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Godkjenning av møtebok 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
Terje Heggheim 
Rådmann 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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008/16: Godkjenning av møtebok 
 

Framlegg til vedtak: 

Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 

 

 

Handsaming: 

Samrøystes vedteke 

 

Vedtak: 

Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

009/16: Fritak frå betaling for sykkel på båt  i Flora bassenget 
 

Framlegg til vedtak: 

Flora kommune ber om at sykkel fritas for betaling på båtrutene i Flora bassenget. 

 

 

Handsaming: 

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 

Flora kommune ber om at sykkel fritas for betaling på båtrutene i Flora bassenget. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

010/16: Innspel til Regional transportplan 2018 - 2027 
 

Framlegg til vedtak: 

Flora kommune vil gje fylkeskommunen ros for eit godt gjennomarbeid planprogram for  RTP, Sogn 

og Fjordane for perioden 2018 – 2027. Særleg positivt er den tydlege koblinga mellom Regional 

planstrategi og nye RTP. Flora kommune har følgjande merknadar til planprogrammet: 

Planprogrammet legg opp til å leggje overordna mål og ynskte effektar av Regional planstrategi til 

grunn for det vidare arbeidte med RTP. At dette blir fylgd opp i praksis er avgjerande viktig for ei 

ynskt utvikling av fylket. Dette inneberer at gamle lister og prosjekt i gjeldande RTP må vurderast på 

nytt opp imot satsingane i Regional planstrategi. 

Flora kommune vil særleg peike på mål 3, utvikling av sentra, i framlegg til Regional planstrategi som 

viktig for utvikling av fylket. Planprogrammet peike på denne utfordringa i kap. 3.6.1. Dette er ei 

satsing som må følgast opp i praksis når konkrete handlingsprorgram skal utformast. 

Under punkt 3.6.7 må kystvegen bli prioritert som prosjekt som må utgreiast vidare. 



Florø er sykkelby etter avtle med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Flora kommune forventer at 

sykkelbyane i fylket får ei særskilt satsing og prioritering når konkrete sykkeltiltak skal prioriterast i 

RTP sine handlingsprogram.  

 

Framlegg frå utvalsleiar Vidar Grønnevik,H: 

Under pkt.4.6.1 ser Flora kommune det som ynskjeleg at arbeidet med å kartlegge potensialet for 

overføring av godt frå veg til sjø i Sogn og Fjordane vert gjort i samarbeid med utviklingsprosjektet 

som Flora kommune v/Flora Hamn KF alt har starta som samarbeidsprosjekt mellom hamneeigarar og 

hamneoperatørar. 

Tillegg til pkt.4.4.1 andre avsnitt; 

Lokalsamfunn uten fastlandssamband har ikkje reelle alternativ til rutegåande båtruter og slike 

bilførande rutesystem er difor av særskilt stor betyydning for desse bygdene. 

 

 

Handsaming: 

Framlegg til vedtak og tilleggsframmlegga frå Grønnevik vart samrøystes vedtekne. 

 

Vedtak: 

Flora kommune vil gje fylkeskommunen ros for eit godt gjennomarbeid planprogram for  RTP, Sogn 

og Fjordane for perioden 2018 – 2027. Særleg positivt er den tydlege koblinga mellom Regional 

planstrategi og nye RTP. Flora kommune har følgjande merknadar til planprogrammet: 

Planprogrammet legg opp til å leggje overordna mål og ynskte effektar av Regional planstrategi til 

grunn for det vidare arbeidte med RTP. At dette blir fylgd opp i praksis er avgjerande viktig for ei 

ynskt utvikling av fylket. Dette inneberer at gamle lister og prosjekt i gjeldande RTP må vurderast på 

nytt opp imot satsingane i Regional planstrategi. 

Flora kommune vil særleg peike på mål 3, utvikling av sentra, i framlegg til Regional planstrategi som 

viktig for utvikling av fylket. Planprogrammet peike på denne utfordringa i kap. 3.6.1. Dette er ei 

satsing som må følgast opp i praksis når konkrete handlingsprorgram skal utformast. 

Under punkt 3.6.7 må kystvegen bli prioritert som prosjekt som må utgreiast vidare. 

Florø er sykkelby etter avtle med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Flora kommune forventer at 

sykkelbyane i fylket får ei særskilt satsing og prioritering når konkrete sykkeltiltak skal prioriterast i 

RTP sine handlingsprogram. 

 

Under pkt.4.6.1 ser Flora kommune det som ynskjeleg at arbeidet med å kartlegge potensialet for 

overføring av godt frå veg til sjø i Sogn og Fjordane vert gjort i samarbeid med utviklingsprosjektet 

som Flora kommune v/Flora Hamn KF alt har starta som samarbeidsprosjekt mellom hamneeigarar og 

hamneoperatørar. 

Tillegg til pkt.4.4.1 andre avsnitt; 

Lokalsamfunn uten fastlandssamband har ikkje reelle alternativ til rutegåande båtruter og slike 

bilførande rutesystem er difor av særskilt stor betyydning for desse bygdene. 



 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

011/16: Midtvegen613 AS - planlagt emisjon og auke av aksjekapital 
 

Framlegg til vedtak: 

Flora kommune aukar aksjekapitalen i aksjesleskapet Midtvegen 615AS  med kr. 30 000,-.  

 

Utvalet hadde slikt fellesframlegg: 

 

Samferdsleutvalet tilrår at Flora kommune aukar aksjeposten i aksjesleskapet Midtvegen 615AS med 

kr. 50 000,-, tilsvarende Gloppen Kommune. 

 

Samferdsleutvalet ser Midtvegen615 som viktig for å styrke bu- og arbeidsområde mellom Flora 

Kommune og Gloppen Kommune. 

 

 

 

Handsaming: 

Styreleiar for Midtvegen 615 A/S var tilstades på møtet og orienterte om saka. 

