Veteranflyvninger skudt ned af
Planklagenævnet
VILDSKUD: Planklagenævnet omstøder Furesø Kommunes tilladelse til veteranflyvninger ved
Hangar 2. Hensynet til fuglelivet vejer tungt.

Planklagenævnet har omstødt Furesø Kommunes tilladelse til veteranflyvninger ved Hangar
2. Foto: Jens Wollesen.
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FLYVESTATIONEN: Hovsa.
Furesø Kommune har glemt at lave en samlet vurdering af betydningen af
veteranflyvninger ved Hangar 2 i forhold til naturen.

Nogenlunde sådan kan man sammenfatte Planklagenævnets afgørelse i klagen over
tilladelsen til veteranflyvninger ved Hangar 2 på Flyvestation Værløse. Helt usædvanligt
behandler afgørelsen kun et af mange temaer i klagen, nemlig fuglelivet. Det var nok til at
afvise tilladelsen.
– Vi kan konstatere, at Planklagenævnet alene har truffet afgørelse i forhold til beskyttelsen
af fugle, så det emne vil vi naturligvis gå dybere ind i som konsekvens af afgørelsen.
Nævnet konkluderer i deres afgørelse, at de vurderinger af mulige konsekvenser for
fuglelivet, som kommunen foretog forud for afgørelsen, ikke var grundige nok. Det tager
Furesø Kommune naturligvis til efterretning, og vi går i gang med at behandle sagen på ny,
siger Morten Jepsen, centerchef i Center for By og Miljø.
Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Furesø, Carsten Juel,
glæder sig over afgørelsen.
– Naturen er fremhævet i afslaget. Vi er enige med klagenævnet i, at kommunen skal se på
den samlede belastning af naturen i området. Det er vi glade for, at planklagenævnet siger.
Man kan ikke bare tage det enkeltvis, siger Carsten Juel.
Tilladelsen blev givet af Furesø Kommune efter en lang proces. Hangar 2 blev indrettet til
en slags arbejdende flymuseum. I den forbindelse var der et ønske om at kunne flyve fra
en startbane i græsset ude foran hangaren. Et borgermøde efterlod ingen tvivl om, at
naboerne var stærkt betænkelige ved flyvningerne. Nu skal Furesø Kommune starte helt
forfra.
– Man skal bemærke, at det er en endelig afgørelse. Det betyder at hvis Furesø Kommune
vil give tilladelse, skal de starte helt forfra med en ny høringsfase. Vi har skrevet til
administrationen og politikerne, at de bør opgive sagen for at skåne naturen. Det er op til
dem, om de vil lave en ny tilladelse, forklarer Carsten Juel.
Morten Jepsen tager afgørelsen til efterretning og vil bruge den i kommende sager.
– Vi kan også se, at nævnet har været meget grundige i deres anvisninger af, hvad
kommunen skal være opmærksom på ved fornyet behandling af sagen. Beskyttelsen af
flora og fauna er en rigtig vigtig parameter i mange af vores områder, ikke mindst i
området omkring Flyvestationen, så vi vil naturligvis basere de fornyede vurderinger på
nævnets fortolkning af lovgivningen, ligesom vi naturligvis vil indarbejde den praksis i
forhold til evt. kommende sager af samme type, lyder det fra Morten Jepsen.

En brik i historiefortællingen
Foreningen Hangar 2 er den oprindelige ansøger bag tilladelsen, og medejer af bygningen
Hangar 2. Erhvervsmanden Johnnie Bloch Jensen, som er formand for foreningen, tegner
foreningen i denne sag.

– Jeg har gennemlæst dele af omgørelsen, og har forstået det således, at der udestår en
yderligere belysning omkring fuglebeskyttelsen, siger Johnnie Bloch Jensen.
Han ser gerne, at Furesø Kommune fortsætter med arbejdet omkring ansøgningen.
– Foreningen Hangar 2 vil fortsat gerne fastholde ansøgningen omkring muligheden for, at
flyve fra den skitserede græsbane. Da genoptagelse af ansøgningen ikke forventes at være
afklaret i indeværende år, vurderes det, at der er god tid til at få arbejdet videre med
projektet, siger Johnnie Bloch Jensen.
Det er hans håb, at naboernes modvilje er taget af aftaget med årene, der er gået, og at
der kan være en mulig positiv holdningsændring omkring projektet.
– Mange af de omkringboende, som gav udtryk for at være utrygge omkring projektet, har
været forbi Hangar 2 igennem årene. Det er mit indtryk, fra dialogen i hangaren med
gæsterne, at der generelt er en positiv indstilling til arbejdet, der foregår omkring flyene.
Forhåbentligt vil dette fremadrettet også kunne smitte af på vores lille "flyvende projekt",
da netop dette vil kunne fuldstændiggøre billedet af såvel fortiden gående fra Hærens
Flyvertropper, til koldkrigsperioden og frem til idag, hvor netop fortællingen via
veteranflyvningen var tænkt, at indgå som et levende element, forklarer Johnnie Bloch
Jensen.
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