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Til høringsparterne 

Høring over udkast til bekendtgørelse om investerings-

pulje til mindre, regionale danske flyvepladser 

Vedlagt sendes udkast til bekendtgørelse om Pulje til investeringer i 

mindre, regionale danske flyvepladser, herunder vurdering af økono-

miske og administrative konsekvenser i høring, med frist for bemærk-

ninger den 14. maj 2019.  

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. pr. år. Puljen udmøntes første 

gang i 2019. 

Puljen har til formål at støtte investeringer i materiel og infrastruktur, 

som er nødvendige for, at flyvepladserne kan leve op til krav til fore-

byggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed. 

Der kan ydes tilskud til: 

 Materiel, som er nødvendig for at leve op til krav til forebyg-

gelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security). 

 Anlæg af infrastruktur, som er nødvendig for at leve op til krav 

til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (se-

curity).  

Der kan søges til nye investeringer, men ikke til drift og vedligehold.  

Ansøgeren skal bidrage med min. 25 pct. af projektets investeringsud-

gift.  

Puljen er rettet mod mindre, regionale flyvepladser i Danmark med 

færre end 200.000 årlige passagerer, da det er disse flyvepladser, der 

vurderes relativt set at have højere udgifter til sikkerhed pr. passager 

end de store flyvepladser.  

De flyvepladser, der er omfattet, skal fuldt ud operere efter forordning 

300/2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luft-

fart. 
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hvert år de tilskudsbe-

rettigede mindre, regionale flyvepladser på styrelsens hjemmeside. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen yder et tilskud på maksimalt 75 pct. 

af investeringen. Flyvepladsen skal således selv finansiere mindst 25 

pct. af investeringen. 

Agil erhvervsrettet regulering 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen er agil. 

Således vurderes det, at bekendtgørelsen er i overensstemmelse med 

principperne 1-4, mens princip 5 vurderes ikke at være relevant. 

 

Ikrafttræden og høringssvar 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-

ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 

lije@tbst.dk senest den 14. maj 2019, mærket j.nr. TS31200-

00490 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Signe Marie Finderup 

Slot på mail sini@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-

enterer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

De udstedte bekendtgørelser kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligsty-

relsens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev in-

deholder også information om de udstedte regler. Tilmelding til ny-

hedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Line Ringsholt Jensen  

Specialkonsulent 
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