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§ 33. Den kommunale planlægning i by- og landzone skal respektere 

støjzonen omkring Københavns Lufthavn, Roskilde, som er vist på 

kortbilag U. Støjzonen omfatter et støjkonsekvensområde og et område 

med særlige restriktioner. 

§ 34. Inden for støjkonsekvensområdet ved Københavns Lufthavn, 

Roskilde, i landzone, skal det i forbindelse med meddelelse af 

landzonetilladelse sikres, at vejledende grænseværdier for støj kan 

overholdes inden for de støjkurver, der er vist på kortbilag U, medmindre 

det efter en konkret vurdering kan sandsynliggøres, at der ikke er 

væsentlige miljømæssige problemer forbundet hermed. 

§ 34 a. Inden for området med særlige restriktioner omkring Københavns 

Lufthavn, Roskilde, som er vist ved lodret skravering på kortbilag U, kan 

der som hovedregel ikke planlægges for ny boligbebyggelse eller anden 

støjfølsom anvendelse i by- eller landzone, medmindre det kan 

sandsynliggøres, at der ikke er væsentlige miljømæssige problemer 

forbundet hermed. Støjfølsomme institutioner må vurderes i hvert enkelt 

tilfælde. Der kan sædvanligvis planlægges for virksomheder, liberale 

erhverv (hoteller, kontorer m.v.) samt offentlige og private institutioner, 

der ikke er specielt støjfølsomme. 

§ 34 b. Inden for området med særlige restriktioner omkring Københavns 

Lufthavn, Roskilde, som er vist ved lodret skravering på kortbilag U, kan 

der som hovedregel ikke gives tilladelse til opførelse af ny 

boligbebyggelse i landzone, medmindre det kan sandsynliggøres, at der 

ikke er væsentlige miljømæssige problemer forbundet hermed. Undtaget 

er boliger med tilknytning til landbrugs- og skovdrift. Støjfølsomme 

institutioner må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Virksomheder, liberale 

erhverv (hoteller, kontorer m.v.) samt offentlige og private institutioner, 

der ikke er specielt støjfølsomme, kan normalt opføres. 

 



Vejledning 

Ad §§ 31-34 

Det er en national interesse, at langsigtede udviklingsmuligheder for 

Københavns Lufthavn i Kastrup og i Roskilde fastholdes. I den kommunale 

planlægning skal det derfor sikres, at de vejledende grænseværdier for 

støj i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1994 "Støj fra flyvepladser" vil 

kunne overholdes ved en fuld udbygning af kapaciteten på Københavns 

Lufthavn i Kastrup og i Roskilde. De vejledende grænseværdier for støj 

benyttes både ved miljøgodkendelse af flyvepladser og lufthavne og ved 

planlægning. 

Støjzonerne omkring Københavns Lufthavn i Kastrup fremgår af kortbilag 

T. 1 og T. 2, mens de for Københavns Lufthavn i Roskilde fremgår af 

kortbilag U. 

Ad §§ 33-34 

Støjzonen skal sikre, at den kommunale planlægning for byudvikling ikke 

kan medføre begrænsninger i Københavns Lufthavn, Roskildes 

langsigtede udviklingsmuligheder. 

Restriktionsområdet er på kortbilag U vist med lodret skravering, mens 

støjkonsekvensområdet er afgrænset med støjkurver for støj på 50 dB, 55 

dB og 60 dB og således omfatter støjintervallerne 50 dB-55 dB, 55 dB-60 

dB og støj over 60 dB. 

Både ved planlægning og ved meddelelse af enkelttilladelser i landzone 

og byzone skal kommunerne respektere den udlagte støjzone omkring 

lufthavnen. Heri indgår, at det skal sikres, at den nye anvendelse vil kunne 

overholde de vejledende grænseværdier for flystøj som fastsat af 

Miljøstyrelsen. Nedenstående om støjforhold tager udgangspunkt i 

Miljøstyrelsens Vejledning om Støj fra flyvepladser fra 1994, idet denne er 

gældende på tidspunkt for udstedelse af Fingerplan 2019. Såfremt der 



udkommer en ny ændret vejledning på et senere tidspunkt, vil denne 

efter omstændighederne kunne have indflydelse på nedenstående. 

● I områder, hvor støjbelastningen kan overstige 50 dB, herunder i 

restriktionsområdet, kan der i kommuneplanlægningen ikke udlægges 

nye rekreative områder til overnatning (kolonihaver, campingpladser og 

lignende), idet Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra 

lufthavne er 50 dB for denne anvendelse. Der kan planlægges for øvrige 

rekreative områder, herunder områder med shelters, toiletter, bålhytter 

og lignende. 

● Som en særlig sikkerhed mod støjbelastning af nye boliger anbefales 

det, at indendørs grænseværdier så vidt muligt holdes under følgende 

grænseværdier i soverum: LAeq, 24h = 30dB og LAmax = 45 dB. 

● I områder, hvor støjbelastningen vil kunne overstige 55 dB, herunder i 

restriktionsområdet, kan der i kommuneplanlægningen ikke planlægges 

for boliger og anden støjfølsom anvendelse, idet Miljøstyrelsens 

vejledende grænseværdi for støj fra lufthavne på 55 dB for boliger og 

øvrige støjfølsomme formål (skoler, hospitaler, plejehjem, o.l.) vil være 

overskredet. Boliger i allerede planlagte boligområder kan tillades, men 

der kan i kommuneplanlægningen ikke planlægges for nye arealer til 

boliger. Støjfølsomme institutioner skal vurderes konkret. Der kan 

derimod opføres virksomheder og liberale erhverv. Der kan inden for 

denne zone være ønske om at udlægge nye grønne områder omkring 

eksisterende boliger. Det præciseres derfor, at sådanne nye grønne 

områder i planlægningen ikke kan tillægges status af rekreative områder, 

da dette vil have konsekvenser for støjgrænser. 

● Hvis støjbelastningen overstiger 55 dB, kan der endvidere ikke gives 

landzonetilladelse til nye boliger. Undtaget er boliger med tilknytning til 

landbrugs- og skovdrift. Støjfølsomme institutioner må vurderes i hvert 

enkelt tilfælde. Virksomheder, liberale erhverv (hoteller, mv.) samt 



offentlige og private institutioner, der ikke er specielt støjfølsomme, kan 

normalt opføres. 

● Hvis støjbelastningen overstiger 60 dB, kan der ikke i 

kommuneplanlægningen udlægges nye arealer til liberale erhverv 

(hoteller, kontorer, mv.), idet Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for 

flystøj er 60 dB for liberale erhverv såsom hoteller og kontorer. 

● Hvis støjbelastningen overstiger 60 dB, kan der endvidere ikke gives 

tilladelse til spredt bebyggelse i det åbne land. 

● Ved landzone?lladelse ?l boliger bør det sikres, at det indendørs 

støjniveau fra lufthavnen ikke overstiger følgende grænseværdier i 

soverum: LAeq, 24h = 30dB og LAmax = 45 dB. 

 

 