Utvalet sitt fellesframlegg vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 

 

Samferdsleutvalet tilrår at Flora kommune aukar aksjeposten i aksjesleskapet Midtvegen 615AS med 

kr. 50 000,-, tilsvarende Gloppen Kommune. 

 

Samferdsleutvalet ser Midtvegen615 som viktig for å styrke bu- og arbeidsområde mellom Flora 

Kommune og Gloppen Kommune. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

012/16: Søknad om middlar til bygging av ferjekai på Skorpa i Flora kommune 
 

Framlegg til vedtak: 

Flora kommune søkjer Sogn og Fjordane fylkeskommune om middlar på kr 3 000 000 ,- jf. Vedlagt 

finansieringsplan til etablering av ferjekai på Skorpa. 

 

Utvalet sitt fellesframlegg: 

 

Flora kommune søkjer Sogn og Fjordane fylkeskommune om midlar på inntil kr 3 000 000 ,- jf. 

Vedlagt finansieringsplan til etablering av ferjekai på Skorpa.  

 



Skorpa er ein av øyane i Flora Kommune som har både fastbuande og næringsdrivande, og den siste 

av øyane i kommunen med bilveg, men utan ferjekai. Det er i dag fylkesvegstrekning på øya. Etter nye 

sertifiseringskrav til båtmateriale er det i dag ikkje anledning å heise biler på land slik det tidligare har 

vore, og Skorpa er då utan mulighet til å ta ut biler på øya.  

  

Vedlagt vert og underlag frå  tidligere historikk som gjeld ferjelem Skorpa.  

 

 

 

 

Handsaming: 

Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 

 

Flora kommune søkjer Sogn og Fjordane fylkeskommune om midlar på inntil kr 3 000 000 ,- jf. 

Vedlagt finansieringsplan til etablering av ferjekai på Skorpa.  

 

Skorpa er ein av øyane i Flora Kommune som har både fastbuande og næringsdrivande, og den siste 

av øyane i kommunen med bilveg, men utan ferjekai. Det er i dag fylkesvegstrekning på øya. Etter nye 

sertifiseringskrav til båtmateriale er det i dag ikkje anledning å heise biler på land slik det tidligare har 

vore, og Skorpa er då utan mulighet til å ta ut biler på øya.  

  

Vedlagt vert og underlag frå  tidligere historikk som gjeld ferjelem Skorpa.  

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Florø lufthamn - vedtak om fornyet konsesjon til å drive og inneha 
landingsplass 

 
Luftfartstilsynet viser til Avinor AS sin søknad datert 17.12.2014 om fornyet konsesjon for å 
drive og inneha Florø lufthamn. 
 

1. Bakgrunn 

 
Avinor AS fikk ved Luftfartstilsynets vedtak 10.06.2005 konsesjon til å drive og inneha Florø 
lufthamn. Konsesjonen ble gitt med 10 års varighet, frem til og med 01.07.2015.  
 

2. Høringen 

 
I henhold til luftfartsloven § 7-6 første ledd andre punktum skal det være innhentet uttalelse fra 
vedkommende kommunale og andre myndigheter før det treffes avgjørelse om 
konsesjonssøknaden. 
 
Søknaden ble 24.02.2016 sendt til Flora kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og NHO Luftfart med frist til uttalelse 25.05.2016. 
 
NHO Luftfart kom med uttalelse i brev av 10.03.2016. I uttalelsen skriver NHO Luftfart at de 
anser at Luftfartstilsynets forslag til å endre åpningstider for lufthavnen vil gi lufthavneieren en 
fleksibilitet som vil kunne bidra til at flyplassen kan drives mer effektivt, samt at flyplassen i 
større grad vil kunne tilpasse sitt tilbud til etterspørselen på flyplassen. Det understrekes 
viktigheten av at flyselskapenes behov i forhold til åpningstider ivaretas på tilstrekkelig måte ved 
slik endring.  
 
I brev av 12.05.2016 kom Avinor AS med enkelte tilleggsopplysninger til søknaden. Det ble for 
det første påpekt at Forsvaret hadde etablert en sivil redningstjeneste (330 skvadron) ved 
lufthavnen. Det også ble nevnt at det var utarbeidet en rapport om biologisk mangfold ved 
lufthavnen. Siste bemerkning var at lufthavnen ikke lenger hadde FOT-ruter, det vil si ruter som 
flys på oppdrag av staten. 
 
På bakgrunn av de nye opplysningene fant Luftfartstilsynet at det var grunn til å informere 
høringsinstansene om disse, og til å utvide høringsfristen.  
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Luftfartstilsynet ba Avinor AS om å få oversendt rapporten om biologisk mangfold, og etter å ha 
mottatt rapporten ble denne og Avinor AS sitt brev sendt til høringsinstansene med frist til 13.06 
til å komme med ytterligere uttalelser. 
 
Flora kommune sendte Luftfartstilsynet et brev datert 12.05.2016. Kommunen vurderer her at 
flyplassen er i tråd med reguleringsplan og kommunedelplan. Kommunen skriver videre at de 
ikke ser forhold som tilsier at forlengelse av konsesjonen vil være i strid med 
naturmangfoldloven. Kommunen har heller ingen merknader til Luftfartstilsynet utkast til 
konsesjonsvilkår. For eventuell fremtidig utvikling av flyplassen har kommunen holdt av areal, 
også for en mulig 2000-metersbane. I oppsummeringen skriver kommunen at de ikke har 
spesielle merknader til Avinor AS sin søknad om fornyet konsesjon. 
 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane kom med uttalelse i brev av 24.05.2016. Det ble her vist til at 
det ifølge støyrapporten har vært og er fortsatt ventet en økning i offshore helikoptertrafikk, og 
at dette medfører økning av støy. Det ble påpekt at det generelt er et mål at støybelastningen 
ikke øker for de som bor i området rundt flyplassen. Når det gjelder rapporten om biologisk 
mangfold, hadde ikke Fylkesmannen noen kommentar til den. Det ble videre vist til at 
lufthamnen er base for 330-skvadronen, og med det har en viktig rolle i den sivile beredskapen. 
Fylkesmannen avsluttet sitt brev med å påpeke at lufttransport er viktig for fylket, blant annet på 
grunn av de store avstandene til de større byene. Øvrige regionale lufthavner i fylket kan 
generelt ha utfordrende værforhold, og Florø lufthavn er vurdert å være den lufthavnen med de 
mest gunstige forholdene med hensyn til flysikkerhet. Fylkesmannen anbefalte at lufthavnen får 
fornyet konsesjon.  
 
