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Beskrivelse: 

 

Kolding Lufthavn, er hjemsted for en lang række virksomheder som dagligt bruger lufthavnens 

faciliteter. Der arbejdes løbende med udviklingen af lufthavnen og sikre betjeningen af de eksi-

sterende kunder og tiltrækning af nye.  

Lufthavnen har en række aktiver i form af bygninger, Kontroltårn, udstyr, brændstofanlæg og 

landingsbaner. 

Disse vedligeholdes løbende og håndteres i det normale driftsbudget. Der er dog en række fa-

ciliteter som ikke kan indeholdes i det daglige driftsbudget, og som har betydning for lufthav-

nens drift og fortsatte udvikling. 

Eksempelvis er der i 2020 investeret i en opgradering af automat på brændstofanlægget, men 

der er ikke afsat midler til en udskiftning af brændstoftanke. Tankene er fra 1986, og inspice-

res løbende, men der skal ske tilpasninger af anlægget til at betjene de typer brændstof der 

vinder frem i branchen. 

Et andet eksempel er at der er foretaget vedligehold på kontrolbygningens tag, og sket modifi-

kationer i mindre grad i den gamle lufthavnsbygning, men der er en række problematikker 

som skal håndteres i forhold til vedligehold og udvikling. 

Konkret er der 2 steder der kræver renovering. 

Begge forslag kan ikke indeholdes i udvidelsesforslaget, men vil i samarbejde med bestyrelsen 

og lufthavnsledelsen blive prioriteret. 

Forslag 1) 

Det gamle stuehus som var hovedbygningen på Nyhavegaard er fra 1860. Bygningen indehol-

der kritiske installationer som teknikrum til nødgenerator og styrings/el tavler, samt værksted. 

Flyveklubben og en virksomhed lejer lokaler i bygningen. Endvidere er der også offentligt toilet 

og mødelokaler. 



Ejendommen er efterhånden noget nedslidt og står foran en renovering (facade og tag)  

Her ønskes en fjernelse af saddeltaget og en ny opbygning med isolering til fladt tag/ensidig 

hældning og en beklædning af bygningen, carport med porte og olieskur med aluprofiler i 

samme stil som lufthavnebygningen. 

Således vil bygningen og brugen være fremtidssikret mange år frem og fremtræde moderne og 

præsentabelt. 

 

Forslag 2) 

Renovering af jordlagte rør ved brændstof anlæg, ny væsketæt belægning ved tankområdet 

samt moderne filtre på brændstof udlevering. 

De jordlagte rør er nu modne til en udskiftning med moderne rustfrie rør, anlægget er fra star-

ten af 1980’erne. Belægningen omkring tankanlægget er belagt med SF sten og opfylder ikke 

nutidige krav til sikring af miljøet.   

 

 


