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Ålvik helikopterplass, Bjølvo kraftstasjon - vedtak om dispensasjon fra
gjeldende konsesjonsvilkår
1. Bakgrunn
Statkraft Energi AS (org 987 059 729) fikk 19.08.2015 midlertidig konsesjon fra Luftfartstilsynet
til å drive og inneha Ålvik helikopterplass, Bjølvo kraftstasjon. Konsesjonen har varighet frem til
31.12.2017.
Av konsesjonsvilkårene går det blant annet frem at konsesjonen gjelder for inntil 7000
flybevegelser i løpet av 2016 og 2017, inkludert hoveroperasjoner. Antallet flybevegelser ble
forutsatt fordelt ca. likt per år, slik at maksimalt 60 % av trafikken avvikles innenfor ett av de
omsøkte årene.
I e-post av 11.11.2016 søkte Statkraft Energi AS om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene.
Dispensasjonssøknaden gjaldt antall flybevegelser. Konsesjonshaver oppgav at det har vært en
misforståelse mellom byggherre, entreprenør og yter av helikoptertjenester, vedrørende
forståelsen av begrepet flybevegelser.
Konsesjonshaver oppgir at slik de har oppfattet situasjonen, så har Fonnafly (yter av
helikoptertjenester) pr. 31.10.2016 gjennomført 2599 bevegelser med piloter og personell, i
tillegg til 2321 lasteoppdrag som i ytterste konsekvens utgjør 4642 bevegelser, totalt 6963.
Dette overskrider de 4200 de har tillatelse til i konsesjonen.
Statkraft Energi AS ber i dispensasjonssøknaden om tillatelse til 8.000 flybevegelser for 2016.
2. Rettslig grunnlag
Utgangspunktet er at luftfartsloven § 7-5 slår fast at man må ha konsesjon for å anlegge, drive
eller inneha landingsplass. Konsesjon kan gis dersom «det finnes forenlig med allmenne
hensyn», jf § 7-6.
I forskrift 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1 – heretter
konsesjonsforskriften), fremkommer en rekke nærmere vilkår for konsesjon. I
konsesjonsforskriften § 19 står det at «Luftfartsmyndigheten kan, når særlige grunner tilsier det,
dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.»
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Det følger også av punkt 6 gjeldende konsesjonsvilkår for Ålvik helikopterplass, Bjølvo
kraftstasjon, at:
«Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra konsesjonsvilkårene.
Mindre endringer i bruk av landingsplassen kan gjøres med samtykke fra Luftfartstilsynet.
Større endringer i bruk forutsetter ny konsesjonsbehandling.»

3. Vurdering av saken
Spørsmålet i saken er om det foreligger særlige grunner til å innvilge dispensasjon fra
konsesjonsvilkårene, jf. konsesjonsvilkårenes punkt 6 og konsesjonsforskriften § 19.
Vurderingen må gjøres i lys av luftfartslovens krav om at konsesjonen må være forenlig med
allmenne hensyn.
Konsesjonshaver oppgir at det har vært en misforståelse om forståelsen av hva som skal
omfattes av begrepet flybevegelser. Spørsmålet er i praksis om enhver letting og landing,
herunder landingsbevegelser som ikke innebærer fysisk kontakt med bakken, omfattes av
begrepet. At dette kan være uklart, er i utgangspunktet forståelig. Luftfartstilsynet mener likevel
at konsesjonshaver burde være kjent med denne problemstillingen, og at konsesjonshaver nok
kunne og burde ha avklart dette med sine samarbeidspartnere på et tidlig tidspunkt.
Begrensningen i antall flybevegelser knytter seg i stor grad opp mot behovet for å begrense
støyplager for omkringliggende bebyggelse. Ulempene for de som er plaget med støy, må
følgelig avveies mot ulempene for byggherren og samfunnet for øvrig.
Konsesjonshaver oppgir at de har mottatt støyklager fra to naboer. Dette taler isolert sett imot å
gi en dispensasjon. På den annen side må det tas hensyn til at bruken av landingsplassen
knytter seg til et pågående anleggsprosjekt. Det legges til grunn at de flybevegelsene det er
snakk om er nødvendige for å få prosjektet gjennomført. En terminering av hele
utbyggingsprosjektet ville være dramatisk. En forsinkelse av prosjektet vil trolig også få
betydelige økonomiske konsekvenser for byggherren.
Luftfartstilsynet legger i denne omgang avgjørende vekt på at en utsettelse av prosjektet trolig
vil medføre samme grad av støy, bare spredd over et annet tidsrom, siden de samme
flybevegelsene likevel ville måtte forekomme for å få ferdigstilt prosjektet. Vi har også vektlagt
at konsesjonshaver på egen hånd har informert Luftfartstilsynet om forholdet, og at
overskridelsen av antall tillatte flybevegelser oppfattes å skyldes en misforståelse, og ikke en
bevisst handling.
Etter en helhetsvurdering har derfor Luftfartstilsynet kommet til at det foreligger slike særlige
grunner som gir grunnlag for å innvilge dispensasjon. Innvilgelsen innebærer i dette tilfellet at
konsesjonshaver gis adgang til å gjennomføre totalt 8.000 flybevegelser i løpet av inneværende
år. Det forutsettes at øvrige vilkår i konsesjonsvilkårene overholdes.
Flere flybevegelser enn de som innvilges ut gjeldende år, tillates ikke uten at det foreligger en
tillatelse fra Luftfartstilsynet. En eventuell slik tillatelse forutsetter at konsesjonshaver sender en
komplett søknad om endring av konsesjonsvilkårene.
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4. Vedtak
Med hjemmel i konsesjonsforskriften § 19, jf. luftfartsloven § 7-5 flg., samt punkt 6 i gjeldende
konsesjonsvilkår, gis Statkraft Energi AS særskilt dispensasjon til fortsatt bruk av Ålvik
helikopterplass, Bjølvo kraftstasjon. Dispensasjonen gir rett til å foreta totalt 8000 flybevegelser i
2016. Dette inkluderer allerede gjennomførte flybevegelser. Det tillates ikke flybevegelser i 2017
uten at det er gitt tillatelse til dette i eget vedtak.
5. Klageadgang
Dere kan klage på dette vedtaket til Samferdselsdepartementet. En klage må sendes til
Luftfartstilsynet innen 3 uker fra dere mottok vedtaket. Dere kan lese mer om klageadgangen
her: http://www.signform.no/dss/?view=form&id=1004. Dere kan også ta kontakt med
Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen.

For behandlingen av søknaden skal det betales gebyr, kr 3.300,-, jf. forskrift 25. januar 2016 nr.
74 om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (BSL A 1-2) § 47 fjerde ledd.
Gebyret vil bli fakturert.
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