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Forslag om vernehjemmel  i  jordloven  -  Høringsuttalelse

Vi viser til brev av 14.10.2009 med anmodning om høringsuttalelse i anledning forslag om
vernehjemmel i jordloven.

Avinor har ingen oversikt over hvilke av våre lufthavner som eventuelt kan komme i
berøring med arealer som kan komme inn under forslag til vernehjemmel i jordloven. Det er
derfor vanskelig å  vurdere lovforslagets konkrete innvirkning på sivil luftfart med dagens
lufthavnstruktur.  Vi har videre det forhold at lufthavnene er i stadig utvikling både som
følge av endringer i trafikkvolum,  samt endrede myndighetskrav til utforming av lufthavner
for bl.a. å styrke flysikkerheten.  Det kan derfor ikke utelukkes at forslaget om
vernehjemmel i jordloven kan få en viss innvirkning på fremtidig lufthavnutvikling.

Slik vi forstår forslaget til vernehjemmel i jordloven skal det både i prosessene ved
vurdering av oppretting av jordvernområde og eventuell senere vurdering av om det kan
gis dispensasjon fra et vernevedtak,  gjøres avveininger i forhold til andre
samfunnsinteresser,  herunder sikkerhetsmessige hensyn. Avinor legger til grunn at viktige
samferdselshensyn herunder luftfartsinteresser,  hører inn under de samfunnsinteresser
som skal vurderes både i prosess fram mot et vernevedtak og eventuell senere
dispensasjon.

Avinor er derfor av den oppfatning at forslaget til vernehjemmel i jordloven slik det nå er
utformet,  vil innebære at viktige samferdselshensyn herunder luftfartsinteresser vil bli
ivaretatt både i en vurderingsprosess om et område skal vernes etter jordloven, og i en
vurdering av en dispensasjonssøknad,  samt at de vedtak som blir fattet i siste omgang gir
uttrykk for statens prioriteringer av ulike samfunnsinteresser.
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