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Se mottakerliste

FLYHANGAR ANLEGG 96 BODØ FLYSTASJON, BODØ KOMMUNE - MELDING OM
OPPSTART AV FREDNINGSSA K

Riksantikvaren melder med dette at det igangsettes fredningssak for fjellanlegget «Anlegg 96»
ved Bodø flystasjon, Bodø kommune, med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 22a jf. § 15.

Begrunnelse for fredningen
Historien om den kalde krigens forsvarsanlegg er av interesse både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Riksantikvaren vurderer Anlegg 96 som et militærhis torisk anlegg av nasjonal
verdi som det er viktig å bevare for ettertiden. Anlegget forteller om den sikkerhetspolitiske
situasjonen og om militær trussel under den kalde krigen. Anlegget formidler det norske
luftforsvarets organisering og den gang gjelden de forsvars strategi.

Forsvarets tilstedeværelse i Nord - Norge har etter 2. verdenskrig vært betydelig.
Anlegg 96 stod ferdig i 1960 som en høyt gradert fjellhangar på tidligere Bodø hovedflystasjon,
sentral for 331 skvadronens operative virksomhet. På 19 60 - og 70 - tallet fryktet norske
myndigheter at en atomkrig mot Sovjetunionen kunne ødelegge store deler av landets
forsvarsevne. Den atomsikre fjellhallen «Anlegg 96» ble bygget for å kunne beskytte inntil to
jagerskvadroner med opptil 50 jagerfly , ved et kjernefysisk angrep. Anlegget var gass - og
lufttett, med egen strøm og vanntilførsel.

Det meldes oppstart for fredning av Anlegg 96 i Bodø.
Anleggetfra 1960 var en høyt gradert fjellhangar , sentral for 331 skvadronens
operative virksomhet.
Anlegg 96 er ikke lenger i bruk. Dette gir konsekvenser for
vedlikeholdssituasjonen. For å kunne sikre anlegget fra ytterlige re skadeomfang er
det viktig at Anlegg 96 får ny bruk.
En forutsetning for at Riksantikvaren skal gå videre med fredningssaken av
Anlegg 96 er at istandsettings og driftskostnader, eierskap og drift er avklart.
Disse forholdene må avklares innen 1. januar 2020.

Frist for eventuelle merknader til oppstartsmeldingen er 3 uker
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Fredningsomfang
Forslaget om fredning omfatter Anlegg 96 med eksteriør og interiør, samt et område
i tilknytning til anlegget.

Riksantikvaren vil i løpet av arbeidet med fredningssaken definere et konkret omfang
av fredningen av Anlegg 96 i samarbeid med berørte parter.

Forutsetninger for fredning
Anlegg 96 er tatt ut av bruk. Riksantikvaren ser at vedlikeholdssituasjonen som følge av dette er
utfordrende . F or å sikre anleggets kulturminneverdier er det avgjørende at det kommer på
plass en realistisk forvaltnings - og driftsmodell for Anlegg 96 som ivaretar kulturminnet i et
langsiktig perspektiv.

En forutsetning for at Riksantikvaren skal gå videre med fredning ssaken av Anlegg 96
er at istandsetting s og driftskostnader , eierskap og drift er avklart.
Det settes tidsfrist til 1. januar 2020 for avklaring av disse forholdene.

Plan om avhending
Luftforsvarets hovedflystasjon i Bodø ble vedtatt nedlagt i st ortingsbehandlingen av
langtidsplanen for forsvarssektoren (juni 2012). Forsvaret skal avhende Bodø hovedflystasjon
innen 2023. Dette sammenfaller med at Forsvaret trekker seg ut Luftforsvarsbase Bodø og med
innfasingen av F - 35 på Ørlandet, som overtar som hovedflystasjon.

Anlegget var operativt frem til 1995. I følge Forsvarsbygg er Anlegg 96 p.t. ikke avgradert og
innehar gradering B .

Tidligere dialog om vern
Riksantikvaren har i lang tid hatt dialog om vern av Anlegg 96 med blant annet Forsvarsbygg,
Lu ftfartsmuseet, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Anlegg 96 var av Forsvarsbygg foreslått for dokumentasjon, og ikke fysisk vern,
i Landsverneplan for Forsvaret del II ( bygninger og anlegg bygget i perioden 1945 – 2000 ).

Daværende statsråd Vidar He lgesen i Klima - og Miljødepartementet uttalte i september 2017
at Riksantikvaren skal frede anlegget.

Riksantikvaren har myndighet til å frede ved forskrift
Ved statlig eiendom foreligger det anledning til å frede ved forskrift etter kulturminnelovens
§ 22a. Riksantikvaren er den instans som vedtar forskrift om fredning med hjemmel i
kulturminneloven § 22a jf. § 15.

Vedtak om fredning ved forskrift er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke
påklages. Hjemmel forutsetter derfor at fredn ingen er konfliktfri og en høringsprosess for
berørte parter skal sørge for å avdekke eventuelle konflikter.

I medhold av kulturminneloven § 22 nr. 4 kan kulturminnemyndigheten treffe vedtak om
midlertidig fredning inntil saken er avgjort.
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Vi ber om merknader til fredningen innen 3 uker
Vi ber om at eventuelle merknader til oppstartsmeldingen sendes Riksantikvaren innen tre uker
fra dette brevet er mottatt. Merknader og innspill sendes elektronisk til postmottak@ra.no, eller
pr. post til Riksantikvare n, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Videre saksgang
Riksantikvaren etter at frist for avklaring utløper den 1.1.2020 , ta stilling til om fredningssaken
skal fortsette.

Dersom direktoratet g år vider med fredningssaken, vil et forslag om fredning utarbeides i
dialog mellom eier og andre interessenter. Fredningsforslaget vil deretter bli sendt på høring til
berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn. Etter høringsperioden vil eventuelle endringer i
forskriften bli innarbeidet før Riksantikvaren vedtar fred ningsforskriften. Når forskriften er
endelig vedtatt av Riksantikvaren vil den bli kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vedtak om fredning ved forskrift er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan
ikke påklages. Før fredning ved forskrift kan gjennomfø res krever derfor enighet samt at det
ikke foreligger uavklarte forhold i saken.

Riksantikvaren be r om at anlegget behandles som om det er fredet fram til en ev entuell
fredningsforskrift foreligger.

Vennlig hilsen

Hanna Geiran
riksantikvar

Linda Veiby
fung. avdelingsdirektør

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til: Klima - og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO/
Forsvarsdepartementet, Pb 8126 Dep, 0032 OSLO/ Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep,
0030 OSLO
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ
Forsvarsbygg Postboks 405

Sentrum
0103 OSLO

Nordland
fylkeskommune

Fylkeshuset 8048 Bodø

Norsk
Luftfartsmuseum

Postboks 1124 8001 BODØ
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