
 

 

Forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder ved 
filminnspilling 
 
 
Fastsatt av Luftfartstilsynet … 2020 med hjemmel i luftfartsloven §§ 9-1a og 15-4, jf. 
delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273 og delegeringsvedtak 14. august 2017 nr. 1639.   

 
 
§ 1 Formål 
 Formålet med forskriften er å opprette to midlertidige restriksjonsområder, EN R598 - 
STRANDA og EN R599 – ROMSDAL, for å ivareta sikkerheten i forbindelse med en 
filminnspilling.  
 
 
§ 2 Stedlig virkeområde 
 Restriksjonsområdenes horisontale utstrekning er definert av rette linjer begrenset av 
posisjoner oppgitt i grader, minutter og sekunder i WGS84: 
 EN R598 - STRANDA 
62º05´31´´ N 06º48´31´´ Ø 
62º07´17´´ N 06º55´26´´ Ø 
62º01´56´´ N 07º02´14´´ Ø 
62º00´27´´ N 06º55´29´´ Ø 
 EN R599 - ROMSDAL 
62º32´53´´ N 07º34´41´´ Ø 
62º35´56´´ N 07º44´24´´ Ø 
62º17´42´´ N 08º12´18´´ Ø 
62º14´01´´ N 08º03´37´´ Ø 
 Vertikal utstrekning for begge restriksjonsområdene er fra bakken/vannet opp til 5000 
fot over middelvann (AMSL). 
 
 
§ 3 Restriksjonsområdenes varighet 

Restriksjonsområdet EN R598 - STRANDA varer og er aktivt hele døgnet i perioden 

fra 30. august 2020 kl. 2300 UTC til 11. september 2020 kl. 2100 UTC. 

Restriksjonsområdet EN R599 - ROMSDAL varer og er aktivt hele døgnet i perioden 

fra 6. september 2020 kl. 2300 UTC til 25. september 2020 kl. 2100 UTC. 

 

§ 4 Luftromsrestriksjoner 
 All flyging i restriksjonsområdene er forbudt, med mindre særskilt skriftlig tillatelse er 
gitt av Nord Helikopter AS. To kontaktpunkter for søknad om særskilt tillatelse skal fremgå av 
NOTAM. Begge kontaktpunktene skal være umiddelbart tilgjengelige hele døgnet så lenge 
restriksjonsområdet er aktivt. 
 Forbudet gjelder all luftfart inkludert ubemannet luftfartøy og modellfly. Forbudet 
gjelder likevel ikke: 

a) flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag.  

b) flyging etter Avtalen om det åpne luftrom.  

c) flyginger som er deltakende i filminnspillingen. 

Luftfartstilsynet kan gi øvrige tillatelser til flyging i restriksjonsområdene dersom 

særlige grunner tilsier det. 

 

§ 5 Overtredelsesgebyr 



 

 

 Luftfartstilsynet kan gi pålegg om et overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 nr. 
6, for overtredelse av luftromsrestriksjonene i § 4 jf. §§ 2 og 3. 
 
 
§ 6 Ikrafttredelse og opphør 
 Forskriften trer i kraft straks og opphører 26. september 2020. 
 


