
 

Søknad om enkel endring av konsesjonsvilkår for Ski Flyplass. 

 

Viser til dagens konsesjonsvilkår for Ski Flyplass som har åpningstid mandag-fredag kl. 8-18, lørdag kl. 

10-17 og søndag kl. 13-17. Søker med dette om enkel endring av konsesjonsvilkårene slik at det tillates 

en såkalt ‘grønn’ landing etter kl.18 mandag-fredag og etter kl.17 på lørdag og søndag. Det presiseres at 

det søkes kun om endring i konsesjonsvilkårene for en (1) enkelt landing for fly stasjonert ved Ski 

flyplass. En grønn landing betyr at et fly seiler inn mot flyplassen i et jevnt høydetap med motorene på 

tomgang eller med lite motorkraft, slik at fotavtrykket blir mindre.  

Dagens åpningstid setter premisser som kan gå utover sikkerhet samt begrenser klubbens medlemmer i 

å utøve sin idrett. De gir mer aktivitet i lokalområdet i form av at man etter normal arbeidstid ikke har 

tid for å reise ut til treningsområder eller andre luftsportsklubber og arrangementer.  

Ved å tillate en grønn landing etter kl 18 i ukedager og kl 17 i helger så vil medlemmene kunne trene i 

områder utenfor lokalområdet, delta på luftsportsaktiviteter på andre luftsportsanlegg som øker 

kompetansen for pilotene. Det er også en betydelig sikkerhetsfaktor i dette da en retur til Ski flyplass vil 

kunne tilpasses værforhold ved avgangsplass, underveis og ved landing fremfor tid. Værforhold er noe 

som er svært viktig for å kunne ivareta sikkerheten i luftsporten.   
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