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 Flyvepladsudvalget 

Procedure for godkendelser af flyvepladser. 

Gældende fra 19-04-2010 

  

     Blenstrup.  19-04-2010 

 

For at sikre en ensartet procedure under godkendelse af modelflyvepladser skal denne procedure 
følges. 

 

1. Så snart en sag modtages og påbegyndes skal den føres i protokol også kaldet 
”sagsmappen”  Sagsmappen vil altid ligge tilgængelig på gruppen og ajourføres PT af 
Henrik Kildegaard. Data skal derfor mailes til Henrik som vedligeholder mappen, og sørger 
for opdatering til SLV. 

2. En flyveplads kan ikke normalt godkendes uden den er visuelt er blevet set af 
sagsbehandleren. Der kan dog i særlige tilfælde godkendes pladser hvor afstande mm taler 
for kortmateriale som dokumentation. ( Grønland – færørene - Bornholm mm.)  

3. En flyveplads kan forhåndsgodkendes men godkendelsen må maksimalt være 12 Mdr. 
Derefter kan man telefonisk aftale om denne skal forlænges. Såfremt at sagsbehandleren 
ikke mener der er sundfornuft i forlængelse af en midlertidig godkendelse. Bortfalder denne 
automatisk ved den på godkendelses anførte udløbsdato. 

4. Ved godkendelser arbejdes der ud fra de retningslinjer der er skrevet i MDK’s 
flyvepladshåndbog.  

5. Ved godkendelser er det sagsbehandlerens ansvar at BL 9-4 er overholdt. 

6. Ved godkendelser er det sagsbehandlerens ansvar at BL 7-16 er overholdt. 

7. En godkendelse skal underskrives af og som sagsbehandler, samt af formanden for 
flyvepladsudvalget. Såfremt at formanden for flyvepladsudvalget også er sagsbehandler 
underskrives sagen af en anden fra bestyrