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NJFK (Nordjysk Faldskærmsklub) har i oktober 2019 fremsendt ansøgning til Teknik og Miljøudvalget 

vedr. øget flyveaktivitet. Ansøgningen er behandlet på TMU møde 02-12-2019. 
 

Med udgangspunkt i Miljøgodkendelsen af 9. august 1994 er der ansøgt om følgende ændringer iht. tillæg 

3A: 

 
 

pkt.1 (ansøgningens pkt. 3) – weekendaktiviteter. 

I Bilag 3A pkt. 1. er der angivet mulighed for op til 40 operationer* pr. weekend. 
 

NJFK har i pkt. 3 ansøgt om mulighed for at udnytte miljøgodkendelsens rammer for weekendflyvning fuldt 

ud. 

Teknisk Udvalg har besluttet at fjerne restriktionerne, og der gives nu mulighed for op til 80 operationer pr. 

weekend. 

 
 

Pkt. 2 (ansøgningens pkt. 4) – Årlige antal operationer 

I Bilag 3A pkt. 2. er der for faldskærmsudspring angivet, at det årlige maksimale antal operationer ikke må 

overstige 2000. 
 

NJFK har i pkt. 4 ansøgt om mulighed for at øge det samlede antal årlige operationer til maksimalt 2500. 

Teknisk udvalg har besluttet, at hæve det maksimale antal årlige operationer til 2500. 

 
 

Pkt. 3 (ansøgningens pkt. 1) – Øget flyvetid på hverdage. 

I Bilag 3A pkt. 3. er det angivet, at faldskærmsudspring må udføres på hverdage mellem kl. 7-19 samt på 

weekend- og helligdage mellem kl. 8-19. 

NJFK har i pkt. 1 ansøgt om mulighed for yderligere at udføre faldskærmsudspring på 2 valgfrie dage 

tirsdag-torsdag mellem kl. 7-22. 

Teknisk udvalg har besluttet, at restriktionerne ændres således, at der yderligere kan udføres 

faldskærmsudspring på 2 valgfrie dage tirsdag til torsdag mellem kl. 19-22 – dog ikke senere end 

solnedgang. 
 

Faldskærmsudspring må herefter udføres på hverdage mellem kl. 7-19 samt på 2 valgfrie dage tirsdag til 

torsdag fra kl. 19-22 – dog ikke senere end solnedgang. Hertil på weekend- og helligdage mellem kl. 8-19. 

 
 

*En operation er enten en start eller en landing. 



 

 

 


	Tillæg 3B - Ændring vedrørende tillæg 3A – om lokale restriktioner i forbindelse med faldskærmsflyvning

