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Midtnorsk- Fly og Luftsportssenter AS (MFL) har tillatelse og godkjenning for drift av flyplass til ikke

almen bruk. Oppdal Flyplass er godkjent for kommersiell flyging med flermotors fly med inntil

10 passasjerer og største tillatt startvekt på 5.700 kg.

I hovedsak benyttes flyplassen til luftsportsaktiviteter, og det kan til tider være stor aktivitet i området.

Bakkestasjon er normalt ikke bemannet ved luftsportsaktiviteter.

Parkering av fly skal bare skje på oppstillingsplatform ved flystripa. Taksebane og oppstillingsplass ved

hangarer skal ikke brukes. Grusede områder utenfor den asfalterte flystripe kan i perioder ha svært

dårlig bæreevne. MFL har vedtatt at ved kommersiell flyging skal bakkestasjonen være betjent.

Bakkestasjonen vil da kun gi informasjonstjeneste iht Driftshåndbokens kap. 9.

Det er normalt ikke hangarplass tilgjengelig for besøkende fly. Det er heller ikke utstyr for avising

av fly, så vi anbefaler at fly ikke blir stående parkert i lengre tid på vinters tid.

MFL har ikke forsikring som dekker skade på besøkende fly eller tredjemann.

Ved tvilstilfeller om flyet kan operere på Oppdal Flyplass i forhold til vår godkjenning, skal flyoperatøren

innhente uttalelse fra Luftfartstilsynet, og oversende denne til MFL før tillatelse til flyging kan gis.

Flyging med privateide fly må forholde seg til restriksjonene i vår konsesjon gitt av Luftfartsverket.
Se vedlegg til Driftshåndboka (se www.mfl.no).

Det er utarbeidet en Driftshåndbok for flyplassen som inneholder all nødvendig informasjon.

Driftshåndboken er lagt ut på vår hjemmeside www.mfl.no, og kan skrives ut derfra.

Telefonnummer til kontaktperson Ole Erik Vognild, 959 01 090.

Vi ber om at følgende opplysninger fylles ut og returneres på faks. 72 40 48 81 og 72 42 39 03.

Flyoperatør Flyets eier

Adresse Adresse

Postnr/Poststed Postnr/Poststed

Telefon kontor Telefon kontor

Telefaks kontor Telefax kontor

Kontaktperson Kontaktperson

Tlf. kontaktperson Tlf. kontaktperson

Flyets kjennetegn Registrert land

Flytype Tillatt startvekt

Landing, dato/kl. Retur, dato/kl.

Antall pers. i crew Antall pers. i crew

Antall passasjerer Antall passasjerer

Spesielle behov Kommersiell flyging JA / NEI

Undertegnede ansvarlig person bekrefter at jeg er kjent med innholdet i driftshåndboken og at 

firmaet har nødvendig forsikring for planlagte operasjoner ved Oppdal Flyplass.

Jeg er innforstått med at flyging skjer på eget ansvar og at vi vil bli fakturert for kostnader vedr. bakkestasjon 

og evt. banepreparering samt gjeldende landingsavgift.

Sted, dato Signatur

_____________________________ _____________________________________


