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Fortsatt aktivitet på Ski flyplass gjennom snart 60 år: Innspill til 

rullering av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune 

 

Norges Luftsportforbund og Follo flyklubb slutter seg i hovedsak til planprogrammet 

vedrørende rullering av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune. Vårt viktigste 

innspill er at dagens aktivitet ved Ski flyplass, som har vedvart gjennom snart 60 år med 

kontinuerlig støtte fra daværende Ski kommune, blir inkludert i kommuneplanens arealdel slik 

at det ikke kan levnes tvil om at aktiviteten ved flyplassen er i tråd med kommunens ønske. 

Vi henviser videre til innspillene under og vedlagte skjema for arealinnspill.  

Bakgrunnen for innspillet er at Nordre Follo kommune starter arbeidet med kommuneplanens 

arealdel. Hensikten med planarbeidet er en samlet arealdel for kommunen som bygger på 

FNs bærekraftsmål og satsingsområder, mål og arealstrategier i kommuneplanens 

samfunnsdel. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen 

ble vedtatt i desember 2019, mens arbeidet med en ny samlet arealdel startet våren 2021 og 

er planlagt ferdig i 2022. Arealdelen er en overordnet plan som bestemmer hvordan 

kommunen skal bruke arealene i kommunen. 



 

 

▪ Ski flyplass har en lang historie i Follo-området siden tidlig 1960-tallet og 

tilfører kommunen et positivt særpreg og innbyggerne et ønsket aktivitetstilbud   

Ski flyplass er en flystripe som ligger like øst for Ski i Nordre Follo kommune i Viken fylke. 

Rullebanen er 500 meter lang og har dekke av gress. Flyplassen drives av Follo Flyklubb 

med tillatelse fra grunneier og benyttes primært av klubbens medlemmer. Flyplassen er ikke 

for «offentlig bruk», noe som innebærer at det kreves tillatelse fra konsesjonshaver å starte 

og lande på flyplassen.1  

Flyplassens historie strekker seg tilbake til 1963, da Follo flyklubb ble etablert. Samme år 

startet flyklubben med skoleflyginger som førte elevene frem til privatflygersertifikat. Videre 

hadde modellflygruppen i klubben arrangementer på Kontra skole, der det ble gitt 

undervisning i bygging av modellfly. Også rundflyging og seilflyslep var sentrale aktiviteter i 

flyplassens spede begynnelse. 

▪ Ski flyplass representerer et viktig anlegg for småflygere som er bosatt i Oslo-

området, der det er et nasjonalpolitisk mål å sikre flyplasskapasitet  

For småflygere i hovedstadsområdet utgjør Ski flyplass en viktig infrastruktur. Flyplassen har 

kort reisetid fra Oslo og er et viktig tilholdssted for medlemmene til Follo flyklubb. Dersom 

flyplassen skulle bli nedlagt, er det ingen åpenbare alternativer til hvor aktiviteten eventuelt 

skulle flyttes, og en nedleggelse vil derfor føre til redusert småflyvirksomhet, mindre 

mangfoldig tilbud til kommunens innbyggere og gjøre det svært vanskelig for kommunens 

innbyggere å ta aktivt del i fordelene med den forestående elektrifiseringen av 

allmennflygingen.  

Småflyvirksomheten er både viktig i seg selv og på grunn av den rollen den spiller i det større 

luftfartsbildet. Dette var bakgrunn for regjeringens småflystrategi fra 2017, som slo fast at det 

var et mål om å legge bedre til rette for landingsplasser for småfly og at det spesielt var 

knyttet utfordringer til dette i Østlandsområdet2.  

▪ Ski flyplass representerer et viktig idrettsanlegg i Viken fylkeskommune, som 

vil være vanskelig å erstatte hvis idrettsanlegget avvikles   

Ski flyplass er et idrettsanlegg. Felles for luftsportsanlegg er at de er avhengig av riktig 

lokalisering, både på grunn av størrelse, men også på grunn av støy og miljømessige 

utfordringer. I «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030» for Akershus 

Fylkeskommune3 står det  

Hvor det er mulig bør kommuner og klubber med anleggsplaner vurdere samarbeidsløsninger 

for å dekke både de lokale og regionale behov, samt arbeide for å finne riktig lokalisering. Det 

bør også vurderes å utvikle eksisterende anlegg, slik at disse gir flere muligheter for de ulike 

formene for motorsport, fremfor å utvikle helt nye anlegg. 

