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Saksprotokoll 
 
 

Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/00189 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 13/18 01.03.2018 
2 Formannskapet 17/18 07.03.2018 
3 Kommunestyret 14/18 21.03.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
Notat med svar på ordførerens spørsmål vedrørende helikopterlandingsplass ble 
sendt på e-post 26.02.2018 og publisert på hjemmesiden og nettbrett, jf.17/00189-
32. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens innstilling sammen med 
følgende vilkår for konsesjonen: 
1.  Maks bevegelser: 24 per 14 dager, maks 16 per 7 dager (fordi oppdrag 
      kan hope seg opp ved dårlig vær). 
2. Åpningstid: 07.00-19.00, maks 2 bevegelser mellom kl. 19.00-23.00 
3. Lørdager: maks 4 bevegelser per lørdag/maks 8 per måned 
4. Det tillates ikke forlystelsesflyging fra Holstad (såkalt «A-A-flyging»). 
5. Søndager er stengt. Må ha muligheter for utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser per 8 søndager 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med H’s tillegg ble tiltrådt 6-3 (SP, V, SV).  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.03.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene. 
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå.  
4. Maks antall bevegelser: 24 bevegelser pr 14 dager og maks 16 bevegelser pr 7 

dager. 
5. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
6. Lørdager: maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
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7. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av   
mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser pr 8 søndager). 

8. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 9. mars 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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