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Ny støyrapport i forbindelse med søknad om endring av 
konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud - ny høringsfrist 

 
Luftfartstilsynet viser til vår tidligere utsendte høring i forbindelse med Politidirektoratets 
søknad om endrede konsesjonsvilkår for helikopterplassen ved beredskapssenteret ved 
Taraldrud (Oslo helikopterplass, Taraldrud). 
 
I vårt påfølgende brev av 7. september 2022 opplyste vi om at høringsfristen ville bli utsatt 
som følge av at Politidirektoratet ønsket å søke om et større antall tillatte 
flybevegelser enn det de i utgangspunktet ba om, og at de ville underbygge denne søknaden 
med en ny støyberegning. Den nye støyberegningen var på dette tidspunktet ikke gjennomført. 
 
Politidirektoratet har nå oversendt den nye støyberegningen til Luftfartstilsynet. 
Politidirektoratet har også reformulert søknaden, der de samlet ber om tillatelse til 3200 
flybevegelser pr år tilknyttet landingsplassen. Både den nye støyberegningen og 
Politidirektoratets oppdaterte søknad ligger vedlagt. 
 
Luftfartstilsynet ber med dette om eventuelle høringsinnspill til Politidirektoratets søknad 
sendes oss på postmottak@caa.no innen 1. mars 2023. Høringsinnspillene bes merket med 
saksnummer 22/05190. 
 
Vi gjør oppmerksom på at allerede innsendte høringsinnspill vil bli hensyntatt. Det er således 
ikke nødvendig å sende inn nye høringsinnspill dersom man ikke ser behov for å kommentere 
de nye opplysningene i saken. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Nina Beate Vindvik Finn O. Meling 
juridisk direktør juridisk seniorrådgiver  
Direktoratsavdelingen  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. 
 
 
   
Kopi til: POLITIDIREKTORATET  
 
 
Vedlegg: Politidirektoratets søknad om endrede konsesjonsvilkår, og tilknyttet støyberegning. 

Luftfartstilsynet 2 av 2
Vår dato

19.12.2022
Vår referanse

22/05190-24

Med vennlig hilsen

Nina Beate Vindvik
juridisk direktør
Direktoratsavdelingen

Finn 0. Meling
juridisk seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.

Kopi til: POLITIDIREKTORATET

Vedlegg: Politidirektoratets søknad om endrede konsesjonsvilkår, og tilknyttet støyberegning.


	Ny støyrapport i forbindelse med søknad om endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud - ny høringsfrist

