
                

Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 MOSS

Sandefjord, 16. mars 2012

Reguleringsplan for småflyhavn – innsigelse

Det vises til FMØ's brev av 11.8.2009 til Rygge kommune, hvor Fylkesmannen 
nedlegger innsigelse mot reguleringsplanen.

AOPA Norge består av  250 almenpiloter og flyeiere i Norge, dvs.  det som på 
engelsk kalles General Aviation, men representerer dog 23.000 piloter fra hele 
Europa. 

I forbindelse med sak om ekstremt høye landingsavagifter på Rygge, og manglende 
parkeringsmuligheter for småfly, avdekket vi at all utvikling på Rygge har stoppet opp 
som følge av innsigelsen. Vi mener den er satt frem på sviktende grunnlag, og i strid 
med gjeldende lovgivning, noe vi vil redegjøre for  nedenfor.

Moss Lufthavn Rygge (MLR), ble tildelt konsesjon som landingplass for offentlig bruk 
i november 2004. Såvidt vi kan se  gikk FMØ ikke imot konsesjonen. Konsesjon for 
flyplasser (kalt landingsplasser)  er regulert i Forskrift om konsesjon for 
landingsplasser (BSL E 1-1). Forskriften sier bl.a at hvis området ikke allerede er 
regulert til formålet, skal dokumentasjon fra kommunal myndighet legges fram.  Dette 
skal forhindre at man på et senere tidspunkt, og etter at konsesjon er gitt, skal ta 
omkamp om bruken av arealet, slik det nå synes å være tilfelle.

I § 2 f) defineres 
Landingsplass til offentlig bruk: 
Landingsplass som kan benyttes av enhver innenfor kunngjort 
åpningstid uten særskilt tillatelse fra konsesjonshaver. 

Det synes som om FMØ ikke er klar over dette, og mener at man kan sortere og 
velge bort trafikk man ikke liker, det er slett ikke tilfelle. All flytrafikk, det være seg 
rutegående trafikk eller GA (ikke rutetrafikk), har lik rett til å bruke plassen. Det 
gjelder følgelig også småfly.
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§ 12 i BSL E 1-1 sier klart at det skal ha vært foretatt støymålinger  og 
kensekvensutredninger, og dette er da også gjort. Disse forhold er veid og vurdert i 
forbindelse med behandling av konsesjonen, og det nytter ikke å trekke opp denne 
diskusjonen på nytt.

FMØ's innsigelse synes å innebære en omkamp om selve konsesjonen.  Det er det 
ikke anledning til, og bordet fanger.  Det er fullt mulig  for FMØ å gå mot konsesjonen 
neste gang den kommer til behandling, den utløper i november 2014, men da for all 
trafikk, ikke bare småfly.

Fylkesmannen synes å opptre i strid med sentrale myndigheters vedtak: det er 
Regjeringen som har tildelt konsesjon, og en innsigelse kan ikke brukes for å 
motarbeide sentrale myndigheters vedtak.  Vi vil gå så langt å karakterisere det som 
som sabotasje mot Regjeringens vedtak, basert på uetterretteligheter, personlig 
synsing og tall hentet rett ut fra luften. 

Vi tillater oss å vise til kommentarer til Plan- og bygningsloven av Frode A. Innjord, 
s108-109, hvor det fremgår at et organ kan gjøre innsigelser hvis det er i strid med 
sentrale retningslinjer eller vedtak, eller er i strid med nasjonale interesser. Det 
er nettopp i nasjonal interesse at det er gitt konsesjon for flyplass. 

Innsigelsen er full av faktiske feil. For det første er MLR nå hovedstadens flyplass 
nummer to, tilsvarende Bromma for Stockholm, og Roskilde for København.  Alle fly 
som flyr etter instrumentregler plikter å ha en alternativ flyplass, hvis destinasjonens 
vær er for dårlig, eller flyplassen er stengt av andre grunnen.  MLR er nærmeste 
alternative flyplass for Gardermoen, og hvis Rygge ikke kan brukes, fordi det ikke er 
parkering, vil alternativene på østsiden av Oslofjorden være Karlstad eller 
Gøteborg/Säve. Det vitner om manglende innsikt når man peker på Rakkestad som 
et  alternativ, den har ikke  instrumentprosedyrer. På vestsiden av fjorden er 
nærmeste flyplass Torp, 170 km fra Gardermoen. 

Det er feil når det står at antall totale flybevegelser i den nye konsesjonen blir satt til 
44.000, det er ikke satt noen øvre begrensning, bortsett fra antall kommersielle 
flybevegelser, som er satt til 21.000 (ikke 17.000 som nevnt i brevet). 

Å snakke om en utvidelse av aktiviteten er tøvete, MLR er en ny sivil flyplass, og det 
er selvsagt at flyplassen vil få økt trafikk etter at konsesjon er gitt. De anslag for 
flybevegelser pr. fly som er oppgitt (1 bevegelse pr fly pr. dag), holder ikke, faktiske 
tall fra Torp ligger mye lavere, helt ned mot  30 pr. år. 

FMØ forsøker også å svartmale støyproblemet.  Det er vanskelig å ta dette alvorlig. I 
SINTEF's undersøkelse og beregninger forsvinner støyen fra småfly  helt i støyen fra 
ruteflyene; et  rutefly (Boeing 737/Airbus 320)støyer minst 4 ganger så mye (20 dB) 
som et småfly på takeoff . Resten av utgreiingen om støy er preget av 
saksbehandlerens synsing og personlige vurderinger. Det underslås helt at det har 
vært flyplass på området i 50 år, og at støybelastningen var vesentlig større den gang 
man hadde stasjonert F16 jagerfly der. 
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SINTEF har senere uttalt at en dobling av GA-trafikk i forhold det nivå som er  
lagt til grunn i støyberegningen ikke vil vises på støykartet overhodet.

Vi ønsker i første rekke innsigelsen trukket fordi det allerede i 2003-04 ble bygget en 
platting for GA-trafikk, beregnet på parkering for småfly. Denne er forsatt ikke tatt i 
bruk, til tross fora at det er brukt 2,5 mill kr av «Fornebu-potten» - midler Stortinget 
stilte til disposisjon for småflymiljøet i forbindelse med nedlegging av Fornebu. 
Denne saken er i seg selv en skandale, Luftforsvaret lovet å bygge plattingen i 1998, 
men den er som sagt ennå ikke tatt i bruk. I fjor sommer ble den benyttet til 
bilparkering, montro om det var vurdert reguleringsmessig?

Forøvrig viser vi til brev fra Samferdselsdepartementet av 11.1.2012 hvor det bl.a. 
heter:

Departementet legger til grunn at det ikke er grunnlag for å nekte et  
planvedtak etter plan- og bygningsloven med den begrunnelse at en faktisk 
forutsetning som Regjeringen har funnet akseptabel under 
konsesjonsbehandlingen, likevel ikke er akseptabel.

Konklusjon
• FMØ's innsigelse mot reguleringsplanen er uten rettslig forankring, og klart i 

strid med lovgivningen og vedtak i Regjeringen.  
• AOPA Norge ber om at innsigelsen trekkes tilbake umiddelbart.
• Vi ber om en bekreftelse på dette innen  fredag 23. mars 2012.

Med vennlig hilsen

Torkel Hasle
president
AOPA Norge
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