
Referat 
Anleggskommiteen i NLF 

 

Tid: 2/10-2019 kl 1730 

 

Sted: NLFs kontor i Møllergata 

 

Innkalte deltakere  

Frode Graff (FG)  HG/PG/SR 

Pål S Vindfallet (PV)  Mikro 

NN    Modell 

Reidar Bratsberg stilte for 

Arild Solbakken (AS)  Ballong  

Ramsy Suleiman (RS) Fallskjerm 

Ulf Bjørtomt (UB)  Motor 

Håvard Gangsås (HG) Seilfly (deltok på telefon) 

Jon Gunnar Wold (JGW) NLF 

Lars Øyno   (LØ)  Leder, referent 

 

 

 

 Agenda: 

1. Matservering 

2. Referat fra forrige møte       

3. Spesifikke anlegg: 

a. Rygge flyplass 

b. Andre innmeldte 

4. Endring av reguleringsplanen på Starmoen. Orientering 

5. Målbok for idrettsanlegg. Beslutningssak 

6. Forum eller erfaringsutvekslingssystem for drift av flyplass. Beslutningssak. 

7. Innkommende saker fra medlemmene 

8. Innkommende saker fra administrasjonen 

9. Tidspunkt nytt møte 
 

 

  



1. Matservering 

Takk til NLF. Pizza passet bra. 

 

2. Referat fra forrige møte 

Referatet ble godkjent uten anmerkninger. 

 

3. Spesifikke anlegg: 

 

a. Rygge flyplass 

Her er man nesten i mål med oppstart av GA-virksomheten. PPR er tatt 

over av tårnet,  men dette er det eneste som gjenstår å få mer smidig før 

operasjonene går smertefritt. Det vil settes opp brakke/varmestue, men 

trolig ikke hangar før vinteren.   

 

b. Hamar flyplass: Konsekvensutredning er undervegs. I kommunestyret er 

det nå 17 for, og 20 mot flyplass i fremtiden. Det vil arrangeres 

sportsklasse NM til neste sommer, dette vil trolig gi blest om flyplassen. 

Videre søkes det om ny asfalt, 1.3 mill NOK anses som «riktig» pris for 

noe nær selvkost. 

 

c. Vågå HG/PG riksanlegg. Man venter på forsikringsoppgjøret. Når dette er 

på plass, kan arbeidet med å planlegge utbedring starte. Det vurderes å lage 

en «tom» første etasje som tåler flom, og etablere andre etasje som 

permanent innredet. Det ble en lengre diskusjon om beste løsning for dette 

anlegget. Man besluttet at før mer arbeid legges inn fra anleggskommiteens 

side, må brukerne ønske fortsatt fremtidig bruk. Dette er nå noe usikkert, 

og frem til denne avgjørelsen tas er trolig det beste å la første etage være 

uinnredet. 

  

4. Reguleringsplanen for Starmoen Flyplass. En stor mengde sakspapirer var sikulert 

i forkant. Saken var en orienteringssak som går ut på å få reguleringsplanen til å 

reflektere nåværende bruk av plassen, da mye er bygget på dispensasjon. Videre 

vil en endring av reguleringsplanen gjøre det lettere å anlegge nye bygg (primært 

planlegges verksted og en ekstra hangar). Saken er vedtatt i kommunen. 

 

5. Målbok for idrettsanlegg: Her er det en del parallelt arbeid som pågar samtidig.  

a. Idretten lager en en felles dokumentasjonshåndbok for idrettsanlegg. Her 

skal erfaringer samles, og «best practice» dokumenteres.  

b. Luftfartstilsynet lager en håndbok for flyplassdrift. Se 

https://360.articulate.com/review/content/cca35a61-5cae-471a-889e-

78cbd30e6d23/review 

c. Se agendapunkt 6. Det etterlyses et forum eller sted der flyplass-ansvarlige 

kan dele erfaringer. Dette ønskes driftet av NLF 

 

Man  ble enig om følgende action punkter: 

• Svare initiativtakerne til punkt c) over at det opprettes en 

Facebookgruppe der dette blir tema. Moderator blir JGW. 

• Det avklares med Torkell Sætervadet slik at andre initiativ samordnes. 

Ansvarlig: LØ 

https://360.articulate.com/review/content/cca35a61-5cae-471a-889e-78cbd30e6d23/review
https://360.articulate.com/review/content/cca35a61-5cae-471a-889e-78cbd30e6d23/review


• Det koordineres med LT om deres håndbok kan kompletteres slik at 

den også dekker vårt behov. Ansvarlig: LØ 

 

7. Innkommende saker fra medlemmene: Ingen 

 

8. Innkommende saker fra administrasjonen: Ingen 

       

9. Neste møte blir 17/12 kl på NLF. 


