelse, ikke vil finde anven-
delse på de pågældende aktiviteter efter lovens ikrafttrædel-
se.
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Det kan ikke udelukkes, at afgørelserne, herunder om til-
ladelser og dispensationer, efter naturbeskyttelsesloven,
planloven, byggeloven, jordforureningsloven eller miljøbe-
skyttelsesloven på tidspunktet for lovens ikrafttræden er på-
klaget til anden administrativ myndighed eller indbragt for
domstolene. Det bemærkes i den forbindelse, at dette lovfor-
slag ikke har til hensigt at gribe ind i eventuelle verserende
sager, herunder klagesager, og kun har et fremadrettet sigte.
Det vil således være op til det relevante klagenævn eller
domstolen at tage stilling til, om og i givet fald i hvilket om-
fang sagerne kan og skal færdigbehandles.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 16

Til nr. 1 og 2
Efter ligningslovens § 7 F, stk. 1, skal en række tilskud og

beløb ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.
Det foreslås, at ændre ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 10

og 11, som følge af den foreslåede skattefritagelse i nr. 12 af
kompensation i form af fast beløb og dækning af omkostnin-
ger til støjisolering i forbindelse med støjgener fra Flyvesta-
tion Skrydstrup.

Der er alene tale om lovtekniske konsekvensændringer af
§ 7 F i lov om påligning af indkomstskat til staten (lignings-
loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 8. august 2019 med
senere ændringer.

Til nr. 3
Offentlig støtte er efter gældende ret som udgangspunkt

skattepligtig indkomst, medmindre der er særskilt hjemmel
til skattefritagelse, f.eks. i ligningsloven. Der er efter gæl-
dende regler ikke fastsat regler om skattefritagelse af kom-
pensation for støjgener fra F-35-kampflyene på Flyvestation
Skrydstrup.

Hvorvidt beløb m.v. ydet efter den foreslåede kompensati-
onsordning er skattepligtige eller skattefri for modtageren,
afhænger af en konkret vurdering. I de tilfælde, hvor der ik-
ke er erstatningspligt, vil beløb m.v. ydet efter den foreslåe-
de kompensationsordning som udgangspunkt være skatte-
pligtige for modtageren. Det bemærkes, at Forsvarsministe-
riet vurderer, at der i forhold til støj fra F-35-kampflyene på
Flyvestation Skrydstrup ikke er en generel juridisk forplig-
telse til at yde erstatning til alle omfattet af den foreslåede
kompensationsordning.

Efter ligningslovens § 7 F, stk. 1, skal en række tilskud og
beløb ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

Det foreslås, at der indsættes et nyt nr. 12 i ligningslovens
§ 7 F, hvorefter kompensation i form af beløb og støjisole-
ring ydet i forbindelse med støjgener fra F-35-kampflyene
på Flyvestation Skrydstrup efter regler fastsat i medfør af
§ 11, stk. 1, i lov om udbygning og drift af Flyvestation
Skrydstrup ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst.

Forsvarsministeriet vil efter den foreslåede bestemmelse
kunne udbetale et fast beløb eller dække omkostninger til
støjisolering efter regler fastsat i medfør af den foreslåede
§ 11, stk. 1, skattefrit for modtageren, således som forudsat i
den politiske aftale af 15. november 2019 om en kompensa-
tionsmodel for flystøj fra F-35-kampflyene.

For institutioner indebærer skattefritagelsen, at den del af
institutionens udgifter, som svarer til tilskud m.v., der er
skattefri, ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen eller
medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige
afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen
ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste eller tab ved afstå-
else af fast ejendom jf. ligningslovens § 7 F, stk. 2.

Til nr. 4
Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er som udgangs-

punkt skattepligtig. Der skal dog ikke betales skat ved afstå-
else af et en- og tofamilieshus eller ejerlejlighed, hvis ejen-
dommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i
en del af eller hele den periode, hvori ejeren har ejet ejen-
dommen.

Ved salg af landbrugsejendomme vil den del af fortjene-
sten, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have,
ikke være skattepligtig, hvis ejendommen tjener eller har
tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand. Fortjenesten
ved salg af den øvrige del af landbrugsejendommen er skat-
tepligtig

Ejeren af en landbrugsejendom kan under visse betingel-
ser vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejen-
dommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståel-
se ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for
en nyerhvervet ejendom.

Fortjeneste opnået ved ekspropriation af ejendomme eller
overdragelse på ekspropriations-lignende vilkår er skattefri.

Genvundne afskrivninger (eller tab) ved salg af bygninger
eller installationer, som der er afskrevet på efter lov om
skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1147 af 29. august 2016 med senere æn-
dringer medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst for salgsåret. Fortjeneste eller tab ved salg af afskriv-
ningsberettigede driftsmidler, der er omfattet af afskriv-
ningsloven, regnes fuldt ud med ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst i salgsåret.

