
Lufthavn København Vest vil blive anlagt i optimal størrelse og påregnes ikke 

Udvidet senere. Det forventes, at der i 1974, der vil blive det første fulde drifts år, 

Vil blive afviklet ca. 140.000 operationer, hidrørende fra trafikkategorien "general  

aviation", det vil sige mindre forretningsfly, privatfly, taxafly, skolefly etc. Med det 

nugældende takstniveau vil der ikke være mulighed for at opnå dækning for de med 

driften forbundne udgifter, herunder opretholdelse af sikringstjenester, afskrivning 

og forretning, hvorfor der vil blive fastsat sådanne benyttelsesafgifter for lufthavnen, 

at dennes drift balancerer i løbet af 5 år. Hovedformålet med etableringen af lufthavnen 

København Vest er at tilvejebringe en nødvendig aflastning af Københavns lufthavn,  

Kastrup, ved at henvise små fly til lufthavn Vest. Herved frigøres kapacitet på de 

betydelig dyrere baneanlæg i København lufthavn, Kastrup, til rutefly og lign 

og driftsunderskuddet inden for lufthavn Vest i de første 5 år vil derved helt eller 

delvis blive opvejet af øgede driftsindtægter for Københavns lufthavn, Kastrup, da 

de større maskiner betaler væsentlig mere pr. start. Ministeren er af den opfattelse, 

at den nødvendige tilvækst af banekapacitet i det storkøbenhavnske område billigere 

kan etableres gennem anlæg og en lufthavn, der med hensyn til baneanlæg og teknisk 

udstyr kun er beregnet til at tage mindre fly, end ved etableringen af yderligere start- 

banekapacitet i den for større rutefly nødvendig standard. 

Lufthavn Vest vil kunne drive sammen med Kastrup og vil blive bibeholdt 

som supplement til den kommende storlufthavn. 

Under hensyn til det påtrængende behov for at aflaste Københavns lufthavn, 

Kastrup, ved etablering af lufthavn København Vest søges beløbet stillet til rådighed 

Ved tillægsbevilling således, at de omhandlende arealerhvervelser kan iværksættes og 

Muligvis tilendebringes i indeværende finansår, idet eventuelle besparede beløb i 

Anledning af, at ekspropriationerne muligvis ikke kunne afsluttes inden 1. april  

1970, vil blive søgt genbevilget i finansåret 1970-71. 



Under henvisning til foranstående tillader jeg mig herved at anmode finans- 

Udvalget om tilslutning til, at der på forventet efterbevilling ved lov om tillægs- 

Bevilling for finansåret 1969-70 under ny finanslovkonto § 2.05.02.7l.09. Lufthavn 

København Vest, afholdes et beløb af 15 mill. kr. til arealerhvervelse. 

Finansministeriets tilslutning foreligger.  

 