I motsetning til en del andre idrettsanlegg er det krevende å lokalisere arealer for 

luftsportanlegg, og hovedregelen bør derfor å ivareta de anleggene man har dersom ikke 

andre arealformål er mer presserende. Videre er det en del av den regionale planen at 

kommuner bør samarbeide i spørsmål om luftsportsanlegg, som taler for at Nordre Follo 

kommune bør se saken om Ski flyplass i et regionalt og ikke bare kommunalt perspektiv.  

 
1 Forskrift 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1) § 2 bokstav f–g.  
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/sd/pressemeldinger/2017/strategi-for-

smaflyverksemda-i-noreg/id2568999/  
3 https://viken.no/_f/p1/i075a8ede-f4d5-40e9-b656-1aeb5847ec84/regional-plan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-i-akershus-2016-

2030.pdf  

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/sd/pressemeldinger/2017/strategi-for-smaflyverksemda-i-noreg/id2568999/
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/sd/pressemeldinger/2017/strategi-for-smaflyverksemda-i-noreg/id2568999/
https://viken.no/_f/p1/i075a8ede-f4d5-40e9-b656-1aeb5847ec84/regional-plan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-i-akershus-2016-2030.pdf
https://viken.no/_f/p1/i075a8ede-f4d5-40e9-b656-1aeb5847ec84/regional-plan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-i-akershus-2016-2030.pdf


 

 

▪ Utviklingen innen elektrisk luftfart vil gjøre det enklere, mer miljøvennlig og 

rimeligere å fly selv, i tillegg til at støyavtrykket vil reduseres betraktelig 

Med et elektrisk fly er klimagassutslippet redusert til tilnærmet null, da kraften er basert på 

strøm som gjerne er produsert med fornybare energikilder. I tillegg vil en elektrisk motor 

redusere lyden fra flyene, som bidrar til å redusere den støymessige belastningen på 

omgivelsene. I tillegg er driftskostnadene ventet å bli redusert med over 50 prosent. Denne 

utviklingen vil føre til at etterspørselen etter å fly selv vil øke markant, og den etterspørselen 

vil komme i områder der det bor mange mennesker. Videre vil små flyplasser oppleve en 

renessanse, spesielt i Oslo-området.  

▪ Vi anmoder Nordre Follo kommune om ikke å ta initiativ til at Luftfartstilsynet 

tilbakekaller konsesjonen, uavhengig av arbeidet med kommuneplanens 

arealdel 

Ski flyplass ble etablert tidlig på 1960-tallet. Da var området uregulert. I 1978 ble området der 

Ski flyplass ligger regulert til landbruksformål. Planen er «bindende for alle arbeid og tiltak», 

jf. bygningsloven (1965) § 31 nr. 1, men har ikke virkning for eksisterende anlegg med 

mindre det igangsettes «graving, fylling, oppføring eller riving», jf. § 84, eller det igangsettes 

arbeid som krever byggetillatelse, jf. § 93. [Plan- og bygningsloven (1985) har samme 

innretning, jf. § 31, jf. §§ 81, 86a, 86b og 93.].  

I 2008 ble det vedtatt ny plan- og bygningslov. Her bekreftes uttrykkelig at planene kun er 

«bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak», jf. pbl. §§ 11-6 første ledd og 

12-4 første ledd. Samtidig ble luftfartsloven endret, slik at tiltak etter luftfartsloven enten må 

være i tråd med vedtatte arealplaner eller være basert på samtykke fra kommunen, jf. 

luftfartsloven § 7-6 tredje og fjerde ledd. En vanlig språklig forståelse av «tiltak» taler for at 

bestemmelsen gjelder bygging eller utvidelse av flyplass, ikke videreføring av eksisterende 

flyplassvirksomhet. Lovforarbeidene bekrefter at bestemmelsen retter seg mot «planlegging 

av nye landingsplasser», «bygging av landingsplasser» og «utbygging av lufthavner og 

landingsplasser».4 Plan- og bygningslovens system, der det sondres mellom nye tiltak og 

utvidelse på den ene siden – og videreføring av eksisterende tiltak på den andre – er med 

andre ord også gjennomført i luftfartsloven. Kommunen vil likevel ha betydelig innflytelse på 

hovedspørsmålet i Luftfartstilsynets konsesjonsbehandling, nemlig om konsesjon er «forenlig 

med allmenne hensyn», jf. luftfartsloven § 7-6 første ledd.  

