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Fortsatt aktivitet på Ski flyplass gjennom snart 60 år: Innspill til rullering av 
kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune 

Nordre Follo idrettsråd viser til Norges Luftsportsforbund og Follo Flyklubb sitt brev av 29. 
oktober 2021 til kommunens rullering av arealplan for 2022.  
 
Ski flyplass er et idrettsanlegg. Det er dette vi er i ferd med å miste. For å unngå å miste dette 
idrettsanlegget ligger «skjéen» hos Nordre Follo kommune. Vi viser til partnerskapsavtalen 
mellom kommunen og idrettsrådet hvor det bla står at kommunen skal legge til rette for «et 
mer allsidig idrettstilbud». Hvis idretten mister Follo flyklubb står det i sterk kontrast til 
ordlyden i avtalen.  
 
Ski flyplass er et anlegg som ikke belaster kommunen økonomisk. I andre, men lignende 
sammenhenger blir det ofte gjentatt at det er ikke alle som ønsker å sparke fotball. Noen vil 
f.eks. drive motorsport og dette har kommunen lagt til rette for tidligere. Flystripen og 
klubbhuset ligger der og driftes 100% av klubben. Dette bidrar til en større bredde i 
idrettstilbudet. 
 
For å løse saken er det ifølge Norsk Luftsportsforbund to tiltak som er nødvendig. Nordre 
Follo idrettsråd stiller seg bak dette og tiltakene som kommunen må gjennomføre er: 
 

• «Slik saken står, oppfordrer vi til at Nordre Follo kommune ikke tar initiativ overfor 
Luftfartstilsynet med henblikk på å tilbakekalle konsesjonen, all den tid 
konsesjonsvedtaket er gyldig og flyplassens virksomhet ikke overskrider 
virksomheten ved plassen da arealet ble regulert.  
 

• I dag er det aktuelle området jf Norges Luftsportsforbund regulert til «landbruk-, 
natur- og friluftsformål samt reindrift», jf. pbl. § 11-7 nr. 5. Slik vi ser det, bør 
området da reguleres med delt formål - til både «landbruks-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift» og «bebyggelse og anlegg» herunder idrettsanlegg, eventuelt 
«Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur», herunder lufthavn, jf. pbl. § 11-7.» 
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