Sogn og Fjordane fylkeskommune har i brev datert 24.06.2015 vist til Fylkesutvalet sitt vedtak, 
som lyder slik: «Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane tilrår at Avinor AS får fornya konsesjon til å 
eige og drive Flora lufthamn, slik det er søkt om.» 
 
Samtlige høringsinstanser har dermed kommet med kommentarer til høringsbrevet. 
 

3. Luftfartstilsynets vurdering 

 
3.1. Vurderingstema 
 
Hvorvidt en søknad om konsesjon skal avslås eller helt eller delvis innvilges, beror på en 
vurdering av om fornyelse er «forenlig med allmenne hensyn», jf. luftfartsloven § 7-6 første ledd 
første punktum. Vurderingen må sees i sammenheng med § 7-7, hvor det er bestemt at 
konsesjon gis «for bestemt tid og på slike vilkår som finnes påkrevd». 
 
Ordlyden viser til en bred helhetsvurdering. Med utgangspunkt i de faktiske forhold i saken og 
de allmenne hensyn som gjør seg gjeldende, skal det foretas en skjønnsvurdering med hensyn 
til om konsesjon skal innvilges, hvilke betingelser som skal gjelde for innvilgelsen, og hvilken 
periode konsesjon innvilges for.  
 
De viktigste skjønnstemaene for vurderingen er presisert i § 1 bokstav b) i forskrift 11. januar 
2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1). Her angis det at forskriftens formål 
bl.a. er: «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.» 
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3.2. Allmenne hensyn 
 
Luftfartstilsynet tar utgangspunkt i at Florø lufthamn er en offentlig flyplass og at det søkes om 
fornyet konsesjon. Flyplassen har hatt økende trafikk over flere år, og søker anslår at 
trafikktallene vil øke forsiktig i årene fremover. Luftfartstilsynet oppfatter at lufthavnen anses 
som en viktig og ønsket del av infrastrukturen fra lokalt og regionalt hold.  
 
 
3.2.1 Forholdet til kommunal arealplan 
 
Basert på søknaden og innspillene i høringsrunden legges det til grunn at søknaden er i 
samsvar med gjeldende arealplaner. 
 
 
3.2.2 Forholdet til naturmangfoldloven  
 
Foreliggende sak gjelder videreføring av en eksisterende virksomhet. Fornyelse av konsesjon 
vil således ikke medføre noen form for endret aktivitet eller arealbruk i området. Luftfartstilsynet 
kan derfor ikke se at fornyelse av konsesjon på noen måte kan komme i konflikt med 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. En ny rapport om biologisk mangfold som er 
oversendt av Avinor AS, synes i så måte heller ikke å inneholde momenter som skulle tilsi at 
videre drift av lufthavnen er problematisk. 
 
 
3.2.3 Støyhensyn 
 
Det har vært en jevn stigning i antall bevegelser ved lufthavna pr år fra 2009 til 2013. I 2014 ser 
tallene ut til å ha holdt seg på omtrent samme nivå som i 2013. Ruteflyging har hele tiden vært 
den mest dominerende trafikken, men også helikoptertrafikken mot offshore har vært betydelig. 
Spesielt sistnevnte har hatt høy vekst mellom 2009 og 2014. For flybevegelser har det spesielt 
vært økning i 2012 og 2013.  
 
Prognosene tilsier at trafikken vil vokse jevnt frem mot år 2040, med ca 9.000 årlige 
flybevegelser i 2040. Man forventer at helikoptertrafikken mot offshore vil holde seg stabil på ca 
4.500 bevegelser pr år frem mot år 2040. 
 
Det er i 2014 gjennomført en støykartlegging av SINTEF. Kartleggingen er gjort i samsvar med 
Klima- og miljødepartementets retningslinjer T-1442. Støyberegningen er gjort med 
utgangspunkt i flytrafikken i 2013, og med høyde for prognoser for trafikk i år 2015.  
 
Beregningen bygger på en prognose for 2025 på totalt ca 8.800 flybevegelser, og ca 5.700 
helikopterbevegelser. I tillegg kommer øvrige typer flybevegelser. Om man ser på antall årlige 
flybevegelser, så dekker de beregnede støysonene således gjeldende prognoser for 
trafikkutviklingen gjennom hele perioden for en eventuell fornyet konsesjon. Utkastet til 
konsesjonsvilkår bygger på det samme antall flybevegelser som støyrapporten. Luftfartstilsynet 
finner på denne bakgrunn at støyforholdene rundt lufthavnen er tilstrekkelig kartlagt. 
 
Luftfartstilsynet finner at støyberegningene tilsier en betydelig utvidelse av eksisterende 
støysoner. Mesteparten av denne utvidelsen blir riktignok over sjøområder. Bebygde områder 
blir imidlertid også berørt, men etter det Luftfartstilsynet kan se er det i all hovedsak snakk om 
utvidelse til gul støysone.  
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Luftfartstilsynet registrerer at det ikke er kommet inn høringsuttalelser som omtaler utvidelsen 
av støysonene. Dette hindrer ikke at Luftfartstilsynet skal foreta en selvstendig vurdering av 
hvilken betydning støysoneutvidelsen kan ha for miljø og helse, ved vurderingen av om fornyet 
konsesjon anses å være forenlig med allmenne hensyn. 
 
