
 
 
 
 
Scandinavian Seaplanes AS 
Kristiansholm 8 
5035 Bergen 
 
Bergen 19.08.22 
 
 
Søknad om fornyelse av konsesjon for Bergen Sjøflyplass, Sandviken 
 
Scandinavian Seaplanes AS (selskapet) innehar konsesjon for landingsplass til privat bruk i Bergen 
Sandviken for sjøfly, konsesjonen utløper 10. mars 2023. 
Med henvisning til BSL-1-1 §14 søker Scandinavian Seaplanes AS om fornyet konsesjon for Bergen 
Sjøflyplass, Sandviken. 
 
Navn på landingsplass. 
Bergen Sjøflyplass, beliggende Kristiansholm, Bergen 
 
Ansvarlig søker. 
Scandinavian Seaplanes AS, org nr 816 761 352 
Kristiansholm 8, 5035 Bergen. 
 
Definisjon. 
Landingsplass til privat bruk. Landingsplass hvor det kreves særskilt tillatelse fra 
konsesjonsinnehaver. Det vil ikke være internasjonal luftfart. 
 
Grunneieravtale. 
Selskapet har grunneieravtale med Bergen kommune for leie av flytebrygge og tilkomst 1.1. 2020 til 
31.12.2024 
For leie av grunn til kontor og parkering 1.1.2020 til 31.12.2024. Det er mulighet for videre leie på 
ytterligere 5år for begge arealene (kontraktene) 
 
Landingsplassens utstrekning. 
Ingen forandring på landingsbanenes ut og innflyging, henvisning til vedlegg «landing chart». 
 
Kommunalplan arealbruk. 
Kommuneplanens arealbruk 2018 vedtatt 19. juni 2019 er fremdeles gjeldende. Ingen endringer fra 
søknad 20. juni 2019. Områdereguleringsplan skal ut på ny høringsrunde vinter 2022/23. Henviser til 
mail fra Ann Helen Nessen planavdeling Bergen kommune (vedlegg). 
 
Planlagt åpningstid. 
Selskapet ønsker å opprettholde antall bevegelser, 70 bevegelser pr uke. Åpningstid er 08:00-22.00 
hverdager og 10:00-20:30 helligdager. 
 
Planlagt fly. 
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Selskapet benytter C206. Planer om bruk av Caravan er fremdeles gjeldende. 
 
Støyberegning. 
Der foreligger støymåling fra tidligere FF søknad (T-1442). Selskapet ønsker at samme måling legges 
til grunn for gjeldende søknad. Det vil bli benyttet samme flytype C206 og samme operative 
prosedyrer for avgang og landing. 
 
Miljøutredning. 
Der er ingen endringer siden forrige søknad. 
 
Merknader. 
Mail fra Ann Helen Nessen planavdeling Bergen kommune er positive signaler for at 
sjøflyvirksomheten i Sandviken kan videreføres. Merknad fra undertegnede; «det genereres ikke mer 
støy fra sjøfly enn fra en vanlig motorbåt». Dette gjelder ved flyets bevegelse (taxing) fra flytebrygge 
til startplass for avgang, denne ligger lengre ut i fjordbassenget. Kommunedelplanen skal ut på ny 
høring vinter 2022/23, inntil videre er status den samme som ved konsesjonssøknad 20.06.2019 
 
Supplement. 
Scandinavian Seaplanes AS er hovedeier i Scandinavian Seaplanes AOC AS som fikk tildelt AOC.NO 
092 og lisens fra Luftfartstilsynet i Mars 2022. Selskapets hovedkontor ligger i Sandviken der 
fornyelse av konsesjon søkes.  
Selskapet er avhengig av konsesjon for å kunne drive kommersiell sjøflyvirksomhet. Etter 2 år med 
redusert trafikk grunnet Corona restriksjoner er trafikken tilbake til nivå 2019.  
 
Selskapet har planer om utvidelse med flere baser bla. Haugesund, Stavanger og Oslo og satser på 
større turbin fly både i Norge og utlandet.  
Største kundegruppen i Bergen er cruiseselskapene og turistnæring som ønsker tilbud av 
rundflyvninger på Vestlandet. Airtaxi oppdrag for både privatpersoner og bedrifter er økende. Bergen 
kommune ønsker en sjøflyplass i byen og transportmuligheten som sjøfly kan tilby.   
 
Selskapet driver sin virksomhet ut fra Aurland, Ulvik, Eidfjord og Bergen (Møsvatn aug sept). De tre 
førstnevnte plassene er virksomheten begrenset til 12 bevegelser pr uke (BSL E 1-1). Etterspørselen 
er større enn tilbudet, men er begrenset av manglende konsesjoner. Bergen sjøflyplass er pr i dag 
selskapets eneste base med konsesjon og mulighet til full produksjon, selskapet er avhengig av denne 
for å kunne eksistere. 
 
Bergen sjøflyplass er eneste egnet plassering i Bergen indre havnebasseng. Den ivaretar nærhet til 
markedet, har tilstrekkelig skjerming for vind og bølger og tilfredsstiller operative krav for avgang og 
landing.  
 
 
 
På vegne av scandinavian Seaplanes AS etter fullmakt. 
Med vennlig hilsen/Kind regards Petter Dale 
 
 
 
 
Vedlegg. 
Mail planavdeling Bergen kommune 
Grunneieravtale tilkomst flytebrygge 
Grunneieravtale kontor parkering 
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