l
Trekroner
Høje-Taastrup

Hedehusene
Roskilde

Vindinge

Svogerslev

Ishøj

Reerslev

Vor Frue

Tune

Greve

Lejre

Gadstrup

50 dB
Støjbelastningen omkring Roskilde
Lufthavn beregnet ud fra oplysninger fra Københavns Lufthavns
Miljøafdeling om trafikmængden
på lufthavnen i 2011

50dB

Snoldelev

55dB
60 db
Fingerplan 2019 støjområder

Viby
Havdrup

Andet
Solrød

Natura 2000-områder
Udgået område med
særlige restriktioner

0

2.5
,

5 km

Kommunegrænse

Køge

INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Alain Patell
Navn:
Lavendelvej 8
Adresse:
Post nr.:

By:

Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Anders Berggren Lysen

Adresse: Smediestræde 6
Kr. Skensved

Post nr.:

By:

Havdrup

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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Indsigelse
Navn:

Anders Pilegaard

Adresse:

Toftevej 3

Adresse:
Post nr.:

4621

By: Gadstrup

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange
større end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag. Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele det
orange område bliver uegnet til rekreation med overnatning. Men jeg bor her faktisk allerede, og jeg
vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er min livskvalitet, min
nattesøvn, min ejendomsværdi og vores fællesskaber det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov
til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager:
Erhvervsstyrelsen - Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17 - 2100 København Ø
fingerplanrevision@erst.dk - Telefon 35 29 10 00

l
Trekroner
Høje-Taastrup

Hedehusene
Roskilde

Vindinge

Svogerslev

Ishøj

Reerslev

Vor Frue

Tune

Greve

Lejre

Gadstrup

50 dB
Støjbelastningen omkring Roskilde
Lufthavn beregnet ud fra oplysninger fra Københavns Lufthavns
Miljøafdeling om trafikmængden
på lufthavnen i 2011

50dB

Snoldelev

55dB
60 db
Fingerplan 2019 støjområder

Viby
Havdrup

Andet
Solrød

Natura 2000-områder
Udgået område med
særlige restriktioner

0

2.5
,

5 km

Kommunegrænse

Køge

INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Andreas Lindholm

Adresse: Møllehaven 5

Post nr.: 2690

By:

Karlslunde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk

Fingerplanrevision
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Meldgaard <am@dsuk.dk>
21. marts 2019 20:08
Fingerplanrevision
Indsigelse

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Fuldført

Kategorier:

Blå kategori

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større end den reelle
støj, der er på lufthavnen i dag. Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til
rekreation med overnatning. I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med
undtagelse af boliger med tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB
området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land. Jeg bor her allerede, og jeg vil også
gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min
ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber, det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide,
som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Mange hilsner
Anne Meldgaard Ryhl
Løvkærparken 33
4030 Tune
50536686
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Anne Nielsen

Adresse:

Råbjerg 23

Post nr.:

2690

By:

Karlslunde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

Fingerplanrevision
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne-Mette Lykkegaard <amlbonnemann@hotmail.com>
17. marts 2019 17:02
Fingerplanrevision
Indsigelseform2.pdf

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Kategorier:

Blå kategori

Nej tak til mere støj, vi har rigeligt og ned trafikken til Nærheden, tør jeg ikke tænke over hvordan det ender :-(.
Anne-Mette Lykkegaard Bonnemann
Stenbuen 6
2640 Hedehusene
Sendt fra min Huawei Mobil
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Annika Kindberg Linnemann

Adresse: KIldevænget 7, Snoldelev

Post nr.: 4621

By:

Gadstrup

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk

l
Trekroner
Høje-Taastrup

Hedehusene
Roskilde

Vindinge

Svogerslev

Ishøj

Reerslev

Vor Frue

Tune

Greve

Ændring i støjzone 50 dB

Lejre

Fingerplan 2019
50 dB støjzone
Gadstrup

Snoldelev

Viby
Havdrup
Solrød

0

2.5
,

5 km

Andet

Udgået område med
særlige restriktioner
Kommunegrænse

Køge

Indsigelse
Navn:

