
Forskrift om opprettelse av to permanente restriksjonsområder, EN R119 Porsgrunn og EN 

R120 Rafnes over industrianleggene ved Frierfjorden i Vestfold og Telemark fylke 

 

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1a 

og § 13a-5, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265, jf. delegeringsvedtak 14. august 2017 nr. 1639, 

og forskrift 14. desember 2021 nr. 3530 om luftromsorganisering § 17, jf. § 4. 

 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å opprette permanente restriksjonsområder i luftrommet over 

industriområdene Herøya industripark, Rafnes og Rønningen industriområde i Vestfold og Telemark 

fylke. 

 

 

§ 2 Stedlig virkeområde og tidsrom 

Restriksjonsområdenes horisontale utstrekning er definert med følgende koordinater oppgitt i 

grader, minutter og sekunder i WGS84: 

 

a. EN R119 Porsgrunn –  

N590803.00 E0093745.00 

N590723.00 E0093634.00 

N590700.00 E0093711.00 

N590633.00 E0093819.00 

N590659.00 E0093846.00 

 

b. EN R120 Rafnes –  

N590523 E0093658 

N590631 E0093508 

N590611 E0093416 

N590522 E0093524 

N590512 E0093617 

 

Restriksjonsområdenes vertikale utstrekning går fra bakken/vannet opp til 3000 FT AMSL. 

Restriksjonsområdene er permanent, og gjelder hele døgnet, hele året. 

 

 

§ 3 Luftromsrestriksjoner 

All flygning i restriksjonsområdene er forbudt, med mindre særskilt tillatelse er gitt av Herøya 

Idustripark, Rafnes- eller Rønningen industripark, relevant enhet for lufttrafikktjenesten eller 

Luftfartstilsynet. Kontaktpunkt for søknad om særskilt tillatelse skal fremgå av AIP Norge. 

 

Flyforbudet gjelder all luftfart, inkludert flyging med ubemannet luftfartøy og modellfly.  

 



Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, brann-, søke- og 

redningsoppdrag. Slike flyginger skal likevel koordineres med Herøya Industripark, Rafnes- eller 

Rønningen industriparker.  

 

Flyforbudet gjelder heller ikke flyginger utført av eller på vegne av Herøya Industripark, Rafnes- eller 

Rønningen industriparker eller flyginger etter Avtalen om det åpne luftrom 

 

 

§ 4 Overtredelsesgebyr  

Luftfartstilsynet kan gi pålegg om et overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13 a-5 nr. 6, for 

overtredelse av luftromsrestriksjonene i § 3, jf. § 2.  

 

 

§ 5 Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft dd.mmmm.2023. Fra samme tidspunkt opphører forskrift 13. september 1996 

nr. 927 om opprettelse av restriksjonsområde EN R101, Grenland, Telemark. 

 

 

 


