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Haugesund helikopterplass
operativ godkjenning

sykehuset

- vedtak om fornyet teknisk og

Luftfartstilsynet viser til deres søknad datert 26. april 2018 om fornyet teknisk- loperativ
godkjenning av Haugesund helikopterplass, sykehuset. Vi viser også til vårt tilsyn av
helikopterplassen gjennomført uke 8/2017.
Luftfartstilsynet har med bakgrunn i mottatt søknad og gjennomført tilsyn den 21. februar 2017,
vurdert Haugesund helikopterplass, sykehuset opp mot forskrift om utforming av små
helikopterplasser, BSL E 3-6 og relevante deler av forskriftene om bakketjeneste (BSL E 4-1),
plasstjeneste (BSL E 4-2), elektrotjeneste (BSL E 4-3) og brann- og redningstjeneste (BSL E 44).
På bakgrunn av søknad, gjennomførte tilsyn og vår kjennskap til helikopterplassen finner
Luftfartstilsynet at helikopterplassens utforming og driftskonsept tilfredsstiller kravene i
overnevnte forskrifter. Helse Fonna kan derfor gis fornyet teknisk- loperativ godkjenning for
videre drift av Haugesund helikopterplass, sykehuset.
Vedtak om forn et teknisk- /o erativ odk'ennin
lmedhold av lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, § 7-11, gis Helse Fonna fornyet teknisk/operativ godkjenning for drift av Haugesund helikopterplass, sykehuset.
Godkjenningen gjøres gjeldende fram til 1. juni 2023.
Godkjenningssertifikat

og tilhørende vilkår datert 27.4.2018

vedlegges.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at godkjenningen forutsetter at avvik og merknader gitt i
Luftfartstilsynets rapporter blir lukket til fastsatte frister.
Gebyr
Saksbehandling knyttet til fornyet teknisk- loperativ godkjenning dekkes av årsgebyret for
helikopterplassen. Det påløper derfor ikke ekstra gebyr for denne godkjenningen.
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Informas'on om kla ead an
Dere kan klage på dette vedtaket til Samferdselsdepartementet.
En klage må sendes til
Luftfartstilsynet innen 3 uker fra dere mottok vedtaket. Dere kan lese mer om klageadgangen
her: htt ://www.luftfartstils
net.no/oss/serviceerklaerin
/Luftfartstils
nets serviceerklærin
Dere kan også ta kontakt med Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen.

Med vennlig hilsen

Svein J. Pedersen
seksjonssjef
Flyplass og flysikring

Dokumentet

Vedlegg:

er elektronisk

Per Ivar Østensen
senior flyplassinspektør

godkjent og krever derfor ikke signatur.

Godkjenningssertitikat
for Haugesund helikopterplass,
sykehuset
Godkjenningsvilkår
for Haugesund helikopterplass,
sykehuset

Kopi til: Wee, Leif Victor

NORGE

Godkjenning av helikopterplass
I henhold til lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart § 7—11 godkjennes herved

Haugesund helikopterplass,

sykehuset

beliggende i posisjon 58° 18' N, 05° 17’ E
Generelle vilkår:
1. I medhold av luftfartslovens§ 7—11 tredje ledd er det fastsatt følgende vedlagte spesielle vilkår for
godkjenningendatert 27. april 2018.
2. Dersom det inntreffer forandringer av helikopterplassen,dens utrustningeller helikopterplassensomgivelser
som innebærer forandringer av de vilkår som ble lagt til grunn for godkjenningen,skal innehaver av
helikopterplassenomgående rapportere dette til Luftfartstilsynet.
3. Dersom innehaver av en landingsplasstillater den brukt uten gyldig godkjenningeller dersom den ikke lenger
oppfyller de krav som er satt i godkjenningen,kan dette medføre straffeansvar i henholdtil luftfartslovens§
14—21.
4. Denne godkjenningenhar gyldighet fram til 1. juni 2023.
5. Luftfartstilsynetkan trekke tilbake godkjenningendersom vilkårene ikke oppfylles. Godkjenningenkan suppleres
med ytterligere krav dersom Luftfartstilsynetfinner det nødvendig.

Bodø, 27. april 2018

Q”?
Luftfartstilsynet
CIVIL AVIATION AUTHORITY - NORWAY

.........................
.%
vein J. Pedersen
seksjonssjef

Spesielle vilkår for godkjenning av
helikopterplass
Bruksområde,

utforming

og bakketjeneste

Haugesund helikopterplass,
sykehuset
1.

BRUKSOMRÅDE

1.1

Helikopterplassen
ergodkjent
forVFR-trafikk
idagslys
og mørkemed
helikopter
sOm ikkeerstørre
enndimensjonerende
helikopter,
jfpkt2.2
nedenfor.

2.

UTFORMING

2.1

Krav

Helikopterplassen
skal
utformes
isamsvar
med forskrift
av 16.april
2004 nr.629om
utforming
av små helikopterplasser,
BSL E 3-6med endring
22.februar
2008 nr.196.
2.2

Dimensjonerende
helikopter
Helikopterplassen
skal
tilfredsstille
kravene
til
ethelikopter
med største
lengde
inklusive
rotorer
(D)på 12,2 m.

2.3

Avvik

2.3.1

Generelt
Helikopterplassens
godkjenning
erbasert
på atdetikkeerfunnet
andreavvikfra
kravene
ipkt.
2.1og 2.2ovenfor
ennde som fremgår
avpkt.
2.3.2 nedenfor.

2.3.2

Hinder
Avvik fraBSL E 3—6§ 12:

nord:
Sideflate
sør:

Sideflate

Takbygning
med stålkonstruksjoner,vindpølse
og antennemast.
Takbygning
med stålkonstruksjoner,
pipeog antennemast.
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2.4

Kompenserende

og korrigerende

2.4.1

Det skal fastsettes

2.4.2

Hinder
Hinderlys skal være montert på takbygning, vindpølse— og antennemast
Hinderlys skal være montert på takbygning og pipe i Sør.

begrensninger

tiltak
i bruksområdet, jf. punkt 1.1 ovenfor.

3.

BAKKETJ

3.1

Krav
Det skal opprettes en bakketjeneste i henhold til:
- Forskrift om bakketjeneste ved flyplasser, BSL E 4-1
— Forskrift om plasstjeneste, BSL E 4—2
- Forskrift om elektrotjeneste, BSL E 4—3
Forskrift om brann—og redningstjeneste, BSL E 4—4.

3.2

Avvik
Helikopterplassens
pkt. 3.1 ovenfor.

i Nord.

EN ESTE

godkjenning

er basert på at det ikke er funnet avvik fra kravene i
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