Det er Luftfartstilsynets vurdering at støysonenes utvidelse kun har en moderat innvirkning på 
bebygde områder. Det må antas at manglende høringsinnspill tilsier at lokale myndigheter er av 
samme oppfatning. Luftfartstilsynet vektlegger at lufthavnen ligger nær bebygde områder, og at 
det vanskelig kan forventes at aktiviteten ved lufthavnen skal kunne utvides uten at dette vil få 
konsekvenser for de som bor og oppholder seg i den omkringliggende bebyggelsen. 
 
Luftfartstilsynet er som nevnt av den oppfatning at lufthavnen anses å har stor betydning lokalt 
og regionalt. Mye av aktiviteten på lufthavnen er tilknyttet næringsutvikling og arbeidsplasser. 
Luftfartstilsynet oppfatter også at alle de lokale høringsinstansene anbefaler at konsesjon gis 
med de vilkår som er foreslått i høringsbrevet. Luftfartstilsynet finner etter dette at en utvidelse 
av aktiviteten på flyplassen må antas å være i tråd med allmenne hensyn, tross den 
merbelastning støysoneutvidelsen kan innebære for enkeltindivider. 
 
 
 
3.2.4 Åpningstider 
 
Avinor AS søker i anledning fornyelsen av konsesjonen om at det ikke fastsettes konkrete 
åpningstider, men at Avinor selv skal fastsette disse ut fra aktuell trafikk. Det vises for øvrig til 
søknaden pkt. 2 bokstav e. 
 
Det er kommet inn høringsuttalelse fra NHO Luftfart som synes å støtte Avinor AS sine ønsker 
på dette punkt.  
 
Luftfartstilsynet legger til grunn at Avinor AS som operatør ivaretar brukernes behov i 
forbindelse med flygninger, og har således ingen vesentlige innvendinger mot at Avinor AS kan 
utforme åpningstider som er tilpasset trafikken på lufthavnen. 
 
 
3.3 Oppsummering 
 
På bakgrunn av ovennevnte mener Luftfartstilsynet at en fornyelse av konsesjonen er forenlig 
med allmenne hensyn. 
 
 
 

4. Vedtak 
 
Med hjemmel i luftfartsloven § 7-5 flg., og forskrift 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for 
landingsplasser, gis Avinor AS fornyet konsesjon til å drive og inneha Florø lufthamn. 
Konsesjonen gis for 20 år, frem til 1. juli 2036. Vilkår for konsesjonen følger som vedlegg. 
 
For behandlingen av søknaden skal det betales gebyr, kr 60.300,-, jf. Forskrift 19. desember 
2014 nr. 1913 om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (BSL A 1-2) § 47 andre ledd bokstav a). 
 
Gebyret vil bli fakturert. 
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 Vår dato Vår referanse 

 27.06.2016 14/04514-7 
 

5. Øvrige opplysninger 
 
Du/dere kan klage på dette vedtaket til Samferdselsdepartementet. En klage må sendes til 
Luftfartstilsynet innen 3 uker fra du/dere mottok vedtaket. Du/dere kan lese mer om 
klageadgangen her: http://www.signform.no/dss/?view=form&id=1004. Du/dere kan også ta 
kontakt med Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen.   
 
Det forutsettes at søker er kjent med at det er krav om teknisk/operativ godkjenning av 
landingsplassen, jf. luftfartsloven § 7-11, jf. forskrift av 30. oktober 2001 nr. 1231 om krav til 
teknisk/operativ godkjenning av flyplasser (BSL E 1-2). Det må søkes separat om dette. 
Landingsplassen tillates ikke brukt dersom slik godkjenning ikke foreligger. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

- Vilkår for konsesjon 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Olsen Finn O. Meling 
avdelingsdirektør juridisk rådgiver   
Flyplass- og flysikringsavdelingen  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. 
 
   
Kopi til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, NHO Luftfart, Flora kommune, Sogn og Fjordane 
fylkeskommune 
 

http://www.signform.no/dss/?view=form&id=1004


Fra: FinnOwen.Meling@caa.no 
Sendt: 1. juli 2016 14:06 
Til: fmsfpost@fylkesmannen.no; Postmottak; post@sfj.no; nholuftfart@nho.no 
Kopi: post@avinor.no 
Emne: Fornyet konsesjon for Florø lufthamn 
Vedlegg: Florø lufthamn - vedtak om fornyet konsesjon for å drive og ...pdf; Florø 

lufthamn - konsesjonsvilkår.pdf 
 
Vedlagt følger kopi av vedtak om konsesjon, og konsesjonsvilkår, for Florø lufthamn. 
 
Vedtaket er sendt hovedmottaker pr post. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Finn O. Meling 
Juridisk rådgiver 
Telefon 45 42 78 74 
E-post fom@caa.no 
 

Luftfartstilsynet 
 

mailto:fom@caa.no
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Konsesjonsvilkår 
 

Florø lufthamn 
 
 
 
 
 
1 Konsesjonshavers ansvar 
 
Avinor AS (org 985 198 292) er konsesjonshaver og ansvarlig for å drive og inneha 
landingsplassen i overensstemmelse med konsesjonsvedtaket og de tilhørende 
konsesjonsvilkårene.  
 
Konsesjonshaver er ansvarlig for at konsesjonsvilkårene gjøres tilgjengelige for 
brukere av landingsplassen. 
 
 
2 Bruk av landingsplassen 
 
Landingsplassen er til offentlig bruk. Alle skal gis anledning til å bruke landingsplassen 
innenfor kunngjort åpningstid uten at det kreves tillatelse.  
 