Ved salg af en landbrugsejendom vil ejendommen også
typisk have foderbeholdninger, salgsbeholdninger og hus-
dyr. Foderbeholdninger m.v. indgår i den faste ejendoms
ejendomsværdi ud over selve bygningerne, jorden og øvrigt
tilbehør til den faste ejendom. Når en salgsbeholdning sæl-
ges, skal indtægten indgå ved opgørelsen af den skattepligti-
ge indkomst. Ved salg af husdyr skal indtægten indgå i op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det foreslås med stk. 4, 1. pkt., at gevinst ved salg til sta-
ten af ejendomme m.v. efter § 11, stk. 2, i lov om udbygning
og drift af Flyvestation Skrydstrup ikke skal medregnes ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattefritagelsen
omfatter ikke eventuelle genvundne afskrivninger.
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Tilsåede marker, skov, markanlæg m.v. er som en del af
en fast ejendom omfattet af den foreslåede skattefritagelse.

Det er alene ejendomme, der anvendes til beboelse, som
vil kunne være berettiget til at blive overdraget til staten ef-
ter den foreslåede § 11, stk. 2, i lov om udbygning og drift
af Flyvestation Skrydstrup. Udover til beboelse vil ejendom-
men dog også kunne anvendes erhvervsmæssigt.

Hvis ejeren af den pågældende ejendom m.v., der bliver
overtaget af staten efter den foreslåede § 11, stk. 2, i lov om
udbygning af drift af flyvestation Skrydstrup anvender ejen-
dommen erhvervsmæssigt og anvender reglerne i lov om
indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virk-
somhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1359 af 9.
december 2019 med senere ændringer, vil det skattefrie be-
løb indgå i virksomhedsordningen og vil blive behandlet ef-
ter virksomhedsskattelovens regler. Det svarer til de gælden-
de regler for beskatning af ekspropriationserstatninger.

Hvis ejeren af den pågældende ejendom er et selskab, vil
selskabet kunne modtage beløbet skattefrit. Ved efterfølgen-
de udbetaling til aktionæren vil beløbet dog blive beskattet
som udbytte eller ved salg som en aktieavance.

Efter forslaget skattefritages den fortjeneste ved salg af en
boligejendom, der ikke allerede er fritaget for beskatning,
f.eks. hvis der er tale om en udlejningsejendom. Den fore-
slåede skattefritagelse omfatter for landbrugsejendomme og-
så fortjeneste ved salg af driftsbygninger, jord, driftsmidler,
beholdninger og produktionsdyr.

I de situationer, hvor der opgøres et tab ved afståelsen, der
kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen efter skattelovgiv-
ningens almindelige regler, vil dette tab fortsat kunne fra-
trækkes. For erstatning, der modtages i anledning af ekspro-
priation, gælder tilsvarende, at tab ved afståelsen kan fra-
trækkes ved indkomstopgørelsen, uanset om en eventuelle
fortjeneste i anledning af ekspropriationen er skattefri.

Skattefritagelsen vil efter det foreslåede stk. 4, 2. pkt., ikke
omfatte genvundne afskrivninger eller en genanbragt fortje-
neste fra afståelse af en erhvervsejendom. Der kan være tale
om genvundne afskrivninger ved salg af både ejendomme,
installationer og driftsmidler. Genvundne afskrivninger er
udtryk for, at der er afskrevet og dermed opnået fradrag for
en værdinedgang, der ikke konkret kan konstateres i forbin-
delse med salget. Afskrivninger er således skematiske, og de
kan derfor give en overkompensation i forhold til den reelle
nedslidning.

For bygninger og installationer drejer det sig om ejendom-
me og installationer, hvorpå der er afskrevet efter §§ 14 eller
15 i afskrivningsloven. De foreslåede regler for bygninger
og installationer svarer til de regler, der gælder ved salg af
en landbrugsejendom, hvis ejendommen var afstået på eks-
propriationslignende vilkår.

Driftsmidler afskrives efter kapitel 2 i afskrivningsloven. I
forhold til driftsmidler skal der efter forslaget sondres mel-
lem de genvundne afskrivninger og den realiserede gevinst
på driftsmidlet. Den realiserede gevinst vil efter forslaget
være skattefri, mens der skal ske beskatning af eventuelle
genvundne afskrivninger.

Den foreslåede skattefritagelse foreslås også at skulle om-
fatte fortjeneste i relation til foder- og salgsbeholdninger og
produktionsdyr.

