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Høringssvar angående: 
Ændret anvendelse og udstykning af Hangar 2 i Sydlejren (dok.nr. 190-2018-845) og 
Ombygning og indretning af Hangar 3 i Sydlejren på Flyvestationen (dok.nr. 19-2017-29362) 
fra Grundejerforeningen Laanshøj (efterfølgende GFL) 
 
Hangar 2 - dok.nr. 190-2018-845: 
GFL ser positivt på renoveringen af hhv. Hangar 2 med tilhørende sidebygninger samt Hangar 3 og 
Bygning 305, men er samtidig opmærksom på, at der i orienteringen er anført, at Hangar 2 etableres som et 
arbejdende åbent værksted for museums-  og veteranfly, samt til skiftende udstillinger. 
GFL er af den opfattelse, at den slags aktiviteter vil give visse udfordringer mht.: 
 

 Støj 
GFL ser store støjproblemer for beboerne i Laanshøj, ved f.eks. udendørs afprøvning af flymotorer. 
Dette pga. de særlige vindforhold på området, hvor vinden oftest er i vest og lyden derfor bæres op 
mod Laanshøj. 

 

GFL opfordrer derfor til, at der tages specifikt stilling til og udarbejdes retningslinier for støjniveauet og 
det samlede tidsrum for ’’det arbejdende værksteds’’ udendørs- og indendørsaktiviteter, under 
hensyntagen til de omkringboende beboeres fritid (hverdag og weekend) og den allerede vedtagne 
strategi med ’’ikke-motoriserede’’ aktiviteter på området. 

 

 Miljøet (brugen af olie og flybrændstof samt udluftning) 
GFL opfordrer til, at der inden den matrikulære udskilning tages stilling til, om og hvor der skal 
opsættes eventuelt ventilationsanlæg, olieudskiller o.a., der er påkrævet i forbindelse med et værksted 
og Arbejdsmiljøloven. 

  

 Hensynet til de omkringliggende beboelser og dyrelivet 
GFL henstiller til, at dyrelivet såvel som områdets beboere respekteres ift. bygningernes tekniske 
lysinstallationer. GFL finder det særligt vigtigt, at flyvestationen bevarer nattemørket til glæde for 
dyrelivet, såvel som oplevelsen af flyvestationen som et rekreativt område med nattestilhed. 

 

 Trafik på området 
Det er i orienteringen anført, at det vil være et vilkår for tilladelsen, at der etableres foranstaltninger, 
som forhindrer bilkørsel på Kultur- og Fritidsaksen, men der er ingen anvisning på, hvilke og hvordan 
disse foranstaltninger skal opsættes eller deres design. 
 

GLF opfordrer til, at foranstaltningerne designes og opsættes således, at de på en og samme gang sikrer 
mod uønsket trafik på området og samtidig ikke skæmmer det åbne look og særpræg som området har. 
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