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Norges Luftsportforbund (NLF) er et særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF).
Forbundet organiserer syv luftsportsgrener med 250 tilsluttede klubber med til sammen 18.000
medlemskap. Forbundet har flere medlemmer innen ulike luftsportsgrener som benytter Ski
flyplass. Aktiviteten ved flyplassen har vedvart gjennom snart 60 år, og har så å si hatt
kontinuerlig støtte fra kommunale myndigheter. I dette innspillet argumenter vi for at flyplassen
bør inngå i kommuneplanens arealdel, men også at det er rettslig mulig å videreføre aktiviteten
ved flyplassen uavhengig dette fordi tiltaket ble etablert på et så tidlig tidspunkt. På bakgrunn

av dette anmoder NLF kommunen - uavhengig arbeidet med kommuneplanens arealdel - om
ikke å ta initiativ til at Luftfartstilsynet tilbakekaller konsesjonen.

Innholdsoversikt:

1) Ski flyplass har en lang historie i Follo-området siden tidlig 1960-tallet og tilfører
kommunen et positivt særpreg og innbyggerne et ønsket aktivitetstilbud.

2) Ski flyplass representerer et viktig idrettsanlegg i Viken fylkeskommune, som vil være

vanskelig å erstatte hvis idrettsanlegget avvikles.

3) Ski flyplass representerer et viktig anlegg for småflygere som er bosatt i Oslo-området,
der det er et nasjonalpolitisk mål om å sikre flyplasskapasitet.

4) Strenge begrensninger sikrer at støy ikke blir et utilbørlig problem.

5) Utviklingen innen elektrisk luftfart vil gjøre det enklere, mer miljøvennlig og rimeligere å
fly selv, i tillegg vil støyavtrykket reduseres betraktelig.

6) Forholdet til naturmangfold er ivaretatt gjennom prosedyrer og historikk

7) NLF anmoder Nordre Follo kommune om å ikke ta initiativ til at Luftfartstilsynet
tilbakekaller konsesjonen, uavhengig av arbeidet med kommuneplanens arealdel.

8) Kommuneplanens arealdel for området som gjelder Ski flyplass bør ha delt formål for å
videreføre fly-aktiviteten og samtidig beskytte matjorda
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1) Ski flyplass har en lang historie i Follo-området siden tidlig 1960-tallet og tilfører
kommunen et positivt særpreg og innbyggerne et ønsket aktivitetstilbud

Ski flyplass ble anlagt i 1963, og er en flystripe av gress på 500 meter som ligger like øst for
Ski sentrum. Flyplassen har konsesjon fra Luftfartstilsynet, og drives av Follo Flyklubb.
Flyplassen drives med tillatelse fra grunneier på Søndre Ski gård og benyttes primært av
klubbens medlemmer. Flyplassen er ikke for «offentlig bruk», noe som innebærer at det kreves
tillatelse fra konsesjonshaver å starte og lande på flyplassen1.

Flyklubben har et miljø bestående av luftsportsutøvere fra alle generasjoner, og utgjør et av de
viktigste samlingspunktene for flyinteresserte i regionen. Tidligere ble det også gjennomført
skoleflyginger ved Ski flyplass, som førte elevene frem til privatflygersertifikat. Flere av flygerne

som er utdannet ved Ski flyplass jobber nå i norske og internasjonale flyselskaper. Videre
hadde modellflyklubben arrangementer på Kontra skolen, der det ble gitt undervisning i
bygging av modellfly. I dag utfører brannvesenet og politiet samfunnsnyttige aktiviteter ved
flyplassen, og flyklubben har flere ganger invitert til rundflyginger og inkluderende

arrangementer.

