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Ændring af egenkontrolvilkår om luftemissionsopgørelser

Dato: 27. 9. 2019
Teknik og Stabe

Billund Lufthavn har den 22.august 2019 indsendt ansøgning om ændring af frekvensen for luftemissionsopgørelser, jf. vilkår 66 og 67 i lufthavnens miljøgodkendelse af 8. april 2011.
Baggrund
Vilkår 66 og 67 i godkendelsen af 8. april 2011 lyder:
66. Lufthavnen skal for hvert kalenderår, første gang for 2011, udarbejde en opgørelse over emissionerne fra flytrafikken. Opgørelsen skal som minimum omfatte parametrene CO, CH, NOx og SO2. Ved emissioner fra flytrafikken forstås emissioner fra flyenes hoved- og hjælpemotorer under 1.000 meters
højde.
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67. Den årlige opgørelse over emissionerne fra flytrafikken sendes til tilsynsmyndigheden inden 1. april det efterfølgende år.
Billund kommune meddelte den 17. februar 2017 accept af, at frekvensen for opgørelse og rapportering af emissionerne ændres til én gang hvert andet år.
Det er i ansøgningen af 22. august 2019 anført, at opgørelserne over emissionerne i forhold til operationsantallet viser forholdsvis små variationer fra år til år,
og at det vurderes, at disse variationer kan tilskrives mindre ændringer i flymikset.
Da lufthavnen forventer, at der inden for de nærmeste år ikke vil ske væsentlige
ændringer i operationsantallet og flymikset, ønskes frekvensen for opgørelse af
luftemissionerne nedsat til én gang hvert 4. år.
Partshøring
Et udkast til afgørelse har været forelagt Billund Lufthavn til kommentering.
Billund Lufthavn har ved mail af d. 23. september 2019 meddelt, at man ikke har
bemærkninger til udkastet.
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Afgørelse
Billund Kommune kan tilslutte sig de i ansøgningen anførte betragtninger og
meddeler hermed godkendelse af det ansøgte.
Vilkår 66 og 67 i godkendelsen af 8. april 2011 lyder herefter:
66. Lufthavnen skal hvert fjerde år udarbejde en opgørelse over emissionerne fra
flytrafikken. Opgørelsen skal som minimum omfatte parametrene CO, CH,
NOx, og SO2. Ved emissioner fra flytrafikken forstås emissioner fra flyenes hoved- og hjælpemotorer under 1.000 meters højde.
67. Den årlige opgørelse over emissionerne fra flytrafikken sendes til tilsynsmyndigheden inden 1. april hvert fjerde år, næste gang i 2023 gældende for årene
2019-2022.
Afgørelsen, der er truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens1 § 33, vil kunne tages op til fornyet vurdering i forbindelse med en kommende revurdering af miljøgodkendelsen af 8. april 2011.
Kommunen har samtidig vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af miljøvurderingslovens2 bilag 2, pkt. 13a, jf. bilag 1, pkt. 7a og at bestemmelserne i lovens §
18 derfor ikke finder anvendelse.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 25. oktober 2019 inden rådhusets lukketid.
Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, samt på
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.
Ved klage betales et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

1
2

Bekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 af lov om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
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En eventuel klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som
udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb
sker på egen risiko.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden
6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk. Der annonceres tillige i lokale ugeaviser samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside (www.dma.mst.dk )
Offentliggørelsesdatoen er den 27. september 2019.
Afgørelsen er sendt til:
Styrelsen for patientsikkerhed, trsyd@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk

Med venlig hilsen

Ulla Berg Bojesen
Sagsbehandler, Teamkoordinator Virksomheder
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