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Vedrørende Oslo helikopterplass Taraldrud – Politiets nasjonale beredskapssenter.
Vi viser til konsesjonssøknad fra Politidirektoratet 21. august 2017, og høringsbrev fra Luftfartstilsynet
datert 14. september 2017. Vi er et sameie på Tårnåsen i Oppegård kommune (Valhall boligsameie) med
102 boenheter som vil bli kraftig berørt av beredskapssenteret og helikopterplassen. Vi vil derfor her gi
vår høringsinnspill til søknaden.
Hensynet til allmennheten tilsier at Taraldrud ikke er egnet som helikopterplass. Taraldrud gård, hvor
beredskapssenteret og helikopterplassen er planlagt ligger ca. 650 meter fra vårt boområde. I området
ligger fem barnehager og to skoler som vil bli eksponert for aktiviteten på og rundt helikopterplassen.
Dokumentasjonen knyttet til støyberegningene er omstridt, og mye dokumentasjon er unntatt
offentligheten av departementet. Det er således uklart om retningslinjene, grunnlaget for
støyberegningene og om beregningene gjelder valgt helikoptertype eller ikke. Den type helikopter som
er valgt av politidirektoratet er av en svært støyende type. Vi er av en oppfatning at det ikke gjøres nok
for å begrense ulempene for beboere i nærliggende områder.
På bakgrunn av dette er det vår oppfatning at konsesjon ikke vil være forenelig med allmenne hensyn, jf.
forskrift av 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser § 1 litra b.
Det er videre ikke utarbeidet en tilfredsstillende miljøoppfølgingsplan, den foreliggende planen er svært
mangelfull. Den mangler et overordnet formål og det er heller ikke angitt konkrete krav/resultatmål for
de ulike fokusområdene. Ved manglende krav/resultatmål er det ikke gjennomførbart for myndighetene
å benytte planen for å vurdere miljøpåvirkninger
Når det anlegges nye helikopterplasser skal det tas hensyn til naturmiljø, forurensning, naboer og annen
aktivitet i nærmiljøet. Dette er ikke ivaretatt. Dersom en helikopterplass skal plasseres nær barnehager,
skoler, boliger eller andre støysensitive steder må det nedfelles i strenge og tydelige konsesjonsvilkår.
Forslaget til konsesjonsvilkår er for generelle og tar ikke hensyn til de lokale utfordringene på Taraldrud.
Beliggenheten er begrunnet i beredskapshensyn uten å ta høyde for lokale forhold. Aktivitetene må
begrenses og legges til andre egnede steder.
Konsesjonsvilkårene er mangelfulle og må inneholde begrensninger for blant annet støynivå og maksimal
helikopterstørrelse.
Etter dette er det Valhall Boligsameiets oppfatning at helikopterplassen på Taraldrud ikke er forenelig
med allmenne hensyn å etablere en så omfattende helikopterplass så nær barnehager, skoler og boliger.
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