I 2014 ga Luftfartstilsynet Nor Aviation AS konsesjon for Ski flyplass for 10 år. Konsesjonen 

omfattet Follo Flyklubbs aktiviteter, samt kommersiell helikopterdrift. Et vilkår for Nor 

Aviations konsesjonen var at Ski kommune ga dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, 

hvilket kommunen også gjorde. Dispensasjon var nødvendig, ettersom Nor Aviations aktivitet 

innebar en «utvidelse av eksisterende tiltak» i plan- og bygningslovens forstand.  

I 2016 søkte Follo flyklubb om å overta Nor Aviations flyplasskonsesjon, samt «tilbakestille» 

konsesjonsvilkårene til kun å gjelde virksomheten som hele tiden har foregått på plassen. Ski 

kommune v/plan- og byggesaksutvalget samtykket i konsesjonsoverføringen, men forutsatte 

at det dispenseres fra reguleringsplanen. Forutsetningen følger ikke av plan- og 

bygningsloven, og var således ikke påkrevet.  

I 2017 vedtok Ski kommune på ny en dispensasjon fra arealformålet landbruk. 

Luftfartstilsynet innvilget på sin side konsesjonsoverføringen. Noen naboer klaget imidlertid 

på kommunens dispensasjonsvedtak, og klagen ble behandlet av Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus. Året etter omgjorde Fylkesmannen kommunens vedtak om dispensasjon, slik at 

 
4 Ot.prp. nr. 32 (2007–2008] s. 166. 



 

 

det forelå avslag. Fylkesmannen la til grunn at det må søkes om en omregulering av 

eiendommen der flyplassen ligger. I brev til kommunen av 2019 opprettholdt Fylkesmannen 

vurderingen av at en videre drift og utvikling av flyplassen «bør» (ikke «må»)5 skje på 

bakgrunn av en vedtatt reguleringsplan.  

Follo flyklubb har hele tiden fått konsesjon fra Luftfartstilsynet for ti år av gangen til å drive 

flyplassen. Dagens konsesjon gjelder frem til 2024. Selv om lokalpolitikerne ga flyklubben 

dispensasjon til å drive flyplassen på LNF-område, har dette i et rettslig perspektiv ikke vært 

nødvendig for at Follo flyklubb skulle kunne fortsette å benytte flyplassen. Dette skyldes at 

flyplassen kom før reguleringsplanen for området, og at planen som nevnt bare har virkning 

for «nye tiltak» eller «utvidelse av eksisterende tiltak».   

Luftfartstilsynet har da også slått fast at konsesjonen står ved lag, til tross for at 

Fylkesmannen omgjorde kommunens dispensasjonsvedtak. I brev til Norges 

Luftsportforbund skriver Luftfartstilsynet følgende:  

«Etter at Luftfartstilsynet hadde truffet sitt vedtak om overføring av konsesjon, ble Ski 

kommunes dispensasjonsvedtak fra reguleringsplanen omgjort av Fylkesmannen. 

Luftfartstilsynet anser imidlertid ikke at dette i utgangspunktet gir grunnlag for en 

omgjøring av vårt vedtak. Vårt vedtak har ikke blitt påklaget, og det foreligger ingen 

klare premisser i dette vedtaket som skulle tilsi at det er grunnlag for egen omgjøring 

av vedtaket, ref. forvaltningsloven § 35. I den nåværende situasjon ville en slik 

omgjøring av eget tiltak forutsette at vedtaket anses ugyldig som følge av 

Fylkesmannens omgjøringsvedtak, jf. § 35 første ledd bokstav c. Vi kan ikke se at det 

er grunnlag for en konklusjon om at vedtaket er ugyldig.» 

Det er likevel på det rene at Luftfartstilsynet vil måtte foreta en ny vurdering av konsesjonen 

før den løper ut, dersom Nordre Follo kommune anmoder om det. Ved fornyelse av 

konsesjonen i 2024 vil Luftfartstilsynet tilsvarende måtte legge betydelig vekt på kommunens 

oppfatning som planmyndighet.  

Slik saken står, oppfordrer vi til at Nordre Follo kommune ikke tar initiativ overfor 

Luftfartstilsynet med henblikk på å tilbakekalle konsesjonen, all den tid konsesjonsvedtaket 

er gyldig og flyplassens virksomhet ikke overskrider virksomheten ved plassen da arealet ble 

regulert.   

