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Søknad om fornyelse av konsesjon Suldal Helikopterplass - Sand
Underbakke Hangar AS innehar konsesjon for landingsplass til privat bruk i Suldal kommune
- Sand for helikopter. Konsesjoner utløper 1. mars 2023.
HELIKOPTERPLASSEN
Med henvisning til BSL E 1-1
§ 14, søknad om fornyet konsesjon, søker Underbakke Hangar
1-1S
herved om fornyet konsesjon for Suldal Helikopterplass - Sand, til privat bruk:
(1)
a)

Søkers navn er:
Telefon nr:

Underbakke Hangar AS
Sandsvegen 134
4230 Sand
900 65 410

Firmaattest:

vedlegge 1 til denne søknad

b)
Helikopterplassen er i dag betjent av ett til tre helikopter. Helikoptertypene er uendret
fra førstegangssøknad, enten R44 eller Airbus AS350/ H125. Antall flybevegelser er uendret
fra dagens konsesjonsvilkår:
i.
ii.

Bevegelser per uke: ca. 50
12 måneder: ca. 2000

Landingsplassens benyttes hele året. Landingsplassen tillates i dag brukt fra 07:00 til 23:00
mandag til fredag, kl 09:00 til 22:00 lørdag, og mellom 09:00 og 21:00 på søn- og
helligdager.
I forbindelse med fornying av konsesjon, søker Underbakke Hangar AS om endrede
åpningstider:
fra mandag til og med søndag, hver dag fra 07:00 til 23:00, hele året
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Sandsvegen 134, 4230 Sand
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Landingsplassen har operativ -– og teknisk godkjenning frem til 1.juni 2023.
Helikoptrene opereres på en så miljømessig skånsom måte som mulig, noe som gjenspeiles
i at vi har ingen kjente klager.
c)
Områdets plansituasjon. Kommuneplan 2015 til 2024 er gjeldende for
landingsplassen. Vedlegg 2a og 2b
d)
Konsekvens -– og miljøutredning, herunder støyutredninger T1442, som ble innsendt
Konsekvens
ved førstegangssøknad skulle gjelde fortsatt. Operasjonsmønsteret eller aktiviteten er ikke
endret fra førstegangs støyutredning. (ref. §11)
Oppdaterte kart over landingsplassen ligger som vedlegg 3, 4 og 5 ( ref. §9 b og
e)
§9 c). Eierforhold er uforandret for landingsplassen.
Landingsplassen er en av Fonnafly Helifly AS sekundærbase og brukes jevnlig av
f)
selskapets AS 350 helikopter. R44 er kun sporadisk privat bruk. Fonnafly Helifly AS innehar
operativ -– teknisk godkjenning for plassen.

------------------------------------------

Med vennlig hilsen
Underbakke Hangar AS

Sverre
verre Underbakke
n er a e
daglig leder

Vedlegg:
1. firmaattest
2. a) Kommuneplan 2015 -2024 (ut og innflyging Garaneset)
b) Liste over plan som skal gjelde
3. kart Inn- utflyging 18/36
4. kart Inn- utflyging 11/29
5. kart TLOF / FATO
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