
Ny procedure for anmeldelse af helikopterrundflyvninger fra ikke-godkendte pladser 

Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen og KL har været i dialog vedrørende reguleringen af helikopterrundflyvninger 

fra selvvalgspladser. KL har erfaret, at flere kommuner ønsker mere indflydelse på sager vedr. anmeldelse 

af helikopterrundflyvninger fra ikke-godkendte landingspladser, da der i forbindelse med 

helikopterrundflyvninger opstår lokale støjgener, hvorfor det er en fordel med kommunal medindflydelse 

på anmeldelsesproceduren.  

I forbindelse med dialogen er lovgrundlaget i forhold til Miljø- og Luftfartlovgivningen blevet gennemgået 

og der er forsøgsvis indgået en aftale om, hvordan området fremover håndteres hos henholdsvis 

luftfartsmyndighed (Trafikstyrelsen) og miljømyndighed (kommunen).  Samarbejdsaftalen indbefatter, at 

anmeldelse af rundflyvningsarrangementer fremover finder sted, således at kommunerne sikres en 

mulighed for at vurdere aktiviteten inden flyvningen afvikles.  

Nye muligheder for kommunerne 

Den ændrede anmeldelsesprocedure hos Trafikstyrelsen fastsætter en række bestemmelser, som 

operatørerne skal efterleve. Der skelnes i aftalen mellem 1) rundflyvninger anmeldt inden den 1. i måneden 

forud for den dato arrangementet finder sted og 2) senere anmeldte ’ad hoc’ rundflyvninger. Tidsfristen 

skal sikre, at myndighedsbehandlingen finder sted i rette tid, hvis der skal kunne gives dispensation til 

flyvning nær/indenfor tæt bebyggede områder.  

Kommunerne har til enhver tid mulighed for at regulere beflyvningen af landingspladser efter 

Miljøbeskyttelseslovens § 42, der betyder at kommunerne har hjemmel til at stille vilkår til støj i forbindelse 

med start og landing, antal operationer og tidsmæssige begrænsninger. Kommunerne kan hverken via 

miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning regulerer flyvningen når helikopteren først er i luften  

Med den nye procedure gives kommunerne i højere grad mulighed for, at komme med input til 

trafikstyrelsens vilkår til operatøren. Eksempelvis ved ønske om, at operatøren anvender varierede ruter (af 

hensyn til støjgener) eller at der er bestemte områder i kommunen, der helst ikke skal overflyves på det 

givne tidspunkt. 

Det er dog i sidste ende Trafikstyrelsen, som har ansvaret i forbindelse med dispensationer fra 

Bestemmelse om Civil Luftfart, BL 3-31. 

- Anmeldte rundflyvninger inden den 1. i måneden forud for den dato, arrangementet finder sted. 

Hver operatør fremsender senest d. 1. i en måned en underretning om alle planlagte 

rundflyvningsarrangementer for den efterfølgende måned til Trafikstyrelsen og til den digitale 

hovedpostkasse i de kommuner, hvorfra rundflyvningen finder sted.  

 

Såfremt landingspladsen ligger indenfor eller nærmere end 150 m. fra tæt bebygget område ansøger 

operatøren Trafikstyrelsen om dispensation. – I den forbindelse skal operatøren anmode kommunen 

om eventuelle skriftlige bemærkninger til den planlagte flyvning, jf. aktiviteter i hht. 

miljøbeskyttelseslovens § 42, der således vil indgå i Trafikstyrelsens dispensationsbehandling. 

 

- Ad hoc rundflyvninger anmeldt efter den 1. i måneden forud for den dato, arrangementet finder sted. 

Operatøren fremsender tidligst muligt og senest 4 hverdage før arrangementet finder sted 



underretning til Trafikstyrelsen og til den digitale hovedpostkasse i de kommuner, hvor rundflyvningen 

finder sted. Til disse flyvninger kan operatøren ikke forvente dispensation fra kravet om minimum 150 

meter til det nærmeste tæt bebyggede område  

Anmeldelsesproceduren vil blive evalueret i vinteren 2014/15. I evalueringen deltager KL, Trafikstyrelsen 

samt to kommunale repræsentanter. 

 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte konsulent Berit Mathiesen, tlf. 20123650 eller e-

mail. BEM@kl.dk  
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