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Rapport efter miljøtilsyn på Læsø Flyveplads, Flyvepladsvej 4, 9940 Læsø
Frederikshavn Kommune foretog den 17. september 2015 på vegne af Læsø
Kommune tilsyn med miljøforholdene på Læsø Flyveplads, Flyvepladsvej 4, 9940
Læsø, med henblik på kontrol jf. Miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet var varslet med
skrivelse af 10. august 2015.
Ved tilsynet repræsenterede Hanne Krogh Læsø Flyveplads og Stine P. Hansen
og Max Strunge repræsenterede Læsø Kommune. Tilsynet blev foretaget af Jesper
Ø. Christensen fra Frederikshavn Kommune.
Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 1 bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre,
at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser
overholdes.
Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed er virksomheden en type H 101: Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser.
Virksomheden er omfattet af miljøgodkendelse af 16. november 2011.
Frederikshavn Kommune havde endvidere givet tilladelse til stævne med faldskærmsspring i perioden 24. – 25. april 2015.
Opfølgning
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på
virksomheden:



Det indskærpes at logbog med registrering af operationer fra flyvepladsen skal
fremsendes til tilsynsmyndigheden én gang årligt senest den 1. februar.
Opmærksomheden henledes på, at igangværende planer om udvidelse af landingsbanen med 300 m skal vurderes af godkendelsesmyndigheden - Frederikshavn Kommune, hvorfor Læsø Kommune skal gøre rådgiveren der arbejder
på projektet opmærksom på dette og inddrage Frederikshavn Kommune så
tidligt i planlægningen som muligt.

Frederikshavn Kommune har i øvrigt ingen bemærkninger i forbindelse med tils ynet.
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Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: 09/15930
Sagsbehandler: Jesper Ø. Christensen
Direkte telefon.: +45 98 45 63 58
Mail: jecr@frederikshavn.dk

Virksomhedernes indretning og drift
Flyvepladsen har godkendelse til erhvervsflyvning, privatflyvning, rundflyvning og
faldskærmsudspring. Hangarerne er ikke en del af Læsø Flyveplads og drives i
privat regi. De er ikke omfattet af nærværende tilsyn.
Hanne Krogh oplyste, at der ikke har været klager over støj fra flyvepladsen siden
sidste tilsyn.
Flyvepladsen er omfattet af miljøgodkendelse af 16. november 2011.
Det godkendte antal operationer fordelt på kategorier i den gældende godkendelse
fremgår af tabel 1, tillige med registrerede operationer, jf. årsrapport for 2014 udleveret ved tilsynet.
Tabel 1 Godkendte antal operationer i gældende miljøgodkendelse og registrerede antal operationer i 2014, jf. årsberetning modtaget ved tilsyn
Trafikkategori
Miljøgodkendelse
Registrerede operationer
Gældende
2014
Erhvervsflyvning
2.000
111
Rundflyvning
2.000
1
Privatflyvning
3.000
430
Faldskærmsflyvning
300
1.
I alt
7.300
543

Tabel 2 antal operationer pr døgn og deres fordeling ifølge gældende miljøgodkendelse
Trafikkategori
Operationer pr døgn
Fordeling af operationer, %

Erhvervsflyvning
Rundflyvning
Privatflyvning
Faldskærmsflyvning
Ialt

10
50
20
3,3
83

Kl. 7-19
95
100
95
100
-

Kl. 19-22
4
0
5
0
-

Kl. 22-07
1
0
0
0
-

Det fremgår af tabel 1, at det årlige antal operationer fordelt på kategorier er ove rholdt.
Den udleverede årsberetning for flyvninger i 2014 opfylder ikke kravene til registr eringer i logbog, hvorfor fordelingen af operationer pr døgn og på døgnbasis (tabel
2) ikke er gennemgået og sammenholdt med miljøgodkendelsens vilkår 8 – tabel 2,
jf. ovenstående.

Spildevand, affald og risiko for forurening af jord
Sanitetsspildevand afledes via septiktank til nedsivning. Der er ikke farligt affald på
flyvepladsen og produceres kun en meget begrænset mængde affald. Der opbevares ikke brændstof eller lignende på flyvepladsen. I tilfælde af sne / overisning af
baner lukkes flyvepladsen ned og der anvendes således ikke midler til afisning af
baner eller fly.
Ovennævnte giver ikke anledning til yderligere bemærkninger fra tilsynsmyndigh edens side.
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Brugerbetaling
Miljøtilsynet afregnes direkte efter det timeforbrug, som Frederikshavn Kommune
anvender på tilsyn og opfølgning. Kommunen vil efterfølgende opkræve gebyret pr.
forbrugt time i forbindelse med forberedelse, gennemførelse, afrapportering og
eventuel opfølgning af miljøtilsynet. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen
Miljøsagsbehandler
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