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Gode rammer for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup
I 2016 indgik Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti aftalen Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet. I aftalen understregede
aftaleparterne bl.a., at gode flyforbindelser spiller en væsentlig rolle for vækst og jobskabelse i hele Danmark, hvilket dannede baggrund for udarbejdelsen af en national luftfartsstrategi.
I forlængelse heraf ønsker aftaleparterne med denne aftale at styrke rammerne for den fremtidige udvikling af lufthavnen i Kastrup gennem en ændring af Lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup (udbygningsloven) m.v.
Lufthavnen er af afgørende betydning for Danmarks forbindelser til omverdenen og for dansk økonomi.
Aftaleparterne er enige om at ændre udbygningsloven, der skal give Københavns Lufthavne A/S mulighed for at indlede en udvikling af lufthavnen i Kastrup, der skal understøtte lufthavnens position som
Nordeuropas trafikknudepunkt.
En ændring af udbygningsloven skal blandt andet give mulighed for, at tværbanen forkortes og forskydes, samt at arealbestemmelserne forsimples for at give lufthavnen bredere rammer for fleksibel planlægning af luftfartsrelaterede erhverv med sammenhæng til lufthavnens drift.
Som led i udviklingen af lufthavnen skal der også gennemføres ændringer af plangrundlaget m.v. for lufthavnen. Endvidere vil det som led i udviklingen blive undersøgt, om der kan ske ændringer af støjkonsekvens- og restriktionsområdet omkring lufthavnen, der kan åbne nye muligheder for byudvikling i nabokommunerne. Endelig vil det blive undersøgt, hvilke konsekvenser udviklingen har for Roskilde Lufthavns rolle som aflastningslufthavn, og om støjkonsekvens- og restriktionsområdet omkring Roskilde
Lufthavn bør revideres med henblik på at åbne nye muligheder for byudvikling i nabokommunerne.
Aftalen er ikke omfattet af forliget om planloven, men aftaleparterne er enige om at stemme for ændringen af udbygningsloven m.v., som forventes fremsat i næste folketingssamling.

