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Hei Karl Erik 
 
Her kommer søknaden om fornying av konsesjon.  
 
Utifra slik eg leser forskriftene bør det være mogleg for Ekstremsportveko å søkje om fornyelse av 
forrige konsesjon, og at Sparkling blir rekna som ein og same landingsplass om me får medhald i 
paragraf 4c. Lurer også på om du kan gi meg informasjon om hvordan søknaden skal behandles, og 
tidsaspektet. Vil en fornyelse av søknad bli sendt ut til høring på samme måte som når man søker om 
konsesjon? 

Utenom søknaden har eg bare lyst å informere litt om festival og situasjon i dag:  
Ekstremsportveko er en stiftelse, og vi prøver å arrangere en festival som innretter seg etter gjeldane 
regelverk og villkår. Dagens situasjon økonomisk er veldig vanskelig, og me har langt fleire utgifter enn 
innteker. Om vi skal klare å arrangere en festival i framtiden som er i tråd med sikkerheten og alt av 
føringer har me behov for å forståelse og tilrettelegging. Vi er nødt til å søke om løyve for bruk av 
helikopter, om vi skal organisere basehopping på en god og sikker måte under festivalen. Likevel er det 
blitt slik at festivalen bruker enormt mye penger for å tilrettelegge og betalte tjenester for å få til gode 
idrettsarrangement i dag. Sterk kapital er noko vi dessverre ikke har. Fornyelse av konsesjon er et 
gebyr som er stort nok i seg sjølv, og å betale gebyr for helt ny konsesjon kan påvirke om me har råd til 
å fortsette å organisere dette arrangementet. Det er synd, hvis det er slik.  
 
Eg veit at luftfartstilsynet egentlig ikke kan ta hensyn til dette, men vi ber om forståelse og hjelp for å 
få til dette på en god måte. 

Hyggelig hilsen og stort smil 

June Jansson 

Head of sports 

Ekstremsportveko 

Tlf: +4792224342 

Ekstremsportveko.com 
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