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Reguleringsplan for småflyhavn - offentlig ettersyn - Innsigelse

Vi viser til planforlag mottatt 15.6.09, til offentlig høring med frist 17.08.09 (utsatt etter 
avtale).

Planen gjelder flytting av småflyaktiviteten til sivil del av flyplassen i nordre del, innenfor det 
området som fra før er regulert til flyplassvirksomhet.

Fylkesmannens rolle i denne sammenheng er å påse at nasjonale og regionale miljøhensyn 
ivaretas i lokal planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Vurderinger:
Fylkesmannen registrerer at saken dreier seg om en flytting av eksisterende virksomhet fra 
militær til sivil del av flyplassen. Det er ikke utredet andre alternativer til lokalisering, og 
reguleringen befester dagens situasjon i den forstand at det tilrettelegges med spesialtilpasset 
bebyggelse og oppstillingsplass for småflyvirksomheten på Rygge. Planen innbærer også en 
utvidelse av virksomheten fra dagens ca 10 fly, til inntil 15 fast stasjonerte fly og 5 
gjesteplasser. I reguleringsbestemmelsenes § 8.1 er det foreslått et tak på 15 faste fly.

Rygge flyplass er i ferd med å få ny konsesjon for utvidelse av aktiviteten. Vi oppfatter det 
slik at det vil bli vedtatt at antall flybevegelser legges til grunn istedenfor passasjertallet, og at 
det settes et tak for den sivile rutetrafikken på 17000 flybevegelser pr år. I dette ligger også en 
betydelig økning av passasjergrunnlaget. I tillegg kommer annen flyaktivitet som betegnes 
som allmenntrafikk (hvor småflyene inngår) og sivil trafikk som redningshelikopter mv. Det 
totale antall sivile flybevegelser er ut fra dette foreslått til 44000.(Forsvarets virksomhet 
inngår ikke). 

Innenfor både den gamle og den nye konsesjonen er det ut fra dette tatt høyde for 
allmenntrafikken, og det totale antall flybevegelser er lagt til grunn for støyberegningene. 
Støyberegningene vektlegger imidlertid ikke småflyene spesielt, og beregningsmessig utgjør
støyen fra disse kun et mindre bidrag til det totale støyutslippet fra flyplassen. En økning av 
den allmenne trafikken betyr derfor lite for de beregnede og godkjente rammene for støy i 
henhold til støyforskriften. Rapporten omhandler dessuten også bare støy fra selve flyplassen, 
ikke flyvningen utenfor flyplassen og støy fra denne. Dette bekreftes av prof. Idar L. N. 
Granøien, Institutt for akustikk ved Sintef, som utarbeidet støyrapporten i 2006. Ny konsesjon 
bygger ikke på nye utredninger, men er basert på det samme tallgrunnlaget som forelå for 
etablering av hele flyplassen, og som tok høyde for en evt. utvidelse.
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Flyvningene med småfly skjer ofte i nærmiljøet til sentrale boligområder i Rygge og Råde og 
i viktige friluftsområder i kystsonen og Vansjø. Denne flytrafikken er heller ikke nyttebasert, 
men er mer hobbypreget, og toleransegrensene for sjenanse og påvirkning på miljø og 
samfunn er lavere. Miljøvernavdelingen vil spesielt påpeke den store verdi for friluftsliv og 
naturopplevelse som kystsonen og Vannsjøområdet har, og den forstyrrende virkning denne 
typen flystøy har for disse interessene. Støy fra allmenntrafikken vil oppleves subjektivt, men 
dette forholdet er ikke belyst i konsesjonsbehandlingen. Støyforskriftens grenseverdier vil 
ikke kunne legges til grunn i friluftsområder hvor det forventes stor grad av stillhet. Vi viser 
også til uttalelse fra kommunelegen og Miljørettet Helsevern. 

I grunnlaget for saken fremgår at det i plan (illustrasjonskart) og beskrivelser omtales og vises 
25 faste- og 5 gjesteplasser. Kommunen har ved sin behandling satt dette ned til 15 (+5).
En gjennomsnittlig flyging på 1 tur pr fly daglig, vil generere 7000 bevegelser med dagens 10 
fly og dersom dette utvides med 50% til ca 10-11000 flybevegelser pr år, vurderer vi dette 
som en vesentlig økning. I henhold til rammene i konsesjonen vil det kunne foregå like mange 
flybevegelser med småfly som med rutefly, men den støyen disse genererer vil ha en annen 
karakter og en annen miljømessig uheldig virkning i områdene utenfor flyplassen.
Det er denne økningen og mulige videreutvikling i antall faste fly, som betinger en utvidelse 
av planområdet mot vest i forhold til det området som i dag allerede disponeres vest for 
tårnet. 

Vi registrerer at det fra Rygge kommune er vist til at det er en betydelig andel negative 
virkninger av småflyaktiviteten, og at man ut fra hensyn til kommunens innbyggere vil gå 
imot en større utvidelse. Det vises til at et så vidt beskjedent antall småfly medfører ulemper 
for en stor andel av kommunens og regionens befolkning. Fylkesmannens miljøvernavdeling 
vil støtte dette. 

Samtidig vil vi på denne bakgrunn hevde at et tak på 15 fly reguleringsmessig bør medføre at 
det vestre delområdet tas ut av planen, og ikke reguleres til småflyaktivitet og hangarbygg for 
allmennfly. Etter plan og bygningsloven kan det ikke gjøres inngrep eller gis betingelser som 
endrer konsesjonen for flyplassen, men det kan i reguleringssaken settes rammer for 
arealbruken og bebyggelsen innenfor området. Kommunen kan stille krav til søker om 
utredning og evt. avbøtende tiltak.

Konklusjon:
Fylkesmannens miljøvernavdeling kan ut fra det foreliggende materiale ikke se at det 
foreligger noen oppdatert beskrivelse av de konsekvenser selve småflyaktiviteten har for 
omgivelsene og i hvilken sammenheng småflyene inngår i hele flyaktivitetene på Rygge. Det 
er ikke utarbeidet konsekvensutredning eller nye støyberegninger som vurderer 
allmenntrafikken og hvordan denne påvirker viktige natur- og rekreasjonsområder.  Det 
fremgår heller ikke hvordan støy fra småfly påvirker helsemessige forhold i befolkningen i 
nærliggende boligområder. Det kommer heller ikke fram i saken hvor stor denne aktiviteten i 
virkeligheten er, sammenlignet med den samlede virksomheten på hele Rygge flyplass.

Videre vurderer vi det som en mangel ved planen at det ikke er utredet andre alternative 
lokaliseringer, når utgangspunktet er en reell flytting fra forsvarets område. Det er flere 
mindre flyplasser i Østlandsområdet som har tilsvarende aktiviteter, og det burde vært vurdert 
å samle aktiviteten og evt. lokalisere den til mindre sårbare områder.

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil ut fra dette sterkt anbefale at det foretas en vurdering av 
konsekvensene av flyvirksomheten i nærområdene omkring, inkludert boområder, Vannsjø og 
kystsonen, før plansaken videreføres. Disse forhold er ikke godt belyst i konsesjonen og det er 
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heller ikke relevant i behandlingen av konsesjonen for selve flyplassen å vurdere flyruter mv 
for disse.

Uten at slik forhold er utredet og vurdert vil vår konklusjon være at det nedlegges innsigelse
mot en økning av småflytrafikken ut over dagens nivå (10 fly). Arealbruken må stå i forhold 
til dette, slik at planen ikke indirekte tilrettelegger for en ny økning. Den vestlige delen av 
området må som en konsekvens av dette utgå.

Med hilsen
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