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                                                      NOTAT 
 
Frya  flyplass 
 
I forbindelse med at enkelte krefter ønsker å omregulere flyplassområdet til næringsformål, 
vil vi komme med følgende informasjoner. 
 
Flyplassen er en strategisk viktig del av det totale flyplasstilbudet i Østlandsområdet, både når 
det gjelder sikkerhet og mulighet for alternative landingsmuligheter i vanskelige værforhold. 
En skal huske på at det i det store og det hele er mangel på tilsvarende plasser i Norge som 
kan benyttes til allmenflyging. Allmenflysegmentet er en viktig del av norges nasjonale 
beredskap når det gjelder skogbrannovervåking, søk- og redningsberedskap og utdannelse til 
flygeryrket, hvor nær 100 % av grunnutdannelsen foregår i norske flyklubber. 
 
Det er derfor viktig at tilgangen til flyplasser kan opprettholdes på et forsvarlig nivå. Ved en 
eventuell nedleggelse av Frya, vil en av beredskapsplassene forsvinne. 
 
Nå er det slik at Frya ble tildelt tippemidler da den ble anlagt. En forutsetning for dette er at 
plassen skal drives i 40 år etter at midlene ble bevilget. 
Leiekontrakter knyttet til idrettsanlegg som har mottatt tippemidler står spesielt sterkt i 
rettsvesenet. I Ringebu kommune har det vært en sak hvor en grunneier ville si opp 
leieavtalen for en lysløype som hadde mottatt tippemidler. Saken ble kjørt for retten og hvor 
grunneieren tapte. 
En annen parallell sak er Kraby Motorsportsanlegg hvor en rettskraftig dom falt ut til fordel 
for motorsenteret.  
 
For orden skyld kan vi opplyse om at vår organisasjon er en mindre enhet i Norge tilknyttet 
internasjonalt med I-AOPA med ca 425000 medlemmer på verdensbasis. Dette er verdens 
største flygerorganisasjon innen allmenflysegmentet. 
AOPA står for: 
        Aircraft  Owners  and  Pilot  Association 
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