Anmeldelse af rundflyvning fra selvvalgt helikopterflyveplads
7UDILN-, Bygge- og BoligVW\UHOVHQDQEHIDOHUDWGXDQYHQGHUVHQHVWHYHUVLRQDI$GREH5HDGHUQnUGXXGI\OGHUEODQNHWWHQ
,QGHQLQGVHQGHOVHJHPPHVHQNRSLDIGHQXGI\OGWHEODQNHW%UXJIXQNWLRQHQ*HPVRPSGIIUHPIRUDWXGVNULYHWLO
3')'HWWHVLNUHUDWNRPPXQHQRJ7UDILN-, Bygge og BoligVW\UHOVHQKDUPXOLJKHGIRUDWXGI\OGHVLGHRJ
'HQXGI\OGWHEODQNHW LQNONRUW VHQGHVVRPYHGK IWHWILOWLO
·7UDILN-, Bygge og BoligsW\UHOVHQLQIR#WbstGNRJFFWLOrundflyvninger#WbstGN ·
.RPPXQHQKYRUODQGLQJVSODGVHQHUSODFHUHW VHQGPDLOWLONRPPXQHQVKRYHGSRVWNDVVHDWWWHNQLNRJPLOM¡
±.RPPXQHQVPDLODGUHVVHNDQILQGHVSnGHWWHOLQN 
6HHQGYLGHUHYHMOHGQLQJSnVLGVWHVLGH

8GI\OGHVDI$2&KROGHU

IO\YHFKHIHQHOOHUGHQQHVVWHGIRUWU GHU

3ODQO JJHVGHUIOHUHIO\YQLQJHUIUDVDPPHORNDOLWHWLVDPPHV VRQDQV¡JHVGHURPDOOHIO\YQLQJHUQHSnVDPPHEODQNHW

Tidspunkt(er) for UXQGflyvning:

Sted for rundflyvningen:

AOC-holder:

Ejer af arealet:

Forventet antal operationer pr. flyvedag:

Afstand i meter til nærmeste helårs- og sommerhuse:

Helikoptertype(r):

Registrering(er):

Navn og mobiltlf. til pilot og/eller ground crew,
der er til stede under arrangementet:

Planlægning af UXQGflyvningen, så den
minimerer støjgener:

DGUHVVHNRPPXQHRJHYWformålIHNVE\IHVW eller firmaarrangement

GDWR HU RJWLGVUXP 

IO\YHFKHIHQVQDYQDGUHVVHWOIRJHPDLO 

QDYQRJWOI

EHVNULYRYHUYHMHOVHUWLOWDJ

Hvis pladsen ikke overholder afstandskravene til tæt
bebygget område jf. BL 3-31 søges om dispensation
for:
Stk. 4.6.1
Stk. 4.6.
(Stk. 4.6.2 når flyvningen er en del af et samlet offentligt arrangement,
f.eks. en byfest. Dokumentationen herfor vedhæftes anmeldelsen)

<GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQHUHUYHGK

IWHWVRPELODJ

.RUWRYHUSODGVHQVSODFHULQJVDPWXGRJLQGIO\YQLQJVHNWRUHUHU
9HGK IWHW
,QGVDWVRPOLQN
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8GI\OGHVDINRPPXQHQVPLOM¡IRUYDOWQLQJ
'HQXGI\OGWHEODQNHWPHGNRPPXQHQVEHP UNQLQJHUVHQGHVVRPYHGK IWHWILOWLO
·
$2&KROGHU
·
7UDILN- og ByggeVW\UHOVHQLQIR#WbstGNRJFFWLOrundflyvninger#WbstGN
Dato for sagsbehandling:
Bemærkninger til arrangementet:

Evt. vilkår i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 42:

Kontaktoplysninger (miljø)sagsbehandler i kommunen
QDYQDIGHOLQJWOIRJHPDLO

<GHUOLJHUHEHP

UNQLQJHUHUYHGK

IWHWVRPELODJ

(YWNRUWELODJHU
Vedhæftet
Indsat som link:
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8GI\OGHVDI7UDILN- og ByggeVW\UHOVHQ
'HQXGI\OGWHEODQNHWPHG7UDILN- og ByggeVW\UHOVHQVEHP UNQLQJHUVHQGHVWLO
·
$2&KROGHU
·
.RPPXQHQVPLOM¡IRUYDOWQLQJ
Dato for sagsbehandling:
Bemærkninger, særlige vilkår eller forbud i forbindelse med den anmeldte rundflyvning:

'HWWHIHOWXGI\OGHVNXQKYRUGHUPHGGHOHVGLVSHQVDWLRQIRUEHVWHPPHOVHUQHL%/VWNRJ 

Dato for meddelelse af dispensation:
Dispensationen vedrører BL 3-31:
6tk. 4.6.1
6tk. 4.6.2
Vilkår for dispensation:

Kontaktoplysninger sagsbehandler i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
QDYQDIGHOLQJWOIRJHPDLO
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9HMOHGQLQJ
,QGVHQGHOVHDIGHQXGI\OGWHEODQNHW
Den udfyldte blanket samt et kort med pladsens placering samt angivelse af ud- og indflyvningsretninger sendes med
e-mail til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (info@tbst.dk og rundflyvninger@tbst.dk og til miljøforvaltningen i den kommune,
hvorfra rundflyvningen finder sted. E-mail-adresser på kommunernes hovedpostkasser findes bl.a. på dette link.
Blanketten bør sendes så tidligt som muligt (helst senest den 1. i måneden inden rundflyvningen finder sted – dvs. den 1. juni
2016 for flyvninger planlagt i juli 2016 og evt. senere). Dette for at sikre, at der både er tilstrækkelig tid til kommunens
sagsbehandling af evt. vilkår efter Miljøbeskyttelsesloven og til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens behandling af en evt.
dispensation fra BL 3-31.
Ønskes en anmeldt dato efterfølgende ændret, skal AOC-holderens flyvechef, senest 4 hverdage inden den nye dato,
fremsende underretning herom til kommunen og Trafik- og Byggestyrelsen. Tilladelse til ændring forudsætter, at der ikke er
en anden operatør, der på tidspunktet for ændringen har anmeldt rundflyvning fra pladsen den ønskede dag.
Såfremt der samme sæson planlægges flere flyvninger fra samme lokalitet ansøges så vidt muligt om
alle flyvningerne på samme blanket.
'LVSHQVDWLRQIUDDIVWDQGVNUDYHQHWLOW

WEHE\JJHWRPUnGH

Såfremt der ønskes dispensation fra BL 3-31 stk. 4.6.1/4.6.2, bør den udfyldte blanket suppleret med kommunens bemærkninger
og evt. vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest 10 hverdage før
arrangementet finde sted. Det er alene operatørens ansvar at sikre, at den nødvendige tilladelse fra kommunen er indhentet
indenfor denne tidsfrist. Det kan i den forbindelse oplyses, at der må påregnes en sagsbehandlingstid hos kommunerne på
mindst 10 hverdage.
Ved dispensationsansøgninger vil Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen – under hensyntagen til miljømyndighedens bemærkninger
og evt. vilkår - som udgangspunkt meddele dispensation, såfremt flyvningen vurderes at kunne finde sted uden at
kompromittere flyvesikkerheden.
'HWNDQIRUYHQWHVDWHQGLVSHQVDWLRQYLOLQGHKROGHI¡OJHQGHYLONnU
·

'HUVNDOXQGHUHWKYHUWWLGVSXQNWDIIO\YQLQJHQY UHHJQHGHQ¡GODQGLQJVRPUnGHUWLO stede.

·

Start- og landingsområdet skal være placeret mindst 150 m1 fra nærmeste bolig- eller sommerhusområder og mindst 50 m
fra områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.

·

Overflyvninger af de i pkt. 1. nævnte bebyggelser og områder må ikke – ej heller ved start og landing – finde sted i lavere
højde end 1000 fod over den højeste hindring indenfor en radius af 600 m.

·

Operatøren skal så vidt muligt søge at variere flyvevejene således, at gentagne overflyvninger af de samme bolig- eller
sommerhusområder undgås.

Det er i alle tilfælde AOC-holderens ansvar, at de flyvesikkerhedsmæssige krav i lovgivningen overholdes.



Hvor flyvningen indgår som en del af et samlet RIIHQWOLJtDUUDQJHPHQW,NDQGHQQHDIVWDQGQHGV WWHVWLOP
Dokumentation herfor vedhæftes anmeldelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | Carsten Niebuhrs Gade 43 | 1577 København V
www.tbst.dk | Tlf: +45 7221 8800 | info@tbst.dk

Side
Side4 4
TBST-CFL
TBST-CFL| |02/16
07/19

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon 7221 8800
Fax 7262 6790
info@tbst.dk
www.tbst.dk
Notat

Persondatabeskyttelse
I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) vil vi i det følgende oplyse dig om, hvordan styrelsen håndterer de personoplysninger, som vi modtager og behandler om dig.
Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af
de personoplysninger, som vi modtager om dig. Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid
velkommen til at kontakte os eller Transport-, Bygnings- og Boligministeriets uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:
Styrelsens kontaktoplysninger
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon: 7221 8800
E-mail: info@tbst.dk
CVR-nr.: 27186386
Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger
E-mail: dpo@tbst.dk
Telefon: 41780531

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Behandling af anmeldelser af helikopterrundflyvning fra midlertidige
landingspladser.
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Notat

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger
af:
BL 3-31
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn og tlf. nr. på på piloter, der flyver. Kontaktoplysninger til AOCholder samt til sagsbehandler i aktuel kommune
Modtagere eller kategorier af modtagere
Styrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
TBST og den aktuelle kommune
Opbevaring af dine personoplysninger
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser
herom. Oplysninger vi modtager, der ikke er omfattet af styrelsens
pligt til at journalisere, vil blive slettet, når vi ikke længere har behov
for dem.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug
af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler
(indsigtsret), eller til at søge om aktindsigt.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden
tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det
gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om
de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
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Notat

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds
med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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