Landingsplassen kan holdes åpen hele døgnet med mindre det fastsettes operative 
restriksjoner gjennom teknisk og operativ godkjenning etter luftfartsloven § 7-11.  
 
Landingsplassen skal holdes åpen på de tider som er nødvendig for å betjene 
luftambulansen og flyruter som er pålagt offentlig trafikkplikt, samt eventuell 
offshoretrafikk. Luftfartsmyndigheten kan i konsesjonsperioden pålegge 
konsesjonshaver andre åpningstidsbestemmelser dersom dette er nødvendig for en 
samfunnstjenlig luftfart. 
 
Ambulanseflyginger skal tillates også utenfor åpningstiden. 
 
Konsesjonen gjelder et trafikkomfang på 15.750 i løpet en tolvmånedersperiode. Et 
høyere trafikkomfang forutsetter at konsesjonen endres.  
 
Konsesjonshaver skal loggføre antall flybevegelser på landingsplassen, der dato og 
tidspunkt for flygingen fremgår. Luftfartsmyndigheten kan bestemme at det skal 
innsendes trafikkdata for landingsplassen. 
 
Landingsplassen brukes primært til regelbundet rutetrafikk. I tillegg benyttes lufthavnen 
til helikopterflyging og allmennflyging, samt noe charterflyging, skoleflyging og 
ambulanseflyging. 
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Større endringer i bruk av landingsplassen skal meldes luftfartsmyndigheten i rimelig 
tid før endringen ønskes foretatt. Luftfartsmyndigheten avgjør om endringene er av en 
slik karakter at ny konsesjonsbehandling er påkrevd. 
 
 
3 Miljøkrav 
 
Konsesjonshaver har ansvaret for at det utarbeides inn- og utflygingstraseer i 
samarbeid med lokale myndigheter.  
 
 
4 Varslingsplikt 
 
Fysiske eller juridiske endringer knyttet til landingsplassen skal varsles til 
luftfartsmyndigheten dersom endringen er av en slik karakter at den kan ha betydning 
for vurderingen av vilkåret allmenne hensyn i luftfartsloven § 7-6 første ledd. 
Varslingen må skje i god tid før endringen finner sted slik at luftfartsmyndigheten kan 
ta stilling til om endringen forutsetter endret konsesjon. 
 
 
 5 Dispensasjon 
 
Når særlige grunner tilsier det, kan luftfartsmyndigheten dispensere fra 
konsesjonsvilkårene.  
 
 
 6 Tilbakekall  
 
Konsesjonen kan tilbakekalles dersom konsesjonsvilkår, lovbestemmelser eller 
forskrifter som gjelder for konsesjonshaverens virksomhet, på vesentlig måte blir 
overtrådt under utøving av virksomheten. 
 
 
 
Luftfartstilsynet 
 
 
27.06.2016 
 
 
Wenche Olsen Finn O. Meling 
avdelingsdirektør juridisk rådgiver   
Flyplass- og flysikringsavdelingen  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. 
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Høyringssvar etter gjennoppteke sak - Anbod på regionale ruteflygingar 

i Sør- Norge frå 1. april 2016 
 

Flora kommune viser til tidligare innsendt høyringsinnspel datert 23. september 2014 i samband 

med at Samferdsledepartementet har starta arbeidet med å gjennomføre nytt anbod på regionale 

ruteflygingar i Sør-Noreg gjeldande frå 1. april 2016. 

 

Etter at høyringsinnspelet vart tilsendt fylkeskommunen den 23. september 2014 har fleire politiske 

parti i Flora kommune ønska ein breiare debatt vedr anbodsopplegget for regionale ruteflyginar i 

Sør-Noreg frå 1. april 2016. Det vart av den grunn vedteke i bystyret den 16. oktober 2014 å 

handsame saka i eit ekstraordinert møte i bystyre.  

 

I møte den 21. oktober 2014 jf. sak 087/14 gjorde bystyret slikt vedtak:   

 

"Vedtak 

1. Flora bystyre viser til det som går fram av kommuneplanens samfunnsdel. Bystyret ynskjer 

kommersielle flyruter frå Flora flyplass, men ynskjer ikkje ein heilkommersialisering av Flora 

flyplass. 

 

2. Flora kommune går inn for at flyging til og frå Florø lufthamn framleis skal ha konsesjonsdrift 

(FOT) via anbod som i dag, (med det tillegg/endring at det vert stilt krav om oppretting av flyruter 

til Kristiansund, Trondheim og Stavanger med min 2 avgangar pr. dag). 

3. Om kommersialisering er aktuelt ber Flora kommune om møte med departementet for å avklare 

om Flora kommune kan få eit tilbod som er like godt som dagens konsesjonsordning ved ei 

eventuell kommersialisering, samt om det er mogleg å gjennomføre kommersialisering som ei 

prøveordning som kan avsluttast raskt. 

4. I så fall legg ein til grunn at slike elementer vil vere Flora kommune sine krav til regjeringa: 

 - Framleis krav om ruteføring, som sikrar direktefly til/frå Florø  

- Reduksjon av maksimaltakstane for å bidra til at privatpersoner i større grad kan nytte seg av 

flytilbodet enn idag. 

- Strengare krav til at operatørene må tilpasse tilbodet etter lokale forhold som anna 

kommunikasjon og kollektivtilbod. 

- Elles minimum same krav som dagens anbod mtp rutetider, flystørrelse og setekapasitet." 
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Flora kommune ber om at dette brevet vert gjort kjent for dei aktuelle utvala i fylkeskommunen, før 

politisk handsaming i fylkeskommunen. 

 

 

 

Med helsing 

 

 

Einar Atle Årdalsbakke 

rådgjevar samferdsle 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng derfor ingen signatur 

 

 

Vedlegg: 

Tittel 

 

Dato 

VS Protokoll bystyret i går 04.11.2014 

Protokoll BYST ekstramøte 21102014 04.11.2014 

Forsendelsesinformasjon - SFK-20141104-120814 04.11.2014 
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Informasjon om rutetilbod i Flora kommune - Innspel til Sogn og 

Fjordane fylkeskommune 
 

Innleiing 

Flora kommune viser til fylkeskommunen sitt nye system for informasjon om rutetilbodet 

(Kringom.no). 

I juni månad har Flora kommune motteke henvendingar, både skriftlege og munnlege, frå folk som 

nyttar båtrutene i Flora-bassenget og buss. Henvendingane går alle ut på at ein ikkje finn 

informasjon om rutene, verken digitalt eller på papir (rutehefte).  

 

Grunnlag 

 På fylkeskommunen sine nettsider (Kringom.no) finn ein ikkje noko informasjon om båtrutene 

i Flora-bassenget.  

 På Fjord1 si heimeside er det lagt inn feilinformasjon for båtane i Flora-bassenget. 

 Flora kommune ser at det er krav til at opplysingar om kollektive ruter skal vere digitale, men 

det er ikkje noko krav om at det ikkje skal trykkast rutehefte på papir.  

 Svært mange av brukarane på båt/buss i Flora kommune – med unntak av skuleruter – er eldre 

personar, som ofte ikkje har tilgang til digitale verkty for å finne desse rutene.  

 

Oppsummering 

Flora kommune krev at det vert lagt ut rett informasjon på Kringom.no og Fjord1 si heimeside om 

båtrutetilbodet i Flora-bassenget, så snart som råd er. Per i dag ser det ikkje ut til at desse digitale 

informasjonskanalane er samstemte. Flora kommune ser det som særs uheldig at fylkeskommunen 

nyttar digitale informasjonskanalar som ikkje er fullstendig klar til bruk, og dette utan at det er 

trykt opp rutehefte til dei reisande.  

 

Det offentlege Norge legg opp til at mest mogleg av trafikken skal vere kollektiv. Då må ein også 

forvente at det vert lagt til rette for at dei reisande skal kunne orientere seg i dei ulike rutetilboda. 

Vi er ikkje der enno at alle innbyggjarane våre er 100% digitale brukarar.  

 

Med referanse til krav om universell utforming forventar Flora kommune at det vert publisert 

korrekt informasjon på ein slik måte at alle reisande har høve til å orientere seg i det kollektive 

rutetilbodet i fylket. 

 

Flora kommune krev oppfølging på dette innspelet i form av oppdaterte og korrekte digitale 

informasjonsflater, i tillegg til trykte rutehefter til dei reisande.  

mailto:postmottak@flora.kommune.no
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Med helsing 

 

 

Terje Heggheim 

rådmann 

 Einar Atle Årdalsbakke 

 spesialrådgjevar samferdsle 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:    
Bente Frøyen Steindal Eikedalen 13 6900 FLORØ 

Frank Willy Djuvik Bergmovegen 24 6900  

Jan Henrik Nygård Kleiva 24 6900 FLORØ 

Ola Teigen Markegata 51 6900 FLORØ 

Solveig Willis Brandsøysundet 33 6900  

Terje Svardahl Tansøy 6919 TANSØY 

Vidar Grønnevik Havrenesvegen 26, Leil. 19, 6900 FLORØ 
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Besøk s adresse : Postadresse : E - post:
post@sfj.no

Telefon:
57638000

Bankgiro:
4212 02 02000

Fylkeshuset Askedalen 2
6863 LEIKANGER

Heimeside:
www.sfj.no

Org.nr :
NO 941 388 841 MVA

Samferdsleavdelinga

Sakshandsamar:
Inge Horstad

E - post: Inge. Horstad@sfj.no
Tlf . : 41530618

Vår ref.
Sak nr.: 16 / 5390 - 1

Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Internt l.nr.
22352 / 16

Dykkar ref.

Dato
LEIKANGER , 27.06.2016

Kommunane i Sogn og Fjordane
og andre med interesse for kollektivtilbodet i fylket

Kostnadsreduksjon ar samferdsle 201 7 - 201 9

Planlegging av rutetilbodet frå 19 . juni 2017
Sogn og Fjordane fylkeskommune tilpassar seg nye økonomiske rammer.

Samferdsleavdelinga har alt begynt å gjennomføre ulike kostnadsreduserande tiltak innanfor
områda kollektivtrafikk og fylkesvegar. Det vert lagt opp til kostnadsreduksjonar over fleire år
framover mot 2019.

Hausten 2016 vil det bli lagt fram tiltak som skal gjelde frå 19. juni 2017.

Som tidlegare år vert det ein ruteplanprosess der vi inviterer kommunane og andre interesserte til
å kome med ruteinnspel. Vi bed om at alle innspel vert sende via kommunane.

Innspel til endringar i rutetilbodet frå 19 . juni 2017 må vere oss i hende snarast råd,
men seinast 3. oktober 2016.

Kostnadsreduksjonar framover mot 2019
For åra 2018 til 2019 vil det verte greidd ut større kutt som gjev tilsv arande større konsekvensar.

For å sikre mest mogleg kunnskap om behovet til innbyggjarane ynskjer vi dialog med
kommunane. Vi treng tilbakemelding på kva tenester som er spesielt viktige for innbyggjarane i
ulike område av fylket vårt, og kva som er mind re viktig.

Samferdsleavdelinga er difor opne for å møte kommunar for samtalar om kva behov som er i ulike
område. Vi vil med dette brevet oppmode kommunane i fylket til å ta kontakt med
samferdsleavdelinga dersom de har ynskje om eit møte med administra sjonen.
Samferdsleavdelinga set av ekstra tid til slike møte utover vinteren 2016/17.