Camilla Bjørn-Larsen

Adresse:

Hyrdestien 14

Adresse:
Post nr.:

4030

By:

Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange
større end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag. Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele det
orange område bliver uegnet til rekreation med overnatning. Men jeg bor her faktisk allerede, og jeg
vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er min livskvalitet, min
nattesøvn, min ejendomsværdi og vores fællesskaber det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov
til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager:
Erhvervsstyrelsen - Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17 - 2100 København Ø
fingerplanrevision@erst.dk - Telefon 35 29 10 00

Fingerplanrevision
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Camilla Blaaberg <cblaaberg@gmail.com>
13. marts 2019 07:26
Fingerplanrevision
INDSIGELSE vedrørende revision af Fingerplan 2017

Prioritet:

Høj

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Kategorier:

Blå kategori

INDSIGELSE vedrørende revision af Fingerplan 2017
Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større end
den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning. I
55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger
med tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der
ikke gives tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber, det
går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.
Vi er i forvejen hårdt plaget af støj i vores område fra Køge Bugt motorvejen, Ringstedbanen og de 2
lufthavne, og vi har ABSOLUT ikke brug for yderligere støj!
Med venlig hilsen
Camilla Blaaberg
Svend Grates Vej 7
2690 Karlslunde
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Indsigelse
Navn:

Carsten Kløcker Petersen

Adresse:

Tune Bygade 17

Adresse:
Post nr.:

4030

By:

Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange
større end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag. Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele det
orange område bliver uegnet til rekreation med overnatning. Men jeg bor her faktisk allerede, og jeg
vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er min livskvalitet, min
nattesøvn, min ejendomsværdi og vores fællesskaber det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov
til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager:
Erhvervsstyrelsen - Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17 - 2100 København Ø
fingerplanrevision@erst.dk - Telefon 35 29 10 00
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Indsigelse
Navn:

Casper Ellemo

Adresse:

Mosevænget 12

Adresse:

Snoldelev

Post nr.:

4621

By:

Gadstrup

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange
større end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag. Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele det
orange område bliver uegnet til rekreation med overnatning. Men jeg bor her faktisk allerede, og jeg
vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er min livskvalitet, min
nattesøvn, min ejendomsværdi og vores fællesskaber det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov
til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager:
Erhvervsstyrelsen - Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17 - 2100 København Ø
fingerplanrevision@erst.dk - Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Celia Bie Andreassen

Adresse: Gadevænget 13

Post nr.: 4030

By:

Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Charlotte Månsson

Adresse: Vestergade 21

Post nr.: 4030

By:

Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

Christina Almfort
Almfort
Christina
Tune Bygade
Bygade 34
34 H
H
Tune

4030
4030

By:

Tun
Tun

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Diana Bavnhøj
Navn:
Lisegårdsvænget 45
Adresse:
Post nr.:

4030

By:

Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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Indsigelse
Navn:

Dorte Pilegaard

Adresse:

Toftevej 3

Adresse:
Post nr.:

4621

By: Gadstrup

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange
større end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag. Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele det
orange område bliver uegnet til rekreation med overnatning. Men jeg bor her faktisk allerede, og jeg
vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er min livskvalitet, min
nattesøvn, min ejendomsværdi og vores fællesskaber det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov
til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager:
Erhvervsstyrelsen - Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17 - 2100 København Ø
fingerplanrevision@erst.dk - Telefon 35 29 10 00

Indsigelse
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Ebbe Hjort

Adresse:

Hastrup Bygade 4C, Hastrup

Post nr.:

4621

By: Gadstrup

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større end den reelle
støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning. I 55 dB
området (hvor jeg selv bor) kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger
med tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg gør endvidere indsigelse mod den reviderede støjzone og det foreslåede øgede antal operationer pga. Roskilde
Lufthavns brugeres manglende hensyntagen til borgerne omkring lufthavnen. Det er min klare opfattelse, at der ikke
er nogen myndighed, som ”regulerer” trafikken i luften når først hjulene har sluppet startbanen. Det betyder, at
piloter har lov til at flyve, hvor de har lyst – og det betyder for vores vedkommende konstante og provokerende
overflyvninger i lav højde (og for mange små flyfartøjers vedkommende også med en abnorm høj larm) over vores
bolig i Hastrup.
Vi frygter, at en udvidelse af antallet af flyvninger på Roskilde Lufthavn vil øge antallet af overflyvninger ganske
betragteligt – flyvninger, som med lethed kunne ”henvises” til det åbne land (”korridorer” over landbrugsarealer)
uden at det ville føre til gener for lufttrafikken, men som ville have en stor effekt for os på landjorden.
Efter at have boet i Hastrup i knap 20 år er min tro på, at Roskilde Lufthavn, lufthavnens brugere (piloter), SLV,
Roskilde Kommune eller Naviair har noget ønske om at tage hensyn til borgerne omkring lufthavnen meget lille.
Irriterende, støjende og provokerende (dvs. manglende hensyntagen) overflyvninger fremmer ikke forståelsen for
ønsket om en revision af støjzonen omkring Roskilde lufthavn. Deraf min modstand mod en revision af Fingerplan
2017 i relation til Roskilde Lufthavn.
Med venlig hilsen

Ebbe Hjort

Sendt til: Fingerplanrevision@erst.dk - Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

21-03-2019

Høringssvar angående Fingerplanen 2019
Mit navn er Frederich Larsen og jeg bor sammen med min kæreste på Præstestræde i Gl Havdrup
lige ved siden af trafikkoridoren.
Vi er flyttet herud på ”landet” fra Glostrup i 2017 for at få noget fred og natur ind på nethinden og
vi er så tilpas unge at vi ikke anede trafikkoridoren eksisterede og ejendomsmægleren sagde
naturligvis ikke noget om det da vi købte.
Nå men her står vi så!
Klar til at stifte familie i naturlige og fredelige omgivelser, med henblik på at flytte i noget større
når økonomien og barnet har størrelsen til det.
Men det virker til at blive et problem nu.
Naturen, den friske luft og roen ser ud til at være truet af fingerplanen og med den vil vores
rækkehus falde i værdi, så der går endnu længere tid før vi har råd til at flytte. Hvis vi da
overhovedet nogensinde vil kunne sælge.
Det vil ikke kun ramme os, men mange beboere i og omkring landsbyerne langs trafikkoridoren vil
stå i samme situation.
Derfor har jeg snakket med en masse mennesker og søgt information.
Jeg kan godt se det måske giver mening at forbinde Sydsjælland med Nordsjælland uden om
København.
Det vil måske lette trafikken i myldretiden i knudepunkterne omkring København, hvis der er
mange pendlere der skal til Sydsjælland fra Nordsjælland eller omvendt.
Dette er dog ikke mit indtryk.
Alle jeg kender, om de bor på Sydsjælland eller Nordsjælland, kører i morgentrafikken fordi de skal
til København og ikke udenom København.
Derudover har jeg læst mig til, planerne om en Ring 5 nord for Holbækmotorvejen er annulleret og
så giver det ikke meget mening at lave Ring 5 mod syd i min optik.
Hvad skal ”Ring 5 syd” så bruges til? Nogle siger den skal lette trafikken på Køgebugtmotorvejen,
som lige er blevet udvidet og kører som smurt i olie. Også i myldretiden. Jeg sidder i hvert fald
meget sjældent i kø og når jeg gør er det typisk på grund af et uheld og ikke trafikken.
Mine tanker er at en Ring 5 syd:
• Koster en formue der kunne bruges bedre andet sted.
• Ødelægger naturen og huspriserne i vores del af udkantsdanmark.
• Ikke hjælper på trafikken ved knudepunkterne omkring København.
• Ikke hjælper på køkørslen i Nordsjællands myldretrafik.
• Ikke aflaster Køgebugtmotorvejen nævneværdigt.