2) Ski flyplass representerer et viktig idrettsanlegg i Viken fylkeskommune, som vil være
vanskelig å erstatte hvis idrettsanlegget avvikles

Ski flyplass er et idrettsanlegg. Felles for luftsportsanlegg er at de er avhengig av riktig

lokalisering, både på grunn av størrelse, men også på grunn av støy og miljømessige
utfordringer. I «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030» for Akershus
Fylkeskommune2 står det:

Hvor det er mulig bør kommuner og klubber med anleggsplaner vurdere

samarbeidsløsninger for å dekke både de lokale og regionale behov, samt arbeide for å
finne riktig lokalisering. Det bør også vurderes å utvikle eksisterende anlegg, slik at
disse gir flere muligheter for de ulike formene for motorsport, fremfor å utvikle helt nye
anlegg.

I motsetning til en del andre idrettsanlegg er det krevende å lokalisere arealer for
luftsportanlegg, og hovedregelen bør derfor være å ivareta de anleggene man har dersom ikke
andre arealformål er mer pressende. Videre er det en del av den regionale planen at
kommuner bør samarbeide i spørsmål om luftsportsanlegg. Det taler for at Nordre Follo
kommune bør se saken om Ski flyplass i et regionalt, og ikke bare kommunalt perspektiv.

3) Ski flyplass representerer et viktig anlegg for småflygere som er bosatt i Oslo-
området, der det er et nasjonalpolitisk mål om å sikre flyplasskapasitet

For småflygere i hovedstadsområdet utgjør Ski flyplass en viktig infrastruktur. Flyplassen har
kort reisetid fra Oslo og er et viktig tilholdssted for medlemmene til Follo flyklubb. Dersom

1 Forskrift 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1) § 2 bokstav f g
2 https://viken.no/_f/p1/i075a8ede-f4d5-40e9-b656-1aeb5847ec84/regional-plan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-
friluftsliv-i-akershus-2016-2030.pdf
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flyplassen skulle bli nedlagt, er det ingen åpenbare alternativer til hvor aktiviteten eventuelt
skulle flyttes. Småflyvirksomheten er både viktig i seg selv og på grunn av den rollen den spiller
i det større luftfartsbildet. Dette var bakgrunnen for regjeringens småflystrategi fra 2017, som
slo fast at det var et mål om å legge bedre til rette for landingsplasser for småfly og at det
spesielt var utfordringer til dette i Østlandsområdet3.

4) Strenge begrensninger sikrer at støy ikke blir et utilbørlig problem

Ved enhver småflyplass vil det være spørsmål og diskusjoner knyttet til støy. Den siste
støyberegningen fra SINTEF viser likevel at ingen boliger, skoler, helsebygninger eller
fritidsboliger med døgnmidlet utendørs ekvivaltnivå over kartleggingsgrensen. Beregningene
viser at det er svært lite berørt område utenfor flyplassen. Punktberegninger på alle bygninger

som har et støyømfintlig bruksformål viser også at det ikke er slike bygninger innenfor
kartleggingsgrensene for dagens situasjon. NLF oppfordrer derfor kommunen å gjennomføre
en kartlegging av hvor mange som reelt er plaget av støy.

I driftshåndboken til flyplassen er det også spesielle regler for å imøtekomme naboer og øvrige

befolkningens berettigede behov for stillhet. Blant annet tillates ikke «Touch and Go» og
flygning skal foregå innenfor fastsatte åpningstider på Ski flyplass. I tillegg skal flygning unngås
mest mulig ved opplyste aktiviteter som for eksempel gudstjeneste, bryllup, begravelse og
lignende. Flygning i lokalområdet skal også planlegges og utføres på en slik måte at det er til

minst mulig sjenanse for naboer og øvrig befolkning. Direkte overflygning av sentrum og
boligområdene ved avgang og landing skal unngås så langt dette er sikkerhetsmessig
forsvarlig.

Når det kommer til boliger som planlegges nærmere flystripen, er det verdt å merke seg at
flyplassen har en lang historie som utbyggere bør ta i betraktning. Til sammenligning nevner vi
Kilen sjøflyhavn i Bærum kommune, som har vært der siden 1920-tallet. I nyere tider har
området rundt Kilen sjøflyhavn, nemlig Fornebu, blitt bygget ut med boliger og næringsbygg.
Bærum kommune har imidlertid ikke vurdert å fjerne flyplassen nettopp fordi den har en lang
historie i kommunen og var etablert lenge før boligbyggingen ble planlagt.

5) Utviklingen innen elektrisk luftfart vil gjøre det enklere, mer miljøvennlig og rimeligere
å fly selv, i tillegg vil støyavtrykket reduseres betraktelig

Med et elektrisk fly er klimagassutslippet redusert til tilnærmet null, da kraften er basert på
strøm som gjerne er produsert med fornybare energikilder. I tillegg vil en elektrisk motor
redusere lyden fra flyene. Det bidrar til å redusere den støymessige belastningen på
omgivelsene. Videre er driftskostnadene ventet å bli redusert med over 50 prosent. Dette
utviklingen vil føre til at etterspørselen etter å fly selv vil øke markant, og den etterspørselen vil
komme i områder der det bør mange mennesker. Følgelig, kan små flyplasser vente å få en
renessanse, spesielt i Oslo-området.

3 https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-
solberg/sd/pressemeldinger/2017/stra tegi-for-smaflyverksemda -i-noreg/id2568999/
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6) Forholdet til naturmangfold er ivaretatt gjennom prosedyrer og historikk

Det krysser et vilttrekk over flyplassen i øst-vestlig retning, og dette problematiseres av
kommunen i vurderingen av arealinnspillet. I kommuneplanen for naturmangfold er området
identifisert som en del av et større, svært viktig område for vaktel, vipe og åkerrikse.
Naturmangfoldet har imidlertid vært hensyntatt i nesten 60 år. NLF forstår det slik at flyplassen
som regel pleier å være stengt i den mest sårbare perioden. Banen er dessuten ikke besatt
med lys, noe gjør at banen ikke er til sjenanse til dyr når det er mørkt ute.

Operatøren har også fylt ut en standardisert miljøutredning, i tråd med konsesjonsforskriften.
Denne viser at det er lite sannsynlig at tiltaket vil medføre skade eller vesentlig ulempe for
naturverdiene i området. Luftfartstilsynet er ikke kjent med at landingsplassen har en negativ

innvirkning på naturmangfoldet, og det er heller ikke fremlagt holdepunkter for dette gjennom
flyplassens historie.

Det er mulig å kombinere naturmangfold og luftsport. Et eksempel er Kilen sjøflyhavn i Bærum
kommune, som ligger tett inntil to naturreservater, hvorav det ene er Storøykilen naturreservat.

Våtmarksområdet har et rikt fugleliv og har stor betydning som raste- og hvileplass for fugl
under trekk og fremviser store ansamlinger av fugler både vår og høst. Naturreservatet har
også betydning som hekkeområdet. Da regjeringen i 2016 vedtok å videreføre driften av
sjøflyhavnen4, var vedtaket begrunnet med at fortsatt drift lar seg kombinere med vernehensyn

og friluftsinteresser i området. I dag har sjøflyplassen konsesjon for 4.500 bevegelser i året
(dvs. 1500 flere bevegelser enn det Follo Flyklubb har i konsesjon i dag).

7) NLF anmoder Nordre Follo kommune om å ikke ta initiativ til at Luftfartstilsynet
tilbakekaller konsesjonen, uavhengig av arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Ski flyplass ble etablert på tidlig 1960-tallet. Da var området uregulert. I 1978 ble området der
Ski flyplass ligger regulert til landbruksformål. Planen er «bindende for alle arbeid og tiltak», jf.
bygningsloven (1965) § 31 nr. 1, men har ikke virkning for eksisterende anlegg med mindre det
igangsettes «graving, fylling, oppføring eller riving», jf. § 84, eller det igangsettes arbeid som
kraver byggetillatelse, jf. § 93 (plan- og bygningsloven (1985) har samme innretning, jf. § 31, jf.
§§81, 86a, 86b og 93).

I 2008 ble det vedtatt ny plan- og bygningslov. Her bekreftes uttrykkelig at planene kun er
«bindene for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak», jf. pbl. §§ 11-6 første ledd og 12-4
første ledd. Samtidig ble luftfartsloven endret, slik at tiltak etter luftfartsloven enten må være i
tråd med vedtatte arealplaner eller være basert på samtykke fra kommunen, jf. luftfartsloven §
7-6 tredje og fjerde ledd. En vanlig språklig forståelse av «tiltak» taler for at bestemmelsen
gjelder bygging og utvidelse av flyplass, ikke videreføring av eksisterende flyplassvirksomhet.
Lovforarbeidene bekrefter at bestemmelsen retter seg mot «planlegging av nye
landingsplasser», «bygging av landingsplasser» og «utbygging av lufthavner og
landingsplasser»5. Plan- og bygningslovens system, der det sonderes mellom nye tiltak og

4 https://www.budstikka.no/sjofly/jan-tore-sanner/lisbeth-hammer-krog/sanner-sier-ja-til-sjofly-pa-lilleoya/s/5-55-

336418
5 Ot.prp. nr. 32 (2007 2008] s. 166.
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utvidelse på den ene siden og videreføring av eksisterende tiltak på den andre er med
andre ord også gjennomført i luftfartsloven. Kommen vil likevel ha betydelig innflytelse på
hovedspørsmålet i Luftfartstilsynets konsesjonsbehandling, nemlig om konsesjon er «forenlig
med allmenne hensyn», jf. luftfartsloven § 7-6 første ledd.

I 2014 ga Luftfartstilsynet Nor Aviation AS konsesjon for Ski flyplass for 10 år. Konsesjonen
omfattet Follo Flyklubbs aktiviteter, samt kommersiell helikopterdrift. Et vilkår for Nor Aviations
konsesjon var at daværende Ski kommune ga dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan,
hvilket kommunen gjorde. Dispensasjon var nødvendig, ettersom Nor Aviations aktivitet
innebar en «utvidelse av eksisterende tiltak» i plan- og bygningslovens forstand.

I 2016 søkte Follo flyklubb om å overta Nor Aviations flyplasskonsesjon, samt «tilbakestille»

konsesjonsvilkårene til kun å gjelde virksomheten som hele tiden har foregått på plassen. Ski
kommune v/plan- og byggesaksutvalget samtykket i konsesjonsoverføringen, men forutsatte at
det dispenseres fra reguleringsplanen. Forutsetningen følger ikke av plan- og bygningsloven,
og var således ikke påkrevd.

I 2017 vedtok Ski kommune på ny en dispensasjon fra arealformålet landbruk. Luftfartstilsynet
innvilget på sin side konsesjonsoverføringen. Noen naboer klaget imidlertid på kommunens
dispensasjonsvedtak, og klagen ble behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Året etter
omgjorde fylkesmannen kommunens vedtak om dispensasjon, slik at det forelå avslag.

Fylkesmannen la til grunn at det må søkes om en omregulering av eiendommen der flyplassen
ligger. I brev til kommunen av 2019 opprettholdt Fylkesmannen vurdering av at en videre drift
og utviklingen av flyplassen «bør» (ikke «må»)6 skje på bakgrunn av en vedtatt reguleringsplan.

Follo flyklubb har hele tiden fått konsesjon fra Luftfartstilsynet for ti år av gangen til å drive
flyplassen. Dagens konsesjon gjelder frem til 2024. Selv om lokalpolitikerne ga flyklubben
dispensasjon til å drive flyplassen på LNF-område, har dette i et rettslig perspektiv ikke vært
nødvendig for at Follo flyklubb skulle kunne fortsette å benytte flyplassen. Dette skyldes at
flyplassen kom før reguleringsplanen for området, og at planen som nevnt bare har virkning for
«nye tiltak» eller «utvidelse av eksisterende tiltak».

Luftfartstilsynet har da også slått fast at konsesjon står ved lag, til tross for at Fylkesmannen
omgjorde kommunens dispensasjonsvedtak. I brev til NLF skriver Luftfartstilsynet følgende:

«Etter at Luftfartstilsynet hadde truffet sitt vedtak om overføring av konsesjon, ble
Ski kommunes dispensasjonsvedtak fra reguleringsplanen omgjort av
Fylkesmannen. Luftfartstilsynet anser imidlertid ikke at dette i utgangspunktet gir
grunnlag for en omgjøring av vårt vedtak. Vårt vedtak har ikke blitt påklaget, og
det foreligger ingen klare premisser i dette vedtaket som skulle tilsi at det er
grunnlag for egen omgjøring av vedtaket, ref. forvaltningsloven § 35. I den
nåværende situasjon ville en slik omgjøring av eget tiltak forutsette at vedtaket
anses ugyldig som følge av Fylkesmannens omgjøringsvedtak, jf. § 35 første ledd

6 Begrepsbruken «bør» kan formodentlig føres tilbake til uttalelser i lovforarbeidene hvor det uttrykkes «at vedtak

- og bygningsloven»
(vår kursivering), se Ot.prp. nr. 32 (2007 2008] s. 166.
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bokstav c. Vi kan ikke se at det er grunnlag for en konklusjon om at vedtaket er
ugyldig.»

Det er likevel på det rene at Luftfartstilsynet vil måtte foreta en ny vurdering av konsesjonen før
den løper ut, dersom Nordre Follo kommune anmoder om det. Ved fornyelse av konsesjon i
2024 vil Luftfartstilsynet tilsvarende måtte legge betydelig vekt på kommunens oppfatning som
planmyndighet.

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.

8) Kommuneplanens arealdel for området som gjelder Ski flyplass bør ha delt formål for
å videreføre fly-aktiviteten og samtidig beskytte matjorda

Kommunen mener at drift av flyplassen beslaglegger matjord og dermed er i strid med
kommunens nullvisjon for tap av matjord. En regulering til flyplass-aktivitet vil imidlertid ikke
medføre omdisponering, men heller at den dyrkbare marken blir like beskyttet som den har
vært de siste 60 årene.

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål etter plan- og
bygningslovens bestemmelser, jf. pbl. § 11-7. NLF og Follo flyklubb oppfordrer kommunen til at
dagens aktivitet ved Ski flyplass blir inkludert i kommuneplanens arealdel slik at det ikke kan
levnes tvil om at aktiviteten ved flyplassen er i tråd med kommunens ønske.

I kommunens arealplan bør det legges opp til at arealformålet for området inkluderer matjord,

men også den aktiviteten som Follo flyklubb utøver og har utøvd siden 1963. Ettersom plan- og
bygningsloven gjør det mulig å fastlegge, sikre og framstille ulike hensyn og interesser på flere
måter i kommuneplanens arealdel, kan dette skje ved at arealet har delt formål. Dette har NLF i
møte med kommuneadministrasjonen fremført som en løsning tidligere, og vi er svært

overrasket over at alternativet ikke engang er navnet i vurderingen av arealinnspillet.

I dag er det aktuelle området regulert til «landbruk-, natur og friluftsformål samt reindrift», jf. pbl.
§ 11-7 nr. 5. I kommunens arealplan bør det legges opp til at arealformålet for området også
inkluderer aktiviteten som Follo flyklubb utøver og har utøvd siden 1963. 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.

Dernest blir spørsmålet om det er nødvendig med en reguleringsplan, i form av en område-
eller detaljregulering. Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til

kommuneplanens arealdel om krav om reguleringsplan for visse arealer, men all den tid en
videreføring av aktiviteten siden 1963 ikke krever større bygge- og anleggstiltak eller andre
tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, vurderer vi saken dit hen at det
ikke er behov for å utvikle en egen reguleringsplan for å bevare aktiviteten ved flyplassen. I
lovens rette forstand er et arealformål ikke nødvendig ettersom flyplassen ble etablert før slike
regler trådte i kraft. En avklaring er likevel ønsket for å sikre forutsigbarhet i fremtiden,




