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Kære nabo til Roskilde Lufthavn
StopStøjen er en forening, der arbejder for en kritisk
og sober vurdering af en eventuel udvidelse af Roskilde
Lufthavn. Foreningen blev etableret på et borgermøde
i januar 2004 og repræsenterer i dag borgere i over
20 byer og landsbyer omkring Roskilde Lufthavn. Vi er
utrygge ved en udvidelse af Roskilde Lufthavn, da vi
frygter, at den vil føre til nye massive støjgener, øget
forurening og uoprettelige miljømæssige konsekvenser
for såvel mennesker som dyre- og planteliv.
SENESTE NYT
I slutningen af 2017 oplevede vi endnu et ulovligt forsøg
på at få blåstemplet udvidelse af Roskilde Lufthavn.
Københavns Lufthavne og Roskilde Kommune forsøgte
igen at liste en godkendelse igennem. Denne gang som
et tillæg – uden borger- eller nabohøringer overhovedet.
Mere end en femdobling af antallet af store fly på over
ti tons var på vej.
Igen så vi et forsøg på at lempe en godkendelse
igennem med mangelfuld vurdering af virkninger på
miljøet (VVM) og ukorrekte tal. Og igen så vi en meget
velvillig godkendelse fra Roskilde Kommune, som er
miljømyndighed. Og igen blev godkendelsen truffet på et
helt forkert grundlag.
Derfor sendte vi fra StopStøjen to klager til Fødevareog Miljøklagenævnet inden for en ultra kort høringsfrist.
StopStøjen var af den opfattelse, at det var relevante og
kompetente klager, vi sendte afsted. For en sikkerheds
skyld valgte vi dog også at bede førende ekspert i
miljøret, professor Peter Pagh, om at udarbejde et
juridisk responsum, som blev sendt sammen med vores
klage. Herefter valgte Københavns Lufthavne at trække
ansøgning om udvidelse tilbage, inden Fødevare- og
Miljøklagenævnet overhovedet havde behandlet sagen.
Det kunne lade sig gøre at få udarbejdet et responsum
på grund af overskydende økonomiske midler fra 2006,
hvor StopStøjen havde modtaget støttebidrag fra både
private borgere, grundejerforeninger og virksomheder i
det støjtruede område. Dengang gav Naturklagenævnet
StopStøjen medhold og kendte godkendelsen ugyldig.
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2690 Karlslunde

Det kan du gøre via MobilePay eller ved at overføre
penge til StopStøjens konto.
Hvis du gerne vil vide mere, kan du gå ind på www.
stopstoejen.dk og finde relevante dokumenter, og du kan
gå på facebook og blive medlem af gruppen StopStøjen.
Med venlig hilsen
StopStøjens Strategigruppe
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STØT STOPSTØJEN
Du opfordres til at bakke op om den fortsatte kamp mod
ulovlige udvidelser ved at indbetale et støttebidrag – stort
som småt – til foreningen StopStøjen.

9570 12544871

https://www.facebook.com/groups/629242047236170/
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KAMPEN FORTSÆTTER
Desværre ved vi, at kampen ikke er slut, men at Roskilde
Kommune sammen med Københavns Lufthavne er
på vej med en ny godkendelse af Roskilde Lufthavn.
StopStøjen fungerer her som vagthund. Men da vi fortsat
gerne vil have mulighed for at indhente ekspertbistand,
er det vigtigt, at vi fortsat har midler, så vi også fremover
hurtigt kan ’rykke’ og gøre brug af ekspertbistand.
I øjeblikket har vi lagt ud af egen lomme for at få
regningen betalt.
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Meld dig ind i facebookgruppen

StopStøjen

Stop Støjens strategigruppe fra venstre: Rasmus Hjerrild, Kenn Lindholm, Niels Schmidt,
Bodil Nissen, Dan Bjerring og Torben Steen Hansen
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