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Fornyelse av konsesjon Bergen helikopterplass, Sandviken 

 

Den 09.06.2021 ble nåværende konsesjon for Bergen helikopterplass, Sandviken overført fra Fonnafly 
helikopter AS til Pegasus helicopter AS (PH) etter oppkjøp av selskapet Fonnafly helikopter AS. 

Konsesjonen som PH fikk overført gjelder til 11. mars 2023. For å overholde 6-månedersfristen ift. 
søknadsprosessen, søker PH en fornyelse av konsesjon for Bergen helikopterplass, Sandviken. 

Bergen sjøflyplass, Sandviken vil PH ikke søke fornyelse for da denne ikke inngår i vår videre drift. 

PH er underrettet om de langsiktige reguleringsplanene for området, og vil til enhver tid følge de føringer som 
ligger til grunn i leieavtalen med Bergen kommune, som løper til 1.1.2024. 

Når det gjelder konsesjonsvilkårene så ønsker vi hovedsakelig å videreføre de slik de står beskrevet i dag, men 
ønsker en endring i «pkt. 2 Bruk av landingsplassen» til å omfatte helikoptertype Airbus AS350/H125. Robinson 
R44 og EC 120 er typer PH ikke lenger benytter i dag. 

Ut over dette er driften på helikopterplassen i fremtiden helt lik og i tråd med gjeldende konsesjonsvilkår.  

PH innehar teknisk-/operativ godkjenning fram til 11. mars 2023. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

___________________________ 
Jan-Roger Vrabel 
Accountable Manager (AM) 
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Fornyelse av konsesjon Bergen helikopterplass, Sandviken

Den 09.06.2021 ble nåværende konsesjon for Bergen helikopterplass, Sandviken overført fra Fonnafly
helikopter AStil Pegasus helicopter AS(PH) etter oppkjøp av selskapet Fonnafly helikopter AS.

Konsesjonen som PH fikk overført gjelder til 11. mars 2023. For å overholde 6-månedersfristen ift.
søknadsprosessen, søker PH en fornyelse av konsesjon for Bergen helikopterplass, Sandviken.

Bergen sjøflyplass, Sandviken vil PH ikke søke fornyelse for da denne ikke inngår i vår videre drift.

PH er underrettet om de langsiktige reguleringsplanene for området, og vil til enhver tid følge de føringer som
ligger til grunn i leieavtalen med Bergen kommune, som løper til 1.1.2024.

Når det gjelder konsesjonsvilkårene såønsker vi hovedsakelig å videreføre de slik de står beskrevet i dag, men
ønsker en endring i «pkt. 2 Bruk av landingsplassen» til å omfatte helikoptertype Airbus AS350/H125. Robinson
R44 og EC120 er typer PH ikke lenger benytter i dag.

Ut over dette er driften på helikopterplassen i fremtiden helt lik og i tråd med gjeldende konsesjonsvilkår.

PH innehar teknisk-/operativ godkjenning fram til 11. mars 2023.

Med vennlig hilsen

Jan-Roger Vrabel
Accountable Manager (AM)
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