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Anmodning om avklaring/presisering 

 

Det vises til Avinors høringsuttalelse til Forsvarsdepartementets rapport Lokaliseringsalternativer 

for Forsvarets nye kampfly F-35, datert 09.01.2012. 

 

Ordføreren registrer at Avinor i sin uttalelse har problematisert Bodø Kommune og Nordland 

Fylkeskommunes krav, uttrykt i brev til SD og FD (kopi: Avinor) 14.11.2011, om etablering av ny 

flyplassløsning uavhengig av den nye kampflybasens lokalisering. Da dette er et vesentlig element i 

det som bør utgjøre det totale beslutningsgrunnlaget i.f.m. fremtidig luftfart i Bodø, krever 

spørsmålet ytterliggere oppmerksomhet og tydeliggjøring. 

 

Særlig har dette fremgått i møter Ordføreren har avviklet med FD og SD, hvor det har blitt gitt 

uttrykk for at Avinors holdning til spørsmålet oppfattes som noe uklar.  

 

Avinor konstaterer også at det foreligger et investeringsbehov i eksisterende rullebanesystemet og 

der tilliggende infrastruktur på minimum 480-770 millioner. Det påpekes at estimatene har stort 

spenn og kan bli vesentlig høyere. Ordføreren oppfatter at Avinor ser på dette som absolutt 

nødvendige investeringer, uavhengig av Forsvarets planer, skal videre flyplassdrift være mulig i 

fremtiden. Dermed materialiserer det seg en uklarhet i hvorvidt etaten i sin uttalelse uttrykker en 

vilje for å foreta disse investeringene innenfor egen virksomhet, uavhengig av, eller i forbindelse 

med Stortingets behandling av Forsvarets Langtidsplan. 

 

Kommunen og Fylkeskommunen har stilt et felles krav om en ny flyplass og har i ettertid fulgt opp 

med å bevilge 211 millioner DA-milder (regionale utviklingsmidler) til formålet. Kommunen stiller 

fyllmasser fra Bypakke Bodø, til en anslått verdi på ca. 160 mill. og jobber i tillegg med å reise 

ytterligere midler, bl.a. gjennom regional næringsliv som har uttrykt stor investeringsvilje, særlig i 

forbindelse med frigjorte arealer til næringsformål (bl.a. som et resultat av store område kommer ut 

av dagens støysoner.)  

 

Partene ser for seg et spleiselag mellom Avinor, Kommunen og Fylkeskommunen. Herunder også 

FD, dersom Stortinget skulle beslutte å lokalisere kampflybasen til Bodø. 

 

Men da det synes uklart om Avinor har intensjoner om å foreta investeringer i den størrelsesorden 

de har referert nødvendig, kreves det en avklaring. Konkret innebærer dette at Avinor bes presisere 

hva de nødvendige investeringene de viser til i høringsuttalelse innebærer, hvorvidt disse fra etatens 

side oppfattes som finansielt forpliktene og om disse også alternativt kan inngå i et spleiselag 

mellom nevnte parter for en realisering av S2 alternativet. 

 

Dato:   ........................................... 02.02.2012 
Saksbehandler:   ......... Daniel Bjarmann-Simonsen               
Telefon direkte:   ........................... 75 555175 
Deres ref.:   .....................................................  
Løpenr.:   ..................................... 73421/2011 
Saksnr./vår ref.:   ........................... 2010/7088 
Arkivkode:   ............................................. L01 



 

Politisk sekretariat 

Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: 

Postboks 319,  8001  Bodø  Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no 

Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 50 00 linda.karin.storjord@bodo.kommune.no 

Rådhuset, 8006 Bodø Telefax: 75 55 50 08 www.bodo.kommune.no 

 

 

Avslutningsvis ønsker Ordføreren å understreke at kommunen opprettholder sitt krav om at S2-

alternativet skal realiseres, uavhengig av svar på denne henvendelsen.  

 

 

 

Med hilsen 
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