Når en foderbeholdning m.v. afstås, indgår den indtægt,
som landmanden erhverver ved salg af foderbeholdninger
m.v., ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, fordi
foderbeholdninger m.v. skattemæssigt overgår til at være
solgte salgsbeholdninger.

Salgsbeholdninger er de mængder af vegetabilsk produk-
tion, som på statustidspunktet tilhører landbrugeren, og som
er bestemt til salg. Ved salg skal indtægten normalt indgå
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Fortjeneste ved afståelse af husdyr er skattefri. Tab indgår
i den skattepligtige indkomst.

For husdyr omfattet af lov om den skattemæssige behand-
ling af husdyrbesætninger (husdyrbeskatningsloven), jf. lov-
bekendtgørelse nr. 1143 af 7. oktober 2014 med senere æn-
dringer, opgøres fortjeneste eller tab efter denne lov.

Skattefriheden omfatter ikke den nedskrivning på husdyr,
som måtte være foretaget efter husdyrbeskatningsloven i
året før salgsåret, og som skal indkomstbeskattes i salgsåret.
Fortjeneste eller tab ved afståelse af andre husdyr opgøres i
medfør af reglerne i lov om skattemæssig opgørelse af va-
relagre m.v. (varelagerloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037
af 24. august 2015, som ændret ved § 25 i lov nr. 1555 af
19. december 2017.

Skattefritagelsen omfatter efter det foreslåede stk. 4, 2.
pkt., heller ikke genanbragt fortjeneste fra afståelse af en er-
hvervsejendom efter §§ 6 A, 6 C eller 10 i lov om beskat-
ning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendoms-
avancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af
25. januar 2019 med senere ændringer. Tilsvarende gælder
også for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en
erstatningssum i anledning af ekspropriation efter ejendoms-
avancebeskatningslovens § 11.

Hvis der er genanbragt fortjeneste i ejendommen, opgøres
fortjenesten efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslo-
vens § 11, stk. 2, 2.-5. pkt. Det betyder, at den genanbragte
fortjeneste beskattes i det indkomstår, hvor staten overtager
den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt. Den skatte-
pligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter
ejendomsavancebeskatningsloven, som erhvervsejendom-
men ville være berettiget til, hvis fortjenesten var blevet be-
skattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen.
I stedet for at medregne fortjenesten ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst kan den skattepligtige vælge at ud-
skyde beskatningen ved at genanbringe fortjenesten i en ny
ejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens
§§ 6 A eller 6 C.

Efter det foreslåede stk. 4, 3. pkt., finder reglerne i ejen-
domsavancebeskatningslovens § 11, stk. 2, 2.-5. pkt., tilsva-
rende anvendelse. Det er de regler, der er gældende for ejen-
domme, der eksproprieres m.v., og hvor der er genanbragt
fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A,
6 C eller 10.
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Der henvises i øvrigt til afsnit 7 i de almindelige bemærk-
ninger.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende formulering

Gældende formulering Lovforslaget

§ 16

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af
8. august 2019, som ændret senest ved lov nr. 93
af 31. januar 2020, foretages følgende ændringer:

§ 7. Til den skattepligtige indkomst medregnes
ikke:

1-9) ---
10) tilskud, som ydes for at sikre realisering af

dokumenterbare energibesparelser, jf. § 22, stk. 1,
nr. 5, i lov om elforsyning, § 14, stk. 1, nr. 4, i lov
om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 1, i lov om
varmeforsyning, og

1. I § 7 F, stk. 1, nr. 10, ændres »varmeforsyning,
og« til: »varmeforsyning,«.

11) tilskud efter lov om statstilskud til renover-
ings- og bygningsarbejder og energibesparende
materialer i helårsboliger.

3. I § 7 F, stk. 1, indsættes som nr. 12:
»12) kompensation i form af fast beløb og dæk-

ning af omkostninger til støjisolering ydet i for-
bindelse med støjgener fra Flyvestation Skryd-
strup efter regler fastsat i medfør af § 11, stk. 1, i
lov om udbygning og drift af Flyvestation Skryd-
strup.«

Stk. 2-3. ---
4. I § 7 F indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Gevinst ved salg til staten af ejedomme
m.v. efter § 11, stk. 2, i lov om udbygning og drift
af Flyvestation Skrydstrup skal ikke medregnes
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Skattefritagelsen efter 1. pkt. omfatter ikke even-
tuelle genvundne afskrivninger eller genanbragt
fortjeneste fra afståelse af en erhvervsejendom ef-
ter §§ 6 A, 6 C eller 10 i ejendomsavancebeskat-
ningsloven. Bestemmelserne i ejendomsavancebe-
skatningslovens § 11, stk. 2, 2.-5. pkt., finder til-
svarende anvendelse.«
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