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LUFTFARTSTILSYNET  

 

Postboks 243 

8001 BODØ 

 

Vår ref Deres ref Saksbehandler Dato 
2021/2111-9  Andreas Sletten 

Plan, Utvikling og Drift 
13.06.2022 

Angående søknad om konsesjon for Leines, Leinesfjord og 
Nordskot ambulansemøteplasser 

Viser til deres epost av 27.april 2022 med forespørsel om supplerende opplysninger. 

Det har beklageligvis tatt noe tid å få ferdigstilt svaret. Vi har gjennomgått og svarer ut de 
supplerende opplysningene nedenfor.  

Vi takker for gode innspill, og imøteser en snarlig konsesjonsbehandling.  

Det vil være ønskelig å få gjort nødvendige utbedringer av helikopterplassene i løpet av 
sommersesongen. 

 

Angående navn på landingsplassene: 

Deres forslag til endring av navnene til en mer enhetlig praksis synes etter vår vurdering å 
være fornuftig, informativ og grei. Vi har ingen innvendinger til navneforslagene. 

 

Dokumentasjon på eierforhold: 

Vedlagt følger dokumentasjon fra Tor Nordskott på Steigen kommunes bruks- og råderett for 
Steigen helikopterplass, Nordskot. 

 

Opplysninger om landingsplanen er regulert i kommunale eller fylkeskommunale 
planer: 

Vedlagt følger dokumentasjon på nødvendig dispensasjon fra kommunen. 
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Anslag over forventet antall flybevegelser i uken og på årsbasis: 

Vi takker for innspillet om anslag antall flybevegelser, og finner at deres forslag er fornuftig. 

Vi melder dermed inn følgende anslag: 

• Steigen helikopterplass, Leines: 50 flybevegelser pr år. 
• Steigen helikopterplass, Leinesfjord: 100 flybevegelser pr år. 
• Steigen helikopterplass, Nordskot: 50 flybevegelser pr år. 

 

Med vennlig hilsen 

Andreas Sletten    

Kommunalleder Plan, utvikling og drift 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 

Vedlegg: 

1 3682_001 

2 Dispensasjon for bruk av ambulansemøteplass - Nordskot 
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