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Transportudvalget har i brev af 3. december 2019 stillet mig følgende spørgs-

mål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Henning Hyllested (EL). 

Spørgsmål nr. 153: 

Hvem har ansvaret for godkendelser af udvidelser af Københavns Lufthavn, og 

hvilke instanser og myndigheder er involveret heri? 

Svar: 

Det lægges til grund for besvarelsen, at spørgeren ønsker oplysninger om hvilke 

myndigheder, der kan være involveret i forbindelse med, at Københavns Luft-

havn ønsker tilladelse til at igangsætte et byggeprojekt på lufthavnens område, 

hvis indhold og omfang nødvendiggør en forudgående godkendelse fra myn-

dighederne. Med henvisning til besvarelsen af TRU alm. del 152 indgår en lang 

række myndigheder i reguleringen af lufthavnens aktiviteter herunder bygge-

projekter. Derfor kan de relevante godkendelsesmyndigheder være forskellige 

fra byggeprojekt til byggeprojekt.  

Såfremt et byggeprojekt på lufthavnens område kan karakterises som en væ-

sentlig ændring, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen først og fremmest give 

en tilladelse efter luftfartsloven § 55, stk. 1, 2. pkt. 

Nedenfor fremgår de myndigheder, som herudover typisk, men ikke altid, kan 

være involveret i godkendelser af byggeprojekter i Københavns Lufthavn. 

 Safety-forhold: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 Security-forhold: Risikovurdering foretages i samarbejde med lokal politi-

myndighed og indsendes til godkendelse ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-

sen. 

 Miljølovgivning: Miljøstyrelsen er miljømyndighed i forhold til støj og luft-

forurening fra flytrafikken, og Tårnby Kommune er miljømyndighed for øv-

rige forhold. En mindre del af lufthavnen er beliggende i Dragør Kommune, 

men Tårnby Kommune varetager miljøarbejdet for Dragør Kommune på 

baggrund af en samarbejdsaftale. 
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 Støjbegrænsende bestemmelser fastsat i medfør af luftfartslovgivningen: 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 Planforhold, herunder nye lokalplaner, dispensationer fra lokalplaner og 

landzonetilladelser: Tårnby Kommune; Dragør Kommune for den del af 

lufthavnen, der ligger i Dragør Kommune; staten, pt. ved Erhvervsstyrel-

sen, høres i dispensationssager og er desuden ansvarlig myndighed for Fin-

gerplanen. 

 Byggetilladelser: Tårnby og Dragør Kommune. 

 Brandmyndighed: Tårnby Kommune. 

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

 


