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Harstad helikopterplass, Stangnes syd - vedtak om fornyet teknisk/operative godkjenning
Luftfartstilsynet viser til deres søknad om fornyet teknisk-/operativ godkjenning av Harstad
helikopterplass, Stangnes syd, datert 24. februar 2017.
Luftfartstilsynet har, med bakgrunn i mottatt søknad og vår kjennskap til helikopterplassen
gjennom dokumentkontroll og revisjon av helikopterplassen, gjennomført den 15. februar 2017,
vurdert helikopterplassen opp mot forskrift om utforming av små helikopterplasser, BSL E 3-6
og relevante deler av forskriftene om bakketjeneste, (BSL E 4-1), plasstjeneste (BSL E 4-2),
elektrotjeneste (BSL E 4-3) og brann- og redningstjeneste (BSL E 4-4).
På bakgrunn av søknad, og vår kjennskap til helikopterplassen, finner Luftfartstilsynet at
helikopterplassens utforming og driftskonsept tilfredsstiller kravene i overnevnte forskrifter, og at
Heli-Team AS kan gis teknisk- /operativ godkjenning for videre drift av Harstad helikopterplass,
Stangnes syd..
Vedtak om fornyet teknisk-/operativ godkjenning
I medhold av lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, § 7-11, gis Heli-Team AS
teknisk-/operativ godkjenning for fortsatt drift av Harstad helikopterplass, Stangnes syd.
Godkjenningen erstatter tidligere innvilget teknisk-/operativ godkjenning. Godkjenningen gjøres
gjeldende fram til 1. mars 2022.
Godkjenningssertifikat og tilhørende vilkår vedlegges.
Gebyr
Luftfartstilsynets kostnader forbundet med behandling av søknad om fornyet teknisk-/operativ
godkjenning, inngår i årsgebyret. Det påløper derfor ikke ekstra kostnader knyttet til denne
saksbehandlingen.
Orientering om klageadgang
Dere kan påklage dette vedtaket om teknisk-/operativ godkjenning til
Samferdselsdepartementet, jf. forvaltningslovens § 28. En eventuell klage sendes, innen
klagefristen på tre uker etter at dette brevet har kommet frem til mottaker, til Luftfartstilsynet for
videre saksbehandling.
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For mer utfyllende opplysninger vises til elektronisk klageskjema som finnes på Statens
elektroniske blankettarkiv, http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=14
eller kan fremskaffes ved henvendelse til Luftfartstilsynet.
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