Bilag 2 til politisk aftale om kompensation for F-35 kampflystøj fra Flyvestation
Skrydstrup – støjsikring eller kontant betaling til støjkompensation
Støjkompensationsordningen tilbyder alle boliger i den gule zone, der er godkendt til
helårsbeboelse, støjisolering af opholdsrum. Der tilbydes støjisolering med en støjdæmpning på 3-5 dB. Processen og kriterier for støjisolering er beskrevet mere detaljeret nedenfor. Som alternativ til støjisolering tilbydes der også udbetaling af et skattefrit
kontantbeløb på 70.000 kr. til støjkompensation.
Boligejere, der ikke ønsker at tage stilling til tilbuddet om støjisolering eller kontantbeløbet til støjkompensation her og nu, kan inden for kompensationsordningens gyldighedsperiode vælge at se tiden an og eksempelvis først få gennemført støjisolering eller
kontantbeløbet, når F-35 kampflyene er startet med at operere fra Flyvestation Skrydstrup.
For udlejede boliger kan boligejere alene vælge den tilbudte støjisolering.
Ved opholdsrum forstås stuer, soverum, værelser, kamre og køkkener. Der tilbydes således ikke støjisolering til badeværelser, bryggerser, inddækkede terrasser, kældre og
udestuer, som ikke er registreret som boligareal.
I forhold til kommunale og private institutioner tilbydes der støjisolering af opholdsrum.
Kommunale og private institutioner kan alene vælge den tilbudte støjsikring. Fastlæggelsen af opholdsrum vil ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering.
Det er hensigten, at der fastsættes to tidspunkter på året, hvor boligejere kan anmode
om støjisolering.
En af Forsvarsministeriet udpeget støjkonsulent vil besigtige berørte boliger, hvor ejeren
ønsker støjisolering, eller ønsker at kunne træffe et oplyst valg mellem støjisolering eller
udbetaling af kontantbeløbet på 70.000 kr. til støjkompensation. Støjkonsulenten vil
udarbejde en rapport med støjisoleringsbeskrivelse og prisoverslag med afsæt i den ønskede støjdæmpningseffekt (3-5 dB i gul zone og 3-10 dB i rød zone).
Såfremt der ønskes støjisolering, vil ejeren forud for gennemførelsen heraf blive anmodet om at indhente tilbud på støjisoleringsarbejdets udførelse og om at fremsende indhentede håndværkertilbud til relevante støjkonsulent.
Hvis tilbuddene viser sig at være urimelig dyre i forhold til støjisoleringstiltagene, kan
der ske reduktion i Forsvarsministeriets dækning af omkostninger, eller ejeren kan blive
bedt om at indhente nye tilbud. Det er støjkonsulenten, der foretager denne vurdering.
Når det indhentede tilbud på arbejdets udførelse er godkendt, kan støjisoleringen blive
udført. Det påhviler den enkelte ejer selv at indhente byggetilladelser og/eller evt. dispensationer for fredninger mv. Når støjkonsulenten har kontrolleret arbejdet, vil den
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godkendte udgift hertil blive betalt af Forsvarsministeriet1. Der vil ikke skulle betales
skat af de godtgjorte udgifter til støjisolering.
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Der udestår en afklaring af, om de statsstøtteregler, der gælder for visse erhverv, herunder landbrug, begrænser Sagsnr.:

det maksimale beløb, som de pågældende kan modtage.
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