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Agenda:
1. Matservering
2. Referat fra forrige møte
3. Spesifikke flyplasser:
a. Hamar
b. Rygge
c. Hokksund
d. Nye
4. Informasjonsinnhenting
5. Samferdselsdepartementet konsulentrapport
6. Endring av reguleringsplan for Starmoen Flyplass
7. Andre innkommende saker
8. AOB
9. Tidspunkt nytt møte

1. Matservering
Takk til NLF. Pølser nok til alle.
2. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger.
3. Spesifikke flyplasser:
a. Hamar
Arbeidet fortsetter med å overbevise politikerne om flyplassens
fortreffelighet. Et profesjonelt spørreundersøkelsesfirma er engasjert
for å skaffe rede på befolkningens syn. Håpet er å kunne si at
politikerne som vil nedlegge er i utakt med befolkningen. Man lager
også en film som skal promotere flyplassen.
b. Rygge
Arbeidet med å anlegge gangport går mot slutten, man forventer å
kunne komme inn på flyplassen om ikke lenge gjennom porten. Man
har et ønske om å avvente hangarbygging inntil konsulentrapporten
foreligger (se punkt 5). Det er relativt mye touch&go flyvning allerede
på plassen.
c. Hokksund
Konsesjon med 10 års varighet er i orden. Tillatelsen inneholder
«grønne» landinger, og tillater enkeltflyvninger frem til 2200. Normalt
skal flyvning være slutt kl 1800. Totalt anser man betingelsene som
akseptable.
d. Elvenes: Konflikt pga vegrett som er vanskelig å løse. Man forbereder
konsesjonssøknad neste år, og håper vegkonflikten er løst innen den
tid.
4. Informasjonsinnhenting
Håndteres av UB, ikke tilstede. Utsettes til neste møte.
5. Samferdselsdepartementet konsulentrapport
Samferdselsdepartementet har bestilt rapport om GA-flyplassene på Østlandet,
og mulige løsninger etterat Kjeller blir lagt ned. Jobben er nettopp startet, og
forventes ferdig ila året. NLF har god kontakt inn i prosessen. Rapporten
skrives av Oslo Economics AS.
6. Endring av reguleringsplan for Starmoen Flyplass
Formalitet. Reguleringsområdet utvides ihht hva som allerede er gjort på
flyplassen.
7. Andre innkommende saker
Det er sendt inn to høringsuttalelser fra anleggskomiteen ila sommeren, disse

ble utsendt som sakspapir til møtet. Første saken var høring om idrettens
anleggsmidler, her støttet vi forslagene, iom at nesten alle endringer vil gagne
NLF.
Andre høring gikk på idrett i Hedmark, her gjorde vi oss synlig som en aktør.
8. AOB
Man savner saker fra modellfly. LØ og MH skriver en liten generell
beskrivelse av anleggskomiteen og leverer til MI, modellflyvernes blad. Dette
legges også ut på FB i modellflyvernes grupper.
9. Tidspunkt nytt møte
Blir avholdt 7/11 2018 1730 hos NLF.
Lars Øyno
Leder og referent

