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Luftfartstilsynet ga i brev den 28.11. 2013 Notodden Lufthavn AS fornyet konsesjon for å drive og 
inneha Notodden flyplass Tuven og Notodden sjøflyplass.  I forbindelse med at Pilot flyskole ønsker å 
relokalisere sin virksomhet fra Sandefjord lufthavn Torp til Notodden flyplass Tuven, påregnes større 
aktivitet enn det som ble lagt til grunn for konsesjonen fra 2013. 

På vegne av Notodden lufthavn AS oversendes søknad om utvidet konsesjon for utvidelse av 
trafikkgrunnlaget til 24.000 flybevegelser og for forlengelse av rullebanen. Søknaden gjelder ikke 
Notodden sjøflyplass Heddalsvatnet, der det ikke er forventet endrede forutsetninger for konsesjon. 

 

Pilot Flight Academy ønsket å utvide sin virksomhet på Notodden. Pilot Flight Academy er en 
internasjonal utdanningsinstitusjon som holder til ved Sandefjord Lufthavn Torp og som utdanner i 
overkant 100 piloter årlig.  Med nye fasiliteter på Notodden utvides kapasiteten med inntil 200 
studenter.  

Det planlegges i tillegg økt ruteflyging og eventuelt også chartertrafikk fra flyplassen. Til sammen vil 
dette medføre vesentlig flere flybevegelser enn det som ble lagt til grunn for gjeldende konsesjon. 
Det søkes derfor om utvidet konsesjon for 24.000 flybevegelser og for den forlengede rullebanen.  

Det planlegges også å forlenge rullebanen til 1.600 m. Denne utvidelsen ligger innenfor rammen av 
den gjeldende reguleringsplanen. 

I forbindelse med konsesjonssøknaden utarbeider SINEF oppdatert støyanalyse. Dette arbeidet er 
noe forsinket og SINTEFs rapport vil bli ettersendt. 
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Notodden flyplass har i dag en teknisk operativ godkjenning som er gyldig frem til 04.04.19. Det vil i 
egen søknad bli søkt om fornyet teknisk operativ godkjenning. Flyplassen er i en oppgraderingsfase til 
større flyplass med mål om å søke endret godkjenning i løpet av 2020-21 
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