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Sandefjord, 2011-02-10

Ang.: Mulig brudd på konsesjonsbestemmelsene Moss lufthavn, Rygge 

For å opplyse saken ytterligere tillater vi oss å vedlegge en artikkel som ble publisert i 
Flynytt nr 1/2010, skrevet av generalsekretærene i Norsk Luftsportforbud (NLF), Tore 
Baasland og Arne Mathisen, hele artikkelen følger i pdf.

Vi siterer fra den delen som angår Rygge:

Rygge

Luftforsvaret stilte i august 1998 i utsikt stasjonering av inntil 25 fly så snart en 
ny småflyterminal var etablert på «sivil» side, i løpet av anslagsvis 6 – 9 
måneder. Forutsetningen var at Avinor AS foresto finansiering av tiltaket ved bruk 
av midler fra Fornebu-potten. Dessverre har de forespeilte tiltak på Rygge trukket  
ut i tid, og etter hvert beveget seg ut i den rene ørkenvandring.

I 1999 ble det tatt initiativ til etablering av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), der de 
involverte interessenter la til grunn at all småflyvirksomhet skulle overføres til  
Rakkestad.

Etter at dette initiativ var nøytralisert gikk prosjektet inn i en omfattende og 
komplisert prosess der Forsvarsbygg ønsket å samordne etablering av 
småflyhavna med planprosessen for RSL. Etter en lang og tidkrevende prosess,  
der flere alternative lokaliseringer var i bildet, ble det fra Luftforsvarets side tatt  
et initiativ for å frikople småflyhavna fra RSL. Da Rygge kommune ønsket å 
sluttføre alle prosesser omkring RSL før man kunne ta stilling til ny småflyhavn,  
ble det, i forståelse med Rygge kommune, besluttet å bygge ut småflyhavna som 
et militært tiltak og å søke omregulering til sivil bruk etter at prosessene omkring 
RSL var sluttført.

Det ble anlagt et nytt parkerings- og hangar-område for småfly på sivil side i  
2004, finansiert med ca 4 millioner kroner fra Fornebu-potten via Avinor.

Etter at RSL ble åpnet i 2008 startet det så en ny ørkenvandring for å få godkjent 
den nye småflyhavna for sivil bruk. I 2009 kom kommunens planutvalg frem til en 
enstemmig anbefaling om å godkjenne reguleringsplanen, men med sterkt 
redusert bruksomfang. I løpet av høsten 2009 fremkom det innsigelse fra 
Fylkesmannen i Østfold, som i praksis stanser all videre fremdrift.
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Rygge er i dag base for to lokale motorflyklubber og en fallskjermklubb som 
holder til på militært område. Plassen er blitt den primære treningsflyplassen for 
klubbene på Kjeller, selv om stor avstand gjør dette lite praktisk. Relativt rimelig 
årskort gjør det mulig for klubbene å drive landingstrening (uten stopp) til en 
overkommelig pris. Etter etableringen av Rygge Sivile Lufthavn har kostnadene 
for parkeringsavgift og handling gjort det uinteressant å stoppe og parkere på sivil  
side.

Etter å ha studert satellittbilder av flyplassen, har vi funnet ut at GA-platting som er 
nevnt i trafikkbestemmelsene fra 15.11.2010 er en asfaltert parkeringsplass som ble 
opparbeidet i 2004, visstnok til en kostnad av svimlende 4 mill, noen påstår 5 mill NOK. 
Såvidt vi kjenner til, er den aldri vært tatt i bruk, og av satellittfotoet (som  vedlegges) 
kan det se ut til at plassen idag brukes til lagring av bagasjetraller.  Dette er altså 
plassen som Forvaret i 1998 lovet skulle være på plass i løpet av 6-9 måneder, men som 
de nå krever forhåndssøknad opptil et år i forveien for å bruke.

En forutsetning for å kunne benytte en flyplass, er at det er parkeringsmuligheter for fly, 
og at det adkomstmuligheter til parkeringen.  GA-plattingen kan ikke gis adkomst via 
terminalbygget. Eneste fornuftige løsning er en gangport   i gjerdet ved tårnet, fjernstyrt 
f.eks. fra  lufthavnvakten. Det bør monteres kortleser og videokamera, slik at piloter som 
har MM-kort (Avinors adgangskort for piloter  som kan brukes på alle statlige flyplasser), 
og  som er registrert på Rygge, eller piloter med lokalt kort, kan betjene seg selv. Andre 
vil kunne slippes inn/ut ved å vise identifikasjon.  

Området ligger klart utenfor CSRA, og dermed er kravene til adkomst enkle å oppfylle. Vi 
nevner at Sandefjord-Torp har en slik ordning for adkomst og parkering gjennom 
gangporten til Sandefjord Motorflyklubb helt i nord på flyplassområdet.  Alle klubbens 
medlemmer har adgang med nøkkelkort, og piloter med MM-kort registrert på Torp vil 
også kunne bruke adkomsten.

Det har forundret oss at GA-plattingen ikke har vært tatt i bruk, heller ikke etter at Moss 
Lufthavn, Rygge fikk konsesjon som sivil lufthavn i 2004.  Etter nærmere undersøkelse 
viser det seg at det er igangsatt reguleringsarbeid i tilknytning til  flyttingen av 
flyklubbens anlegg fra militær del til sivil del. Fylkesmannen i Østfold har i brev av 
11.08.2009 kommet med innsigelser mot planen, se vedlegg.

Fylkesmannens innsigelser bygger på feilaktige antagelser om endring i konsesjonen, og 
legger egentlig opp til  omkamp om konsesjonen, idet det påpekes støyulemper, ikke 
bare i flyplassens nabolag, men også i tur- og kystområder.  Fylkesmannens  bygger på 
helt urealistiske antagelser om trafikk fra småfly.

Vi vil nedenfor kommenter de enkelte påstander i fylkesmannens (FM) brev:

• FM sier at den endrede konsesjonen vil tillate 17 000 kommersielle flybevegelser 
pr år. Det korrekte er 21 000 flybevegelser. 

• FM sier at det totale antallet flybevegelser er foreslått til 44 000 pr år. Det 
korrekte er at det ikke er satt tak på totalt antall flybevegelser.  For hele 2010 har 
flyplassen totalt 21 000 flybevegelser.

• En utvidelse med av faste oppstillingsplasser med 50% + 5 gjesteplasser vil 
neppe generere det antall flybevegelser som FM antyder.  Det er nærliggende å 
sammenligne med Torp, som har flyskole med 5 fly, helikopterskole med 9 
helikoptre, flyklubb med 5 fly, 2 biz-jeter og 2 biz-helikoptre.  Flyskoler genererer 
alene mye trafikk, anslagsvis 10 bevegelser pr. fly/helikopter, så det blir ikke mye 
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igjen til klubbfly. Til sammen har Torp 17 000 flybevegelser innenfor kategori 
«annen trafikk».  

• FM's påstand om at flyttingen av anlegget til vestsiden er en større  utvidelse og 
krever endring av konsesjonen er ikke korrekt.  Utvidelsen kommer ikke i  strid 
med noen bestemmelse i konsesjonen.

• FM's uttalelse, som har stoppet hele prosessen, er skrevet før 
konsesjonsendringen ble vedtatt, og burde vørt trukket tilbake eller vurdert på 
nytt.

Vi oppfatter FM' uttalelse som et forsøk på å sabotere hele konsesjonsvedtaket, og 
invitere til omkamp, spesielt i forhold til diskusjon om flystøy.  Dette er forhold som ble 
vurdert og avveid ved behandling av konsesjonen. FM gikk i sin tid inn for konsesjon, og 
også  for at konsesjonen skulle endres. Det er derfor ren obstruksjon når man etter at 
konsesjon er gitt, forsøker å legge begrensninger på bruken av plassen som det ikke er 
hjemmel for. Har man sagt A, så må man også si B.

Vi synes det er oppsiktsvekkende at FM ikke synes å være inneforstått med hva det vil si 
at regjeringen har vedtatt å tildele konsesjon til Rygge som flyplass åpen for alminnelig 
trafikk.

Vi vil unngå å starte en ny diskusjon om flystøy, men vil kun peke  på at situasjonen  på 
Rygge støymessing ble dramatisk forbedret da F16-skvadronen  ble flyttet rundt 2002. 
Moderne jetfly støyer svært lite, og  GA-trafikken, som har holdt til på plassen siden 50-
tallet, har svært moderat støyavtrykk, så lite at det ikke er særskilt behandlet i 
støyrapporten fra SINTEF.  Så er det jo engang slik, at hvis man ikke liker flystøy, bør 
man kanskje ikke flytte nær en flyplass.

Avslutning

SD har nå en glitrende anledning til skjære gjennom, ved å instruere FM, og forsåvidt 
også Rygge kommune, at man ikke kan legge hindringer i veien for bruk av flyplassen 
innenfor rammene som konsesjonen setter.

Videre kan SD instruere konsesjonshaver om at GA-plattingen åpnes for bruk, uten 
spesielle restriksjoner, og at det monteres lås med nøkkelkort og evt. videokamera, slik 
at passering ut/inn kan skje.  Dette er enkle tiltak som antagelig kan gjennomføres i 
løpet av av en måned, for en sum av NOK 50 000. Formodentlig er det enda penger igjen 
fra «Fornebu-potten». Det bør settes en frist for dette.

Vi mener at konsesjonshaver har et ansvar for å oppfylle konsesjonen, og at man ikke 
etter eget forgodtbefinnende kan gjøre det som faller en inn, eller som i dette tilfelle, 
ikke gjøre noe i det hele tatt. Det er 13 år siden Forvaret lovet å løse dette.

Man har klart det på en utmerket måte på Sandefjord-Torp, med nær dobbelt så stor 
trafikk totalt,  og det skulle bare mangle at man ikke også skulle klare det på den andre 
siden av fjorden.

Vi forutsetter  at det nå handles, og at saken ikke  sendes ut på en ny ørkenvandring.

Med hilsen
for AOPA Norge

Torkel Hasle
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