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Norge

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Kjeller flyplass

Kjeller Aero Senter AS (org 985 835 144) har 20.12.2016 søkt om fornyelse av konsesjon for å
drive og inneha Kjeller flyplass.
1. Nærmere om sakens bakgrunn og søknaden
Kjeller Aero Senter AS fikk 20.02.2007 konsesjon til å drive og inneha Kjeller flyplass.
Konsesjonen ble gitt med 10 års varighet, frem til og med 01.01.2017.
I brev av 08.11.2016 fra Kjeller Aero Senter AS, orienterte selskapet Luftfartstilsynet om at de
ved en inkurie ikke hadde søkt om fornyet konsesjon. Selskapet søkte derfor om en forlengelse
av nåværende gjeldende konsesjon, og ba om en ny frist for innsending av søknad om
konsesjon. Luftfartstilsynet traff 15.11.2016 vedtak om midlertidig forlengelse av gjeldende
konsesjon for Kjeller flyplass, frem til ny søknad om konsesjon hadde blitt behandlet av
Luftfartstilsynet. Denne midlertidige forlengelsen ble gitt med forutsetning om at ny søknad om
konsesjon ble mottatt av Luftfartstilsynet senest 31.12.2016. Slik ny søknad ble altså mottatt
20.12.2016.
I gjeldende konsesjonssøknad fremkommer det at konsesjonshaver er et selskap som ble stiftet
i 2003, ettersom Forsvaret da ikke selv ønsket å stå for den sivile trafikken ved lufthavnen.
Konsesjonshaver skriver at flyplassens bruksområde ikke har forandret seg, og således er i
samsvar med gjeldende konsesjon. På grunn av stengingen av Rygge lufthavn, og lokale
flyskolers behov for å trene på landing med fly, ønsker konsesjonshaver å åpne for
landingstrening på Kjeller. Det søkes derfor om følgende endringer i ny konsesjon
sammenlignet med gjeldende konsesjon:
-

Kjeller flyplass åpnes med mulighet for landingstrening (T/G) under følgende
forutsetninger: Flyplassjef eller en person han/hun bemyndiger gis utvidet fullmakt til å
åpne for å gi tillatelse til T/G mandag til fredag 0900-1500 LT. Det skal være maksimalt
to fly i landingsrunden, og hver treningsøkt skal forhåndsgodkjennes og loggføres.

-

Antall flybevegelser økes fra nåværende 10 000 til 15 000.

Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority
T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
E: postmottak@caa.no

Postadresse:
Postboks 243
8001 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 45-47
8006 BODØ

Fakturaadresse:
fakturamottak@caa.no

Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 HAMAR
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2. Konsesjonsregelverket
Alle som vil anlegge, drive eller inneha en landingsplass skal som hovedregel inneha
konsesjon, jf. lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-5 første ledd. Ifølge
luftfartsloven § 7-6 skal konsesjon bare gis når det er forenlig med allmenne hensyn, og
uttalelse fra vedkommende kommunale og andre myndigheter skal innhentes før konsesjon
eventuelt innvilges.
Vilkåret «forenlig med allmenne hensyn» er nærmere presisert i forskrift 11. januar 2007 nr. 40
om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1 – heretter konsesjonsforskriften) § 1 bokstav b,
som lyder:
«Formålet med forskriften er:
b) Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig disponering
av arealer, og at vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra
hensynet til miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplan,
kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting.»
Det følger videre av luftfartsloven § 7-7 at konsesjon gis for en bestemt tid, og på slike vilkår
som finnes påkrevd. Konsesjon for landingsplasser til privat bruk gis i medhold av
konsesjonsforskriften § 15 som hovedregel for en periode på 10 år.
I konsesjonsforskriften § 14 stilles det krav til de opplysninger som skal følge søknaden med
tanke på det faktiske grunnlaget for saken.
3. Høringen
Luftfartstilsynet ber høringsinstansene om en bredt anlagt vurdering av lufthavnens drift opp
mot allmenne hensyn, med særlig vekt på de hensyn som er tatt inn i konsesjonsforskriften § 1
bokstav b.
Ved siden av de forhold høringsinstansene eventuelt selv ønsker å ta opp, ber vi om at det i
uttalelsene tas stilling til de forhold som fremheves i pkt. 3.1 flg.
3.1 Forholdet til kommunal arealplan
Det følger av luftfartsloven § 7-6 tredje og fjerde ledd at konsesjon som hovedregel ikke kan gis
i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Konsesjon kan likevel gis i strid
med arealplan dersom vedkommende plan- og bygningsmyndighet samtykker til
ferdigbehandling av konsesjonssøknaden.
Basert på de opplysninger Luftfartstilsynet har mottatt, så er Kjeller flyplass regulert til
lufthavnsformål i gjeldende kommuneplan. Vi legger derfor til grunn at fortsatt drift ved Kjeller
flyplass vil være i tråd med kommunal arealplan.
3.2 Forholdet til naturmangfoldloven
Luftfartstilsynet har innledningsvis i saksbehandlingen sett hen til lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8 til 12, jf. § 7.
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Siden søknaden gjelder fortsettelsen av en etablert virksomhet, antar Luftfartstilsynet at en
fornyelse av konsesjonen ikke vil komme i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven, eller
at det er grunnlag for nærmere undersøkelser etter loven. Dersom det foreligger forhold som
høringsinstansene mener nødvendiggjør en nærmere vurdering av konsesjonsspørsmålet opp
mot naturmangfoldloven, så bes det om en særlig kommentar om dette ved siden av
oversendelse av det konkrete kildegrunnlaget kommentaren bygger på.
3.3 Støy
Når det gjelder støy, så har søker lagt ved en støyrapport utarbeidet av SINTEF i 2003.
Det er i rapporten utarbeidet støysonegrenser etter retningslinje T-1227. Denne opererer med
støysoner i kategoriene I – IV. Kravet i gjeldende konsesjonsforskrift er imidlertid at det skal
foreligge støyrapport etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442, der det skal
utarbeides støysoner i to kategorier, såkalt gul og rød støysone.
Fremlagt støyrapport er altså ikke i tråd med gjeldende krav i konsesjonsforskriften, se
forskriftens § 11 tredje ledd, jf. § 14 første ledd bokstav d. Luftfartstilsynet har likevel anledning
til å fravike kravet om støyrapport, jf. § 11 tredje ledd annet punktum, og anser at man da også
kan godta en støyrapport som ikke fullt ut tilfredsstiller dagens krav. Ved denne vurderingen vil
Luftfartstilsynet legge vekt på høringsinstansenes synspunkter.
Luftfartstilsynet registrerer at fremlagt støyrapport tar høyde for opptil 16 000 flybevegelser, som
altså er mer enn de 15 000 flybevegelsene det er søkt om. Det bør imidlertid tas høyde for
endringer i bebyggelsen rundt flyplassen siden 2003. Man bør også legge merke til at det i
dagens konsesjon ligger inne en begrensning på 10 000 flybevegelser pr år. En innvilgelse av
den nye konsesjonssøknaden vil følgelig åpne for mer trafikk, og dermed mulig ytterligere
flystøy.
På den annen side forstår Luftfartstilsynet at den økte trafikken er ment å skulle bestå av
landingstrening med skolefly. Konsesjonshaver opplyser i søknaden at flyskolene som skal
benytte landingsplassen «har gått til anskaffelse av nye, moderne og støysvake fly noe som er
en vesentlig forbedring av støyproblematikk som det har vært henvist til tidligere». Dette kan tilsi
at den samlede støybelastningen rundt flyplassen ikke nødvendigvis blir mye større.
Konsesjonshaver opplyser i søknaden også at Kjeller flyplass tidligere har fått dispensasjon til å
drive med landingstrening i en kortere periode, men da med eldre skolefly med et vesentlig
høyere støynivå. Konsesjonshaver skriver at det den gang ikke kom noen reaksjoner fra
beboerne rundt Kjeller.
Luftfartstilsynet ber høringsinstansene si noe om behovet for oppdatert støyrapport for
flyplassen, i tillegg til øvrige synspunkter knyttet til støy og økning av antall tillatt årlige
flybevegelser.
3.4 Konsesjonsvilkår
Det vedlagte utkastet til konsesjonsvilkår bygger på Luftfartstilsynets alminnelige praksis og mal
for vilkår, og opplysninger i søknaden.
I tråd med søknaden er trafikkomfanget for konsesjonen begrenset til 15 000 flybevegelser i
løpet av en tolvmånedersperiode. Luftfartstilsynet bemerker at en flybevegelse er enten en
avgang eller en landing med luftfartøy. De 15 000 flybevegelsene vil omfatte all aktivitet på
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lufthavnen. Luftfartstilsynet vil understreke at begrensninger i antall flybevegelser vil kunne
endres ved endelig vedtak, blant annet basert på de høringsuttalelser som mottas.
Rammen for trafikkomfanget er absolutt. Dersom det i konsesjonsperioden er aktuelt med et
høyere antall flybevegelser, må konsesjonen først endres.
For øvrig viser vi til utkastet til konsesjonsvilkår.

4. Høringsfrist
Vi ber om at eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsvilkårene sendes til Luftfartstilsynet
innen 21. april 2017.
Dette høringsbrevet sendes kun på epost. Samtlige høringsdokumenter er imidlertid
tilgjengelige på www.luftfartstilsynet.no, under fanen «Høringer».
Kommunen må i forbindelse med høringen selv vurdere om søknaden skal legges ut på lokal
kommunal høring før eventuell uttalelse gis.

Med vennlig hilsen

Nina B. Vindvik
avdelingsdirektør
Direktoratsavdelingen

Finn O. Meling
juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.

Følgende vedlegg er å finne på www.luftfartstilsynet.no under fanen «Høringer»:
1) Kjeller Aero Senter AS sin søknad med vedlegg
2) Utkast til konsesjonsvilkår

Mottakere i henhold til adresseliste:
-

Skedsmo kommune
Akershus fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Norges Luftsportforbund
Forsvarsdepartementet

Kopi til: Kjeller Aero Senter AS, Samferdselsdepartementet