Problemerne er jo ikke trafikken på motorvejene men derimod trafikken på indfaldsveje og
knudepunkter. Brug derfor i stedet pengene på at lette trafikken disse steder.
Jeg er ikke ekspert, men jeg tænker man også kunne bruge pengene på den kollektive trafik og
”lokke” pendlerne til at tage bus og tog oftere.
Downs-Thomson Paradokset siger i hvert fald at når vejene udvides, lokker man flere pendlere til at
tage bilen og indfaldsvejene bliver derfor endnu mere trafikkerede end de er nu.
Fremtidens selvkørende biler er også en investeringsmulighed, da en kortege af ”intelligente” biler
vil kunne køre meget tættere og hurtige, samt koordinere trafikken automatisk på indfaldsvejene og
knudepunkterne.
De kommer jo sikkert inden længe uanset om vi vil det eller ej og mange spekulerer i at den
selvkørende bil bliver en slags fælles taxa for dig og dine naboer.
Det vil sige at fremtidens bil henter og bringer dig og dine medpendlere automatisk, således en bil
transporterer 4 pendlere frem for 1 pendler pr bil som i dag.
Når det sker vil mange af vores dyrtkøbte veje stå øde hen fordi 3 ud af 4 biler bliver overflødige.
Derudover har jeg læst/hørt at flere fredet naturområder og vandreservoirer vil blive påvirket af en
ny vej i trafikkoridoren, hvilket jo hverken er godt for beboere eller dyrelivet som vi, i hvert fald på
papir, vægter meget højt.
Jeg håber i kan bruge mine tanker.
Med Venlig Hilsen
Frederich Larsen
Præstestæde 11C
4622 Gl Havdrup

Fingerplanrevision
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Fingerplanrevision
INDSIGELSE vedrørende revision af Fingerplan 2017
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Blå kategori

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større end den
reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning. I 55 dB
området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det
er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber, det går ud
over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.
Med venlig hilsen
Frederik Kirketerp-Møller
Nylandsvej 72
2690 Karlslunde
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Frederik Alexander Lindholm

Adresse: Møllehaven 5

Post nr.:

By:

Karlslunde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Freya Lundsgaard
Navn:
Engdraget 3
Adresse:
snoldelev
Post nr.:
By: Gadstrup
Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Gitte Jensen

Adresse: Tinggårdshegnet 32

Post nr.:

By:

Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Gitte Vestergaard

Adresse: Bjergvænget 26
Greve Landsby

Post nr.:

By:

Greve

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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Indsigelse
Navn:

Hanne Skou Rasmussen

Adresse:

Nylandsvej 23

Adresse:
Post nr.:

2690

By:

Karlslunde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange
større end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag. Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele det
orange område bliver uegnet til rekreation med overnatning. Men jeg bor her faktisk allerede, og jeg
vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er min livskvalitet, min
nattesøvn, min ejendomsværdi og vores fællesskaber det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov
til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager:
Erhvervsstyrelsen - Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17 - 2100 København Ø
fingerplanrevision@erst.dk - Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Hanne Steffensen
Navn:
Kirkebakken 21
Adresse:
Post nr.:

4621

By:

Gadstrup

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Hans Peter Nielsen

Adresse: Tjærebyvej 9B

Post nr.: 4000

By:

Roskilde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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Indsigelse
Navn:

Helle W. Christiansen

Adresse:

Byagervej 13

Adresse:
Post nr.:

4030

By:

Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange
større end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag. Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele det
orange område bliver uegnet til rekreation med overnatning. Men jeg bor her faktisk allerede, og jeg
vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er min livskvalitet, min
nattesøvn, min ejendomsværdi og vores fællesskaber det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov
til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager:
Erhvervsstyrelsen - Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17 - 2100 København Ø
fingerplanrevision@erst.dk - Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Henrik Peter Reisby Nielsen

Adresse: Tjærebyvej 9

Post nr.:

By:

Roskilde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk

Fingerplanrevision
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

tomrerhhaapk@mail.dk
15. marts 2019 16:14
Fingerplanrevision
Indsigelse

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Kategorier:

Blå kategori

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, somer ca 11 gange
støre end den seellestøj, der er på lufthavnen i dag.
Den forsløet støjzone vil betyde, at hele 50db i områet bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 db områet kan der ikke gives tiladese til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af
bolier med tilknytnin til landbrug ogskovdreft eller etabering af rekreative områder. I 60 bd området
kan der ikke gives tilladese til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Vi bor her. og vi vil også gerne kunne rekreere os i haven og sove i vores hus i framtiden. Det er
vores livskvalitet, vores nattesøvn, vores ejendomsværdi, vores fældes natur og voressfældesskab,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide,
som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.
M.V.H.
H Henrik Petersen
Karlslunde Mosevej 54.
2690 Karlslunde.
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

henrik rasmussen

Adresse: hahnhøj
køgevej 206

Post nr.:

By:

roskilde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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Indsigelse
Navn:

Henrik Sandersen

Adresse:

Løvkærparken 57

Adresse:
Post nr.:

4030

By: Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange
større end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag. Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele det
orange område bliver uegnet til rekreation med overnatning. Men jeg bor her faktisk allerede, og jeg
vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er min livskvalitet, min
nattesøvn, min ejendomsværdi og vores fællesskaber det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov
til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager:
Erhvervsstyrelsen - Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17 - 2100 København Ø
fingerplanrevision@erst.dk - Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Henrik Aabom

Adresse: Thorsager 30

Post nr.: 2640

By:

Hedehusene

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Lone Isidora Lindholm

Adresse: Møllehaven 5

Post nr.: 2690

By:

Karlslunde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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Blå kategori

Suk!! Planer om at tillade endnu mere trafik fra Roskilde Lufthavn og dermed meget mere støj, er pt. i forslag igen
😡
Hvis tilladelsen gives, vil det give massive støjgener for både Solrød borgere og Karlslunde borgere. Vi er i forvejen
hårdt støjramt fra Køge Bugt Motorvejen og snart også Ringstedbanen,og har absolut ikke brug for flere støjkilder!!
Hjælp os og send din indsigelse nu. Der er hårdt brug for hver og een

---INDSIGELSE vedrørende revision af Fingerplan 2017
Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større end den reelle
støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning. I 55 dB
området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med tilknytning til
landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives tilladelse til
opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden. Det er
min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber, det går ud over, hvis
Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.
Med venlig hilsen
Janne Rasmussen
Engparken 22
2690 Karlslunde
Sendt fra min iPhone
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Jannick Hansen
Navn:
Lisegårdsvænget 45
Adresse:
Post nr.:

4030

By:

Tune

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:

Jannik Lindholm

Adresse: Møllehaven 5

Post nr.: 2690

By:

Karlslunde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Jeanett Bruntse-Olsen
Navn:

Sandparken 16, Vindinge
Adresse:

4000
Post nr.:

Roskilde
By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Jeanette Poulsen
Navn:
Vendalsgård 4
Adresse:
Post nr.:

2690

By:

Karlslunde

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

fingerplanrevision@erst.dk
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INDSIGELSE
vedrørende revision af Fingerplan 2017
Navn:
Adresse:

Post nr.:

By:

Jeg gør indsigelse mod, at der foreslås en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større
end den reelle støj, der er på lufthavnen i dag.
Den foreslåede støjzone vil betyde, at hele 50 dB området bliver uegnet til rekreation med overnatning.
I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med undtagelse af boliger med
tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative områder. I 60 dB området kan der ikke gives
tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne land.
Jeg bor her faktisk allerede, og jeg vil også gerne kunne rekreere mig i haven og sove i mit hus i fremtiden.
Det er min livskvalitet, min nattesøvn, min ejendomsværdi, vores fælles natur og vores fællesskaber,
det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, som forslag til Fingerplan 2019 lægger op til.

Modtager: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Telefon 35 29 10 00

