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Medlem af Folketinget Jesper Petersen (S) har den 22. marts 2021 stil-
let følgende spørgsmål nr. 188, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 188: 
Ministeren bedes give en aktuel status på brugen af støjkompensati-
onsordningen for F35-flystøj fra Flyvestation Skrydstrup. Herunder øn-
skes en opdeling på ordningens røde og gule zoner, samt oplysninger 
om antallet af udbetalinger af fast beløb, ansøgninger om støjisolering 
og frivilligt opkøb. 
 
Svar: 
I juni 2020 blev bekendtgørelsen om kompensation for støjgener fra 
Flyvestation Skrydstrup udstedt. Siden har Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse arbejdet med implementeringen. Det er mit indtryk, at 
naboerne generelt har taget godt imod kompensationsordningen, hvor 
næsten halvdelen af de naboer, der er omfattet af kompensationsord-
ningen, indtil videre har ansøgt om kompensation.  
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har oplyst følgende status for 
brugen af kompensationsordningen.  
 
”Kompensationsordningen omfatter 1.639 boliger. Den 17. marts 2021 
er der modtaget 798 ansøgninger om kompensation. Ansøgningerne 
fordeler sig på følgende måde: 
 
o 522 ansøgninger vedr. udbetaling af fast beløb, heraf 22 i rød zone 

og 500 i gul zone. 438 ejendomme har efter færdigbehandlingen af 
ansøgningen fået udbetalt det fastlagte beløb.  
 

o 241 ansøgninger vedr. støjisolering, heraf 3 i rød zone og 238 i gul 
zone. 195 boligejere har haft besøg af en støjkonsulent, og 105 af 
dem har efterfølgende modtaget en støjrapport med anbefaling.  

 
o 35 ansøgninger vedr. frivilligt opkøb i rød zone. Ekspropriations-

kommissionen har indgået forlig om opkøb af 20 ejendomme, én 
ejer har afslået tilbuddet, og én ejer overvejer for nærværende til-
buddet. 13 ansøgninger er under behandling.” 
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