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Mandag – torsdag: 09.00-15.30 CVR: 55569517 
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           J.nr. TS 3120100-00184 

 
TILLADELSE TIL DRIFT AF OFFENTLIG FLYVEPLADS  

CIVIL AVIATION AIRPORT CERTIFICATE  
 
   

 
Trafikstyrelsen giver i medfør af luftfartslovens § 55, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. 
oktober 2017.  
 

            Thisted Amts Svæveflyveklub (Svævethy) 
 Morsø Flyveplads 
 Majerivej 13 Tødsø 
 7900 Mors 
  
 
                                                
 
herefter benævnt   Koncessionshaveren 
 
tilladelse                      
         
til at drive     Morsø Flyveplads 

 
som offentlig flyveplads under visuelle vejrforhold (Visual Meteorological Conditions) 
(VMC) dag. 
                  
                                                
Tilladelsen udløber: 1.  januar 2024 
 
 
Vilkår for tilladelsen 
 
For tilladelsen gælder følgende vilkår fastsat i medfør af luftfartslovens § 57, stk. 1. 
 
 
1. Flyvepladsen skal være teknisk godkendt af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. luftfartsloven § 

60, og drives i overensstemmelse med luftfartsloven med tilhørende bekendtgørelser og 
bestemmelser for civil luftfart (BL), herunder den flyvepladshåndbog, der er grundlaget for den 
tekniske godkendelse.  

 
2. Flyvepladsens drift er underkastet Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn, jf. Luftfartslovens § 

52.  
 
3. Koncessionshaveren er forpligtet til inden for den frist, der er fastsat af Trafik, Bygge- og 

Boligstyrelsen, at opfylde de pålæg og give de oplysninger, som Trafik, Bygge- og 
Boligstyrelsen anmoder om som led i tilsynet med overholdelse af lovgivningen og vilkårene for 
denne tilladelse.   
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4. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen skal have uhindret adgang til koncessionshaverens lokaliteter, 
materiel og dokumenter, der vedrører drift af flyvepladsen. 

 
5. Tilladelsen kan ikke overdrages. Bortforpagtning af driften må ikke ske uden Trafik, Bygge- og 

Boligstyrelsen forudgående godkendelse.  Koncessionshaveren har pligt til forudgående at 
underrette Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen om en sådan bortforpagtning af driften. 

 
6. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen kan i tilladelsens løbetid foretage sådanne ændringer i de 

gældende vilkår og bestemmelser for civil luftfart, som anses for nødvendige for at sikre 
flyvesikkerheden. 

 
7. Hvis koncessionshaveren ønsker at forny denne tilladelse, skal ansøgning herom være Trafik, 

Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest én måned før udløb af denne tilladelse sammen med 
en erklæring fra selskabet om, at flyvepladsens anlæg, udstyr og tjenester stadig opfylder 
luftfartsloven med gældende bekendtgørelser og bestemmelser for civil luftfart (BL). 

 
8. Denne tilladelse skal indgå i flyvepladshåndbogen. 
 
 

Tilbagekaldelse af tilladelse 

Tilladelsen kan efter luftfartsloven tilbagekaldes såfremt: 

1. Der under udøvelsen af den af tilladelsen omfattede virksomhed finder væsentlig tilsidesættelse 
sted af de i luftfartsloven eller i tilladelsen indeholdte eller for sådan virksomhed i øvrigt 
gældende forskrifter, jf. § 58, stk. 1, 1. punktum. 

2. Det antages, at tilladelsens indehaver ikke er i stand til behørigt at gennemføre anlægget eller 
opretholde driften, jf. § 58, stk. 1, 2. punktum. 

 
 
Øvrigt 
 
Denne tilladelse fritager ikke koncessionshaveren fra at indhente andre myndigheders tilladelse til 
at indrette og drive flyvepladsen. 
 
 
Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
Dato og underskrift:   30. april  2019                 
 

 
 
Ole Pedersen 
Civ.ing 
 
Center for luftfart  
 
 
 
 


