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Deres ref.:  Deres brev av:    Vår ref.: jn Dato: 09.01.2019 
 
Ålesund Helikopterplass, Flatholmen – Søknad om fornyelse av konsesjon 
 
Fjord Helikopter AS (tidligere Helikopter Utleie) innehar konsesjon for landingsplass til 
privat bruk i Ålesund - Flatholmen. Denne konsesjonen utløper 29. april 2019. 
 
HELIKOPTER PLASS 
Med henvisning til BSL E 1-1 § 14, søknad om fornyet konsesjon, søker Fjord Helikopter AS 
herved om fornyet konsesjon for Ålesund Helikopterplass, Flatholmen, til privat bruk: 
 
(1) 
a) Søkers navn er:  Fjord Helikopter AS, org. nr. 983 587 631 
    Langeset 

Pob 209 
6781 Stryn 
Telefon nr: 97 48 40 40 /  

 
Firmaattest:    Vedlegge 1 til denne søknad 
 
b) Helikopterplassen er i dag benyttet sporadisk i forbindelse med primært CAT 
operasjoner.  
Ålesund Helikopterplass Flatholmen er operativ 7 dager pr. uke i tidsrommet 07:00 – 22:00 
lokal tid i henhold til konsesjon gitt av Luftfartstilsynet.  
Plassen er utstyrt for å betjene helikopter med startvekt mindre enn 5700 kg og/eller inn til 9 
passasjerplasser. Plassen har de siste årene ikke vært benyttet fult ut. Dette skyldes endringer i 
eierforhold og operasjonell status for Fjord Helikopter. Men vi forventer større aktivitet i 
framtiden, da spesielt sightseeing flyging fra cruiseskip og liggende  ut fra Ålesund. 
 
i. Bevegelser per uke: 50 
ii. Bevegelse måned: 200 
iii. Snitt over 3 måneder sesong pik: 800 
iv. 12 måneder: 2000 
 
Vi håper at vi skal få trafikken opp igjen på det antall bevegelser som ligger inne i 
konsesjonen og ønsker derfor å beholde disse bevegelsene i fornyelsen. 
 
c) Områdets plansituasjon er uendret, naturlig landingsplass – industri- og havneformål. 
Ålesund Helikopterplass Flatholmen er eid av Ålesund kommune v/ havnevesen, og er operert 
av Fjord Helikopter AS. Nødvendige godkjenninger og operative tillatelser er gitt Fjord 
Helikopter AS. 
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d) Konsekvens – og miljøutredning, herunder støyutredninger T1442, som ble innsendt 
ved førstegangssøknad skulle gjelde fortsatt. Vi kjenner ikke til endringer. 
 
e) Oppdaterte kart over landingsplassen ligger som vedlegg 2, 3 og 4 ( ref. §9 b og §9 c) 
 
f) Fonnafly mener og tror at vår tilstedeværelse i Ålesund vil være positivt for cruise - og 
turistnæringen. Landingsplassen ligger plassert på et sted der vi kan fly ut og innover sjøen og 
unngå overflyging av bebyggelse under avgang og landing. Miljømessig belastning vil 
dermed være svært liten. 
 
Vi håper og tror på en fornyet konsesjon for de neste 10 år. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ford Helikopter 

 
Jostein Nerhus 
915 31 515 
 


