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Høring - Etablering av midlertidig restriksjonsområde over Preikestolen
etter søknad fra Nord Helikopter AS
Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Nord Helikopter AS, å opprette et
midlertidig restriksjonsområde med senter rundt Preikestolen i Forsand kommune i perioden 25.
til og med 29. september 2017.
Restriksjonsområdet etableres med hjemmel i lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101
(luftfartsloven) §§ 9-1 og 15-4. Luftfartsloven § 9-1 har følgende ordlyd:
” Departementet gir forskrifter om hva som skal iakttas for å unngå sammenstøt mellom
luftfartøyer eller andre luftfartsulykker og ellers for å trygge mot farer og ulemper
herunder støy som følge av luftfart.”
Samferdselsdepartementet har i vedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 delegert sin myndighet
til å gi forskrifter i medhold av luftfartsloven § 9-1 til Luftfartstilsynet.
Bakgrunnen for at Nord Helikopter AS søker om restriksjonsområdet er at det planlegges
innspilling av en internasjonal film i det aktuelle området. I den forbindelse vil det være stor
helikoptertrafikk på et svært begrenset område, noe som øker risikoen for nær-hendelser. Hele
operasjonen vil være avhengig av et detaljert tidsskjema, med avhengigheter mellom de ulike
oppdragene luftfartøyene skal utføre.
Forsand kommune vurderer, i likhet med flere andre offentlige og private instanser, at
produksjonen bidrar til samfunnsnyttige formål.
Nord Helikopter AS ønsker med opprettelsen av området å begrense flygingen der til å gjelde
de helikopter som er leid inn for å fly i forbindelse med filminnspillingen. Ambulanse-, politi- og
søk- og redningsoppdrag skal være unntatt restriksjonene. Andre sivile operatører kan søke
dispensasjon fra restriksjonene.
Inntil 7 helikopter vil utføre oppdrag til, i og fra området. Disse oppdragene inkluderer frakt av
passasjerer og utstyr, samt foto- og filmoppdrag.
Forslag til områdets utstrekning er så begrenset som mulig, og vurderinger er gjort for å
utelukkende beskytte trafikk på strekningen mellom lasteområder og Preikestolen og for å
ivareta flysikkerheten under krevende operative manøvrer under filminnspillingene.
Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority
T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
E: postmottak@caa.no

Postadresse:
Postboks 243
8001 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 45-47
8006 BODØ

Fakturaadresse:
fakturamottak@caa.no

Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 HAMAR
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Kart over fareområdet (kun av veiledende karakter) er vedlagt.
Områdets aktivering vil kunngjøres i NOTAM.
Konsekvenser
Opprettelsen av det omsøkte restriksjonsområdet vil innebære at det berørte luftrommet blir
stengt for all luftfart som ikke har fått tillatelse, herunder luftfartøy uten fører om bord, i det
aktuelle tidsrommet.
Luftfartstilsynet vurderer at opprettelsen av restriksjonsområdet vil ha svært begrenset
innvirkning på regelbundet og kommersiell lufttrafikk og begrenset innvirkning på rekreativ
lufttrafikk. Ingen flyplasser stenges, og områdets horisontale og vertikale utstrekning er
tilrettelagt slik at det i minst mulig grad påvirker øvrig lufttrafikk.
Luftfartstilsynet ber høringsinstansene om å komme med innspill på hvordan en eventuell
opprettelse vil påvirke Deres interesser og hvilke økonomiske og administrative konsekvenser
opprettelsen vil kunne få.
Luftfartstilsynets vurdering
Basert på informasjonen fra søker om det som planlegges utført med relativt sett mange
luftfartøy på et svært begrenset geografisk område innenfor en kort tidsperiode, er det vår
innledende vurdering at det er nødvendig å opprette et restriksjonsområde av
flysikkerhetsmessige hensyn.
Høring
Eventuelle merknader1 må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. september 2017.
Luftfartstilsynet ber høringsinstansene videreformidle høringen til aktører med særlige næringseller samfunnsinteresser i det området og tidsrommet restriksjonsområdet vil gjelde.
Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243,
8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 17/10374.

Med vennlig hilsen

Svein J. Pedersen
seksjonssjef
Flyplass og flysikring

Eivind Raknes
flysikringsinspektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.

Antall vedlegg:2

1

I den forbindelse ber vi om at adressatene selv vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet til
underliggende etater eller organer.
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Adresseliste:
Forsvarsdepartementet, postmottak@fd.dep.no
Justis- og politidepartementet, postmottak@jd.dep.no
Samferdselsdepartementet, postmottak@sd.dep.no
Kulturdepartementet, postmottak@kud.dep.no
Luftoperativt inspektorat, forsvaret@mil.no
Politidirektoratet, politidirektoratet@politiet.no
Oslo politidistrikt, Politihelikoptertjenesten, helikoptertjenesten@politiet.no
Avinor AS, post@avinor.no
Avinor Flysikring AS, post@avinor.no
BARIN – Board of Airline Representatives in Norway, post@barin.no
EAA - Chapter 573, eaa573@eaa573.no , lars_oyno@hotmail.com
NFF Norsk Flyoperatør Forbund, nff@helinet.no
Norges Luftsportforbund, post@nlf.no
NHO Luftfart, nholuftfart@nho.no
Norsk Allmennflyforening (AOPA), post@aopa.no
UAS Norway, info@uasnorway.no
Alle norske flyselskap:
Airwing mail@airwing.no
BenAir AS info@benair.com
Bergen Air Transport bat@bergenair.no
Blom Geomatics AS firmapost@blomgeomatics.no
Blueway Offshore Norge AS info@blueway.no
Bristow Norway AS bninfo@bristowgroup.com
CHC Helikpoter Service AS kristin.pettersen@chc.ca
European Helicopter Center AS post@ehc.no
Fjellfly post@fjellfly.no
Fly Taxi Nord AS post@flytaxinord.no
Fonnafly AS post@fonnafly.no
Helikopter Utleie AS post@fjordhelikopter.no
Heliscan AS post@heliscan.no
Heli-Team AS post@heliteam.no
Helitrans AS heli@helitrans.no
Hesnes Air post.air@hesnes.no
Lufttransport AS post@lufttransport.no
Midtnorsk Helikopterservice AS post@mnhs.no
Nor Aviation AS post@noraviation.no
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NORD Helikopter AS post@nordhelikopter.no
Airlift firmapost@airlift.no
Norsk Helikopterservice info@n-h-s.no
Norsk Luftambulanse AS postmottak@norskluftambulanse.no
Norwegian Air Shuttle AS post@norwegian.no
Pegasus Helicopter AS firmapost@pegasus-as.no
Pilot Flyskole AS post@pilot.no
Rørosfly AS torws@rorosfly.no
Scandinavian Airlines System, am.office@sas.se
Sundt Air AS post@sundtair.com
Vestlandsfly AS leif@vestlandsfly.no
Widerøe navigasjonskontoret@wideroe.no
Rogaland fylkeskommune firmapost@rogfk.no
Forsand kommune post@forsand.kommune.no
Fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no
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Vedlegg 1
Utkast til forskrift
Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R222 Preikestolen 2017 i
forbindelse med filminnspilling
Fastsatt av Luftfartstilsynet dd.mm.2017 med hjemmel i luftfartsloven §§ 9-1 og 15-4, jf.
Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å unngå sammenstøt mellom luftfartøy eller andre
luftfartsulykker og ellers for å trygge mot farer og ulemper som følge av luftfart under
filminnspilling over Preikestolen i Forsand kommune i perioden fra og med 25. september til og
med 29. september 2017.
§ 2 Stedlig virkeområde
Forskriften gjelder i følgende område:
EN R222 Preikestolen 2017:
Lateral utstrekning begrenset av en sirkel med senter definert av koordinatene 58
grader, 59 minutter og 6,8 sekunder NORD og 006 grader, 11 minutter og 3,4 sekunder ØST og
radius 1,6 nautiske mil.
Vertikal utstrekning begrenset mellom bakke/vann og opp til og med 4000 fot AMSL2
§ 3 Tidsrom
Restriksjonene etter § 4 gjelder i følgende tidsrom:
25.09.17 kl. 04:00 UTC til 29.09.17 kl. 21:00 UTC
§ 4 Luftromsrestriksjoner
All flyging i restriksjonsområdet som ikke er en del av operasjonene, er forbudt.
Restriksjonene gjelder all luftfart, herunder modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord.
Forbudet gjelder ikke for enkeltflygninger og/eller en serie med flygninger som har fått
særskilt skriftlig tillatelse fra Luftfartstilsynet.
Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- og
redningsoppdrag og flygninger etter Open Skies-traktaten.
§ 5 Overtredelsesgebyr
Luftfartstilsynet kan gi pålegg om et overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 nr. 6,
for overtredelse av luftromsrestriksjonen i § 4.
§ 6 Ikrafttredelse og opphør
Denne forskriften trer i kraft 25. september 2017, kl. 04:00 UTC og opphører den 29.
september 2017, kl. 21:00 UTC.
Luftfartstilsynet, dd.mm 2017

Lars Kobberstad
Luftfartsdirektør

2
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Vedlegg 2
Kart over restriksjonsområdene. Kartet er av veiledende karakter.
(Planlagte lasteområder indikert med blå sirkler)

