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Baggrund
Trafikstyrelsen har kontaktet KL og Miljøministeriet for at få fastlagt en 
ny praksis i forbindelse med helikopterflyvninger fra midlertidige 
landingspladser. Baggrunden er bl.a. et stigende antal borgerklager i 
forbindelse med flyvningerne og Trafikstyrelsen ønsker en større 
involvering af de berørte kommuner. Flere kommuner har ligeledes 
udtrykt ønske om at kunne informere om flyvningerne i lokalområdet 
samt i enkelte tilfælde stille vilkår i forbindelse med flyvningerne.

Indstilling
Det indstilles, at der gives kommentarer til, 
• at sekretariatet arbejder for, at der udarbejdes informationsmateriale 

om Trafikstyrelsens nye praksis om, at styrelsen fremover vælger at 
informere de berørte kommuner om helikopterflyvninger fra 
midlertidige pladser 

• at der i materialet ligeledes indgår en beskrivelse af kommunernes 
reguleringsmuligheder efter Miljøbeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling
Trafikstyrelsen har taget kontakt til KL og Miljøstyrelsen for at få 
etableret en ny praksis, eventuelt også iværksætte lovændringer, i 
forbindelse med flyvning fra midlertidige helikopterpladser. 

Der er tale om sæsonbetonede kommercielle flyvninger i forbindelse 
med større arrangementer eller som almindelig sightseeing.

Baggrunden er, at Trafikstyrelsen oplever en stigning i antallet af 
borgerhenvendelser om støjgener. Det er styrelsens ansvar, at give 
tilladelser til operatørerne ud fra en flysikkerhedsmæssig vurdering. 

Tilladelserne har hidtil været givet til operatørerne uden koordinering 
med kommunerne. Styrelsens tilladelser tager primært afsæt i hensynet til 
flyvesikkerhed, dvs. krav om afstand til nærmeste bebyggelse, krav til 
flyvehøjde mv. og kun i begrænset omfang inddrages deciderede 
miljøhensyn, eksempelvis begrænsning af støjgener. 

Trafikstyrelsen ønsker med sin henvendelse antageligt at få skubbet 
nogle af de stigende antal borgerhenvendelser over på kommunerne. 
Dog er det samtidig sådan, at flere kommuner selv har udtrykt ønske at 
blive informeret, når styrelsen har givet tilladelse til en konkret flyvning. 
Dels for at informere borgerne om udgangspunktet for flyvningen, 
flyveruter, tidsrum osv. Dels for, i enkelte tilfælde at stille vilkår for 



flyvningen efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunerne oplever, at 
borgerne allerede i dag henvender sig om - for kommunen ukendte - 
kommercielle flyvninger fra midlertidige pladser.

KL´s sekretariat har lavet en lille rundspørge blandt kommunerne om 
problemets omfang samt mulige løsninger.

Tilbagemeldingerne herfra er, at langt flertallet ønsker at påtænkte 
flyvninger varsles og at dette sker i god tid, dvs. minimum 14 dage før 
flyvningen finder sted. Dette giver bedre mulighed for at informere 
borgerne om den påtænkte flyvning via eksempelvis kommunens 
hjemmeside. Om en kommune vælger at informere sine borgere skal dog 
være frivilligt.  

Ligeledes ønsker kommunerne, at der skabes mere klarhed om 
reguleringsmulighederne efter Miljøbeskyttelsesloven. 

Et lille mindretal af kommunerne ønsker bedre reguleringsmuligheder 
end Miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for.

På denne baggrund er det sekretariatets vurdering, at vi den kommende 
dialog med Trafikstyrelsen bør arbejde for, at styrelsen informerer 
kommunerne i god tid om de forventede flyvninger. Ligeledes, at det i 
samarbejde med Miljøstyrelsen beskrives, hvilke reguleringsmuligheder 
med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven kommunerne har i forhold til 
helikopterflyvninger fra midlertidige pladser.

Begge forhold kunne indgå i et informationsmateriale, der sendes ud til 
kommunerne.

Hvis den videre dialog afdækker et behov for konkrete regelændringer, 
vil dette indgå som en del af arbejdet.
  

Beslutning
     