 

▪ Kommuneplanens arealdel for området som gjelder Ski flyplass bør 

omreguleres til å inkludere fly-aktiviteten  

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål etter Plan- og 

bygningslovens bestemmelser, jf. pbl. § 11-7. Norges Luftsportforbund og Follo flyklubb 

oppfordrer kommunen til at dagens aktivitet ved Ski flyplass, som har vedvart gjennom snart 

60 år med kontinuerlig støtte fra daværende Ski kommune, blir inkludert i kommuneplanens 

arealdel – slik at det ikke kan levnes tvil om at aktiviteten ved flyplassen er i tråd med 

kommunens ønske. Dette i likhet med andre idrettsanlegg.  

I dag er det aktuelle området regulert til «landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift», jf. 

pbl. § 11-7 nr. 5. I kommunens arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel bør det 

legges opp til at arealformålet for området også inkluderer aktiviteten som Follo flyklubb 

utøver og har utøvd siden 1963. Slik vi ser det, bør området da reguleres med delt formål – 

 
5 Begrepsbruken «bør» kan formodentlig føres tilbake til uttalelser i lovforarbeidene hvor det uttrykkes «at vedtak om konsesjon for 

landingsplass … skal så vidt mulig bygge på planlegging og planer etter plan- og bygningsloven» (vår kursivering), se Ot.prp. nr. 32 (2007–
2008] s. 166.   



 

 

til både «landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift» og «bebyggelse og anlegg» 

herunder idrettsanlegg, eventuelt «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur», herunder 

lufthavn, jf. pbl. § 11-7.  

Dernest blir spørsmålet om det er nødvendig med en reguleringsplan, i form av en område- 

eller detaljregulering. Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel om krav om reguleringsplan for visse arealer, men all den tid en 

videreføring av aktiviteten siden 1963 ikke krever større bygge- og anleggstiltak eller andre 

tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, vurderer vi saken dit hen at det 

ikke er behov for å utvikle en egen reguleringsplan å bevare aktiviteten ved flyplassen.  

Dersom kommunen er av den oppfatning av at det skulle være nødvendig med en slik 

reguleringsplan, oppfordrer vi kommunen til å være tiltakshaver i dette arbeidet.  

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

John Eirik Laupsa      Tommy Pedersen  

Generalsekretær      Styreleder 

Norges Luftsportforbund      Follo flyklubb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg: Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for 

Nordre Follo  

 

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 

Område:  KJEPPESTAD Ø 

Adresse:  Tomterveien 3, Ski 

Gnr/bnr 3020-75/1 

Forslagsstiller: Follo flyklubb 

Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan 
og utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

 

 
 
 
Ski flyplass ligger omtrent midt i 
kartutsnittet 
 



 

 

 
 
Dette kartutsnittet viser omtrentlig 
arealinnspillet.  
 
 

Områdets størrelse i m2  Maksimalt 174 061 m2 

Beskrivelse/dagens bruk Stedet har vært benyttet som flyplass siden 
1963, og har i dag konsesjon fra 
Luftfartstilsynet frem til 2024.  

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan Kan ikke se at området sorterer under noen 
hensynssoner i gjeldende kommuneplan 

Foreslått arealformål  I kommunens arbeid med rullering av 
kommuneplanens arealdel bør det legges 
opp til at arealformålet for området også 
inkluderer aktiviteten som Follo flyklubb har 
utøvd i snart 60 år. Slik vi ser det vil det bør 
området ha delt arealformål, og da reguleres 
til både «Landbruks-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift» og «Bebyggelse og anlegg» 
herunder idrettsanlegg, eventuelt 
«Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur», herunder lufthavn, jf. Plan- og 
bygningslovens § 11-7.  

Har arealet ligget inne som andre formål 
enn nåværende formål i tidligere 
kommuneplaner?    

Ukjent 



 

 

Er området bebygd/delvis 
bebygd/ubebygd?  

Området består i hovedsak av en 
gressdekket rullebane med et tilhørende 
klubbhus.  

Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller aktivitet?  

En utvidelse av eiendommens bruk til 
foreslått arealformål vil ikke bety 
noen vesentlig endring i forhold til dagens 
situasjon eller den situasjon som har vedvart 
i snart 60 år 

Samfunnsforhold  
 

 

Overordnede føringer  
Er innspillet i tråd med kommunens 
arealstrategier gjengitt i planprogrammet?  

Ja, spesielt at arealstrategien skal bygge på 
«Regional plan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv 2016-2030» der luftsport 
er omtalt.  
 

Prioriterte utbyggingsområder  
Ligger området innenfor prioriterte 
utbyggingsområder i gjeldende arealdel Ski 
og Oppegård temakart 1?  

Nei 

Transportbehov, kollektivdekning,     
- Avstand til nærmeste 

jernbanestasjon 
- Hvor ofte går det buss til Oslo 

sentrum/nærmeste 
jernbanestasjon? Oppgi avstand til 
nærmeste busstopp. 

- 3,8 kilometer til Ski togstasjon 
 
- Det går tog mot Oslo/Ski 2‐3  
ganger i timen. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, 
trafikale konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og 

sykkelvei 

Ankomst med bil via Tomterveien 

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare og tjenester 
- Avstand til møteplasser 

(formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg 

mot? 
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling 

av lokalsamfunnet? 

- Nærmeste dagligvare og tjenester finnes i 
Ski sentrum. 
 
- Flyplassen er i seg selv en formell og 
uformell møteplass.  
 
- Målgruppen er idrettsutøvere innen 
luftsportsgrenen, men også alle andre som 
har glede av flyplassen – som for eksempel 
for dem flyklubben gjør sosiale tiltak for, 
«Åpen Dag» for lokalbefolkningen, 
samarbeid med offentlige 
beredskapsmyndigheter, m.v.   
 
- Tiltaket bidrar til å utvikle lokalsamfunnet i 
den forstand at det sikrer et tilbud til 



 

 

nåværende og fremtidige medlemmer i 
Follo flyklubb, samtidig som flyplassen kan 
være til glede for publikum.  
 

Barn og unges oppvekstvilkår  
- Mulighet for lek, sikkerhet og 

trygghet 

Flere barn besøker Ski flyplass i løpet av året 
gjennom formelle samlinger, men det er også 
en uformell møteplass for familier og andre 
som «stikker innom». Sikkerheten er ivaretatt i 
tråd med konsesjonsvilkår fra Luftfartstilsynet.  

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, 

ledningsnett (fjernvarme, fiber) og 
renovasjon   

Ikke relevant  

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/sykehjem 

Ikke relevant 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann  
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av 

flomveier? 

- Overvannsanlegg (overordnet 
beskrivelse)  

Ikke relevant 

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt belastning.  

Tiltaket er for alle praktiske formål en 
videreføring av dagens situasjon og 
medfører ingen økt belastning  

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og 

forurensning? 
 

Tiltaket er for alle praktiske formål en 
videreføring av dagens situasjon og 
medfører ingen økt belastning 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød 

støysone?  

Nei 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under marin grense? 
- Er det registret kvikkleire innenfor 

området? 
- Ligger tiltaket i hellende terreng?  
- Medfører tiltaket endringer av 

grunnvannstand? 
- Finnes det forurenset grunn i 

området? 

Ukjent 



 

 

Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket omdisponering av 

dyrka mark/dyrkbar mark/skog?   
- Berører tiltaket myr eller 

våtmarksområder? 

- Store deler av området er dyrket mark 
- Nei, tiltaket medfører ikke omdisponering 
av dyrka mark, ettersom denne blir bevart 
med en videreføring av dagens aktivitet 
- Nei, berører ikke myr eller 
våtmarksområder 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket 

naturverdier, artsobservasjoner og 
vilttrekk?  

- Ingen kjente konflikter med naturverdier, 
artsobservasjoner og vilttrekk. Flyplassen 
har vært operativ i snart 60 år.  

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-metersbeltet 

langs sjø og vassdrag? 
- Har tiltaket konsekvenser for 

drikkevannet? 
- Hvordan påvirker tiltaket 

vannmiljøet?  

 
- Under 250 meter til nærmeste bekk 
- Tiltaket berører ikke 100-metersbeltet 
- Ingen kjente konsekvenser for 
drikkevannet 
- Ingen kjente konsekvenser for vannmiljøet 
 
 
 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget 

friluftsområder, grønnstruktur, 
turområder og turstier?  

Tiltaket er for alle praktiske formål en 
videreføring av dagens situasjon og 
medfører ingen endringer for 
friluftsområder, grønnstruktur, turområder 
og turstier 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige 

bygg og kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket arkeologiske 

kulturminner?  
- Berører tiltaket historiske steder og 

veier?  

- Ingen kjente bevaringsverdige bygg og 
kulturmiljøer 
- Ingen kjente arkeologiske kulturminner 
- Ingen kjente historiske steder og veier  

 

Eventuelle andre vurderinger:  
 
Tiltaket er for alle praktiske formål en videreføring av dagens situasjon, som har vedvart i 
snart 60 år.  
 
 
 

 

 