Med helsing

Dina Lefdal Øystein Hunvik
samferdsledirektør ass. samferdsledirektør

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift
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Mottakara r
Kommunane i Sogn og Fjordane og regionråd v/ordføraren
Ruteselskapa i Sogn og Fjordane og fagforeiningane
Sogn og Fjordane Taxiforening v/Endre Råheim, 6978 Viksdalen
Taxi Transport Service, Sognefjordvegen, 6863 Leikanger
Visit Sognefjord AS, Trolladal en 30, 6856
Visit Nordfjord, Perhusvegen 24, 6783 Stryn
Visit Fjordkysten AS, Strandgata 42, 6900 Florø
Posten Norge BA, 5020 Bergen
Pasientreiser Helse Førde, Naustdalsvegen 5, 6800 Førde
Statens vegvesen, her
Vidaregåande skule, ved rektor
Fylkestin g for ungdom / Ungdomspolitisk utval, her
Fylkesrådet for funksjonshemma/fylkesrådet for eldre, her
Informasjonssjefen, her



Fra: Firmapost-Vest <firmapost-vest@vegvesen.no> 
Sendt: 29. august 2016 15:09 
Til: Askvoll kommune; Bremanger kommune; Postmottak; Hyllestad kommune; 

Fjaler kommune; Gulen kommune; Vågsøy kommune; Naustdal kommune; 
Solund kommune; Sogn og Fjordane fylkeskommune; Nordfjord Vekst AS; 
Reidar Sandal; jan.stange@nho.no 

Emne: 15/203641-23 - Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane, Status for planarbeidet 
Vedlegg: 20160810 Kystvegen_førebels kart.pdf 
 
Kategorier: Rød kategori 
 
Hei, 
 
Ved førre utsending låg diverre ikkje vedlegget med. Det blir derfor ettersendt her.  
 
 
Helsing 
Marit 
Firmapost-vest 
Statens vegvesen Region vest 
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Søknad om fritak fra flypassasjeravgift - avvisning

Vi viser til søknad 4. februar 2016om fritak for flypassasjeravgift for trafikk til og fra Flora
lufthavn, jf. §  4  i Stortingets vedtak l4. desember 2015 om flypassasjeravgift.

1. Bakgrunn

Flora kommune ved bystyret har i møte 2.februar 2016truffet vedtak om å søke Finansdeparte-
mentet om dispensasjon fra flypassasjeravgift for Flora lufthavn, med virkning fra l. april 2016.
Søknaden er begrunnet i at Stortingets vedtakelse av flypassasjeravgiften har medført samfunns-
messige konsekvenser for Flora som ikke var overveid da avgiften ble vedtatt, og at avgiften som
følge av dette vil få utilsiktede konsekvenser.

Konkret har bystyret i sitt vedtak vist til at passasjergmnnlaget for  Flora lufthavn  allerede er
svekket som følge av utfordringene i oljenæringen, at flypassasjeravgiften vil medvirke ytterligere
til dette, og at dette vil få negative konsekvenser både for flytilbudet til og fra Flora, og for nærings-
livet i området generelt. Det er også vist til at for eksempel Førde lufthavn er en del av det såkalte
FOT-rutenettet, der avgiften vil bli kompensert, mens Florø ikke er det. Dette, mener bystyret, må
anses som en utilsiktet virkning av avgiften.

2. Skattedirektoratets vurderinger

Det følger av §  1  første ledd i Stortingets vedtak om flypassasjeravgift at det skal betales avgift til
statskassen på ervervsmessig fl yging fra norske lufthavner med kr 80  per  passasjer, fra den tid
de artementet bestemmer (vår understrekning). Avgiften var i utgangspunktet ment å skulle tre i
kraft fra l. april 2016, men er foreløpig utsatt til l.juni s.å.

Skattedirektoratet har fått delegert myndighet til å behandle søknader om dispensasjon etter Stor-
tingets særavgiflsvedtak, deriblant også Stortingets vedtak om flypassasjeravgift § 4. Direktoratet
har imidlertid ikke rettslig grunnlag for å realitetsbehandle søknader om dispensasjon fra en avgift
som på søknadstidspunktet ikke har trådt i kraft, og der avgiftsplikt følgelig ikke har oppstått.
Søknaden må derfor avvises.

Vi vil imidlertid gi følgende generelle uttalelse om dispensasjonshjemmelen i Stortingets vedtak  §
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Det følger av ordlyden i § 4, som er likelydende i alle Stortingets særavgiftsvedtak, at dispensasjon

bare kan gis i helt spesielle enkelttilfeller. Dispensasjonsadgangen er som en følge av dette snever.

Det fremgår av St.prp. nr. l (1985-86) s. 24-25, som gir en generell omtale av dispensasjons-

adgangen på særavgiftsområdet, at dispensasjon blant annet ikke skal gis av "f. eks. økonomiske,

sosiale eller helsemessige grunner". Slike, og andre hensyn som ligger utenfor avgiftens formål, er

derfor ikke relevante i dispensasjonsvurderingen. Dette har vært konsekvent fulgt i fast og langvarig

praksis på særavgiftsområdet.

Videre følger det av ordlyden i § 4 at dispensasjon ikke må bidra til å skape det som i realiteten vil

være generelle fritak, som uthuler dispensasjonsadgangen; det må være tale om et reelt "enkelt-

tilfelle".

3. Konklusjon

Søknad 4. februar 2016 om dispensasjon etter Stortingets vedtak om flypassasjeravgift § 4 avvises.

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.

Med hilsen

Arvid Stokke

underdirektør'

Rettsavdelingen, særavgift

Skattedirektoratet
Tore Kvalvaag Flæte

seniorrådgiver'

Dokumenter er eleklronisvk godk/cnl og hur dwj/or ikk? hándskrcrnc' .signaturer







 

FLORA 

KOMMUNE 
 

  PLAN OG SAMFUNN 

  

 
Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: 
Markegata 51 
6900  FLORØ 

 57 75 60 00 / 
57 75 60 01 

 postmottak@flora.kommune.no 
Org.nr:    MVA 

 

Skattedirektoratet 

Rettsavdelingen - Særavgiftsseksjonen 

Postboks 9200 Grønland  
 

 

 

 

 

0134 OSLO  

 

 

Vår ref. Dykkar ref. Dato: 

14/2341-20/K2 - N41/EAAR  04.02.2016 

 

Søknad om fritak frå flypassasjeravgift ved Florø lufthamn 
 

Hausten 2015 vedtok Samferdsledepartementet at flyrutene ved Florø lufthamn hadde grunnlag for 

vidare drift på kommersielle vilkår. Grunnlaget for denne avgjerda er at ein vurderte det positivt i 

lys av marknadsgrunnlaget for å drive desse flyrutene vidare kommersielt. 

 

Sett i lys av marknadssituasjonen eit år tilbake i tid, var utsiktene for denne vurderinga positiv. 

Men etter det som har hendt i oljebransjen har tal flypassasjerar ved Florø lufthamn det siste året 

minka betydeleg. Det er vidare varsla reduksjon i rutetilbodet, samt auke  av pris på bilettar på 

mellom 40 – 70%, som følgje av avgjerda om kommersialiseringa.    

 

Flora kommune er vertskommune for Florø lufthamn der agenda til kommunen er at flyplassen skal 

gje eit best mogeleg tilbod til sitt dekningsområde, dette gjeld både for eigen og andre kommunar.  

 

I møte den 2. februar 2016, sak 01/16 gjorde Flora bystyre følgjande vedtak: 

 

"Florø lufthamn er frå 1. april 2016 heilkommersiell når det gjeld flyruter.  

 

Flora kommune påpeikar at passasjergrunnlaget for Florø lufthamn har gått betydelig ned, det 

siste året, som følgje av utfordringane i oljenæringa. Vilkåra for kommersialisering av Florø 

lufthamn er ikkje like gode pr. d.d. som for eit år sidan. 

 

Det er Flora kommune sin klare meining at den nye avgifta ikkje vil gjere situasjonen betre for 

flytilboda ved Florø lufthamn med dei konsekvensar det kan få, spesielt for næringslivet. 

Dette er å gå frå vondt til verre, i ein tid der ein treng eit godt transportsystem som verktøy for 

vekst og omstilling. 

 

Fly- ruter innanfor FOT- ordninga vil bli skattebelagt, men kompensert av 

Samferdselsdepartementet, slik at prisane kan haldast uendra. Dette medfører følgjande: dersom 

ein reiser frå eksempelvis frå Florø lufthamn vil ein bli belasta med flypassasjeravgift, men ikkje 

dersom ein reiser frå eksempelvis Førde lufthamn. Dette kan opplevast som ein utilsikta verknad. 

 

Flora kommune viser til "Vedtak om særavgifter, 2016." Der det i pkt. for Flypassasjeravgift 

(kap.5561 post 70) framgår følgjande: 

 

"§ 4. Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller 

situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle 

enkelttilfellet får en utilsiktet virkning." 
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Flora kommune finner med dette grunnlag for å søke Finansdepartementet om dispensasjon/ fritak 

frå flypassasjeravgift ved Florø lufthamn, med virkning frå 1. april 2016." 

 

 

For Florø lufthamn har det etter at vedtaket om flypassasjeravgift vart gjort, oppstått følgjer av den 

samfunnsmessige situasjonen, som ikkje var overveid då flypassasjeravgifta var vedteke innført. 

Vidare vil flypassasjeravgifta som følgje av dette få utilsikta verknader.  

 

På grunnlag av Flora bystyre sitt vedtak ber Flora kommune om at det vert gjeve fritak for 

flypassasjeravgifta for trafikk til/ frå Florø lufthamn, jf. Vedtak om særavgifter, 2016, 

Flypassasjeravgift (kap.5561 post 70) §4 .  

 

 

 

Med helsing 

 

 

Terj Heggheim 

rådmann Einar Atle Årdalsbakke 

 spesialrådgjevar samferdsle 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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6863 LEIKANGER 

 

 

 

 

 
Vår ref. Dykkar ref. Dato: 

13/2496-28/K2 - P24/EAAR  08.06.2016 

 

 

Søknad om middlar til bygging av ferjekai på Skorpa i Flora kommune 
 

I møte 25. mai 2016, jf. sak 13/2496, gjorde Flora kommune sitt samferdsleutval slikt vedtak i 

samband med søknad om middlar til utbygging av ferjekai på Skorpa: 

 

 

"Flora kommune søkjer Sogn og Fjordane fylkeskommune om midlar på inntil kr 3 000 000 ,- jf. 

Vedlagt finansieringsplan til etablering av ferjekai på Skorpa.  

 

Skorpa er ein av øyane i Flora Kommune som har både fastbuande og næringsdrivande, og den 

siste av øyane i kommunen med bilveg, men utan ferjekai. Det er i dag fylkesvegstrekning på øya. 

Etter nye sertifiseringskrav til båtmateriale er det i dag ikkje anledning å heise biler på land slik 

det tidligare har vore, og Skorpa er då utan mulighet til å ta ut biler på øya.  

  

Vedlagt vert og underlag frå  tidligere historikk som gjeld ferjelem Skorpa. " 

 

 

 

Med helsing 

 

 

Einar Atle Årdalsbakke 

rådgjevar samferdsle 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng derfor ingen signatur 

 

 

Vedlegg: 

Tittel 

 

Dato 

Søknad om middlar til bygging av ferjekai på Skorpa i 

Flora kommune 

08.06.2016 

Forprosjekt ferjekai Skorpa 08.06.2016 

K-72-101 08.06.2016 

K-72-901 08.06.2016 

Ferjelem tidligere underlag 08.06.2016 
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Kopi: 

    

Dina Lefdal     
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