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Uttalelse vedr. forhåndsvarsel- Mulig omgjøring av vedtak om midlertidig 
omdisponering av dyrka jord for modellflybanen på Omsland – gbnr. 4148/14. 
 
Larvik idrettsråd er kontaktet av Larvik Modellflyklubb, og har mottatt kopi av kommunens  
forhåndsvarsel datert 28.04.2021, deres ref. 21/51559. Som avtalt pr. telefon med Dag Trygve 
Henden ønsker Larvik Modellflyklubb at idrettsrådet bistår i saken. 
 
Larvik idrettsråd er et felles organ for all idrett organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom 
idrettskretsen. Larvik Modellflyklubb er tilsluttet NIF gjennom Norges Luftsportforbund (NLF) og 
Vestfold og Telemark idrettskrets. 
 
Klubben har gitt en foreløpig tilbakemelding i saken, og vi er gjort kjent med at idrettslaget står i fare 
for å miste sin treningsarena, noe som vil påvirke klubbens videre  eksistens, med mindre kommunen 
kjenner til annen egnet arena med klubbhus og kunstgressbane. 
 
Norges Luftsportforbund har gitt en generell uttalelse i saken, ref. brev datert 04.17.2021, hvor de 
belyser problemstillingen: De har aldri tidligere opplevd at grunneiere har hevdet at modellfly-
aktivitet har utgjort en fare for at vrakrester kommer i fôr eller i matproduksjon, og således påvirker 
drifta av omkringliggende landbruksarelse negativt.  
 
Klubben jobber aktivt med å overholde gjeldende avtaler, lover og forskrifter, - og de har gode 
rutiner i forhold til å loggføre eventuelle avvik, skader på materiell og opprydding. Klubben vil 
komme med en detaljert redegjørelse av driften og tiltak. 
 
En av Idrettsrådets viktigste oppgaver er å bistå til å sikre anlegg og forutsigbare rammebetingelser 
for idretten i Larvik. En mulig omgjøring av disposisjon må bunne i tiltrekkelig kartlegging av de 
faktiske forhold. Har dere mottatt noen dokumentasjon/konkrete bevis på vrakrester? 
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Vi er kjent med at det også er en bakenforliggende årelang konflikt som ligger til grunn. 
 
Vi ønsker et møte med kommunen v/ Næring og ressursforvaltning og idrettsavdelingen, klubben, 
NBL og klager. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Ann-Kristin Aanstad 
 
for Larvik Idrettsråd 
 

 

 

http://www.n3sport.no/il/larvik

