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Folketingets Forsvarsudvalg 
Christiansborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlem af Folketinget Hans Christian Schmidt (V) har den 20. novem-
ber 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 7, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 7: 
Med henblik på et kommende samråd bedes ministeren redegøre for 
sin holdning til artiklen “Ejendomsmægler i opråb: Støjkompensation 
dækker ikke kampfly-naboers tab” i Jydske Vestkysten (på jv.dk den 
15. november 2019), og samtidig bedes ministeren redegøre for, om 
det er muligt for Folketinget at beslutte at give kampflynaboer mulig-
hed for at få vurderet, om de har lidt et værditab på deres ejendom, 
uden at de behøver at anlægge retssag mod staten. 
 
Svar: 
Den omtalte artikel bragt i JydskeVestkysten lægger til grund, at den 
fastsatte støjkompensation bør dække et eventuelt ejendomsværditab 
som følge af implementeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skryds-
trup.  
 
Det fremgår imidlertid af den politiske aftale om støjkompensation, 
som er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Libe-
ral Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale 
Venstre den 15. november 2019, at kompensation tilbydes ud fra et 
politisk ønske om at kompensere borgerne for støjgenerne og ikke ud 
fra en juridisk forpligtigelse, herunder til at dække et eventuelt ejen-
domsværditab.  
 
Som det fremgår af den politiske aftale om støjkompensation, er det 
Forsvarsministeriets vurdering, at der i forbindelse med støjgener fra F-
35-kampflyene ikke vil være tale om ulemper, der generelt overstiger 
den såkaldte naboretlige tålegrænse. Der vil ikke være borgere, som 
stilles dårligere som følge af aftalen om støjkompensation. Som det 
fremgår af aftalen, kan det ikke udelukkes, at domstolene efter en 
konkret vurdering vil kunne nå frem til, at der er boliger, hvor den na-
boretlige tålegrænse må anses for overskredet. Med støjkompensati-
onsordningen fastholdes borgernes mulighed for at anlægge en erstat-
ningssag.  
 
Folketinget vil dog som udgangspunkt kunne lovgive på en måde, der 
giver naboerne til Flyvestation Skrydstrup mulighed for at få vurderet, 
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om de har lidt et værditab på deres ejendom, uden at de behøver at 
anlægge retssag mod staten.  
 
Skal den  politiske aftale om støjkompensation  ændres, vil det imidler-
tid kræve enighed blandt partierne bag den nuværende aftale, ligesom 
partierne vil skulle finde yderligere finansiering, hvis modellen bliver 
dyrere som følge heraf.   

 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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