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Vedrørende åpningstider ved Sandefjord lufthavn, Torp 

 
Luftfartstilsynet er gjort oppmerksom på at det ved Sandefjord lufthavn, Torp er innført 
avvikende åpningstider for trening på landingsrunder etter kl. 19.  
 
 

1. Landingsplass til offentlig bruk 
 
Sandefjord Lufthavn AS fikk ved kongelig resolusjon den 26. mars 2010 fornyet konsesjon til å 
drive og inneha Sandefjord lufthavn, Torp. 
 
I konsesjonen er det lagt til grunn at lufthavna skal være til offentlig bruk (allmenn bruk), jf. 
vilkårenes § 3 bokstav a. Definisjonen av offentlig bruk fremgår av konsesjonsforskriften § 2 
bokstav f, som lyder: 

«Landingsplass til offentlig bruk: Landingsplass som kan benyttes av enhver innenfor 
kunngjort åpningstid uten særskilt tillatelse fra konsesjonshaver.» 

Definisjonen inngår også som en del av selve konsesjonsvilkåret.  
 
Utgangspunktet er at enhver skal kunne benytte lufthavna innenfor «kunngjort åpningstid» og 
da «uten særskilt tillatelse fra konsesjonshaver». 
 
Å fastsette avvikende (reduserte) åpningstider for noen innenfor rammen av den kunngjorte 
åpningstiden er i utgangspunktet i strid med regelverket.  
 
 

2. Forholdet til konsesjonen forøvrig 
 
Konsesjon kan bare gis dersom det er «forenlig med allmenne hensyn», jf. luftfartsloven § 7-6. 
Etter luftfartsloven § 7-7 gis konsesjon på de vilkår som finnes påkrevd. 
 
I forbindelse med konsesjonsbehandlingen kan det under henvisning til «forenlig med allmenne 
hensyn» fastsettes vilkår som differensierer åpningstiden for ulike typer lufthavnbrukere, 
herunder forby visse former for luftfart. 
 
Det klare utgangspunkt etter luftfartslovgivningen er etter dette at for flyplasser til offentlig bruk 
må eventuelle restriksjoner være gjenstand for vurdering og avgjørelse i eller i medhold av 
konsesjonen.  
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Det kan tenkes at konsesjonshaver kan gjøre enkelte justeringer selv, men dette vil bero på en 
tolkning av selve konsesjonen. Avhengig av forholdene vil det kunne aksepteres at en 
kommersiell lufthavn med hovedformål å besørge passasjertrafikk vil kunne pålegge visse 
restriksjoner/prioritetsregler mht. annen type trafikk i enkeltperioder med kapasitetsproblemer. 
 

 
3. Trafikkregulerende bestemmelser 

 
Det fremgår av konsesjonsvilkårene § 3 bokstav d at det skal fastsettes trafikkregulerende 
bestemmelser for Sandefjord lufthavn, Torp. Det er Luftfartstilsynet som fastsetter disse etter 
forslag utarbeidet av konsesjonshaver. 
 
Status er at slike trafikkregulerende bestemmelser ennå ikke er fastsatt, og forslaget har derfor 
ingen rettsvirkninger ennå. 
 
 

4. Tilbakemelding fra konsesjonshaver 
 
Før Luftfartstilsynet kan konkludere mht. om det ved Sandefjord lufthavn, Torp er fastsatt 
restriksjoner i strid med konsesjonen er det nødvendig med tilbakemelding på følgende: 

 
a. Hvilke avvik fra kunngjort åpningstid er fastsatt – forholdet mellom kunngjort 

åpningstid og særskilt fastsatt åpningstid for enkelte typer luftfart, samt hvilken 
luftfart er omfattet av de særskilte åpningstidene? 

b. Hva er den konkrete begrunnelsen bak fastsettingen? 
c. Hvordan vurderes restriksjonen i relasjon til konsesjonen – hvilket konkret innhold i 

konsesjonen anser konsesjonshaver kan hjemle restriksjonene? 
d. Andre forhold konsesjonshaver mener er relevant 

 
Luftfartstilsynet ber om at tilbakemelding på ovennevnte gis så snart som mulig, og senest 
innen 27. juni 2014.  
 
Dersom noe var uklart kan juridisk seniorrådgiver Stian Hangaas kontaktes på tlf 982 61 644 
eller e-post sha@caa.no.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Olsen Stian Hangaas 
avdelingsdirektør seniorrådgiver flyplass/flysikring 
Flyplass- og flysikringsavdelingen  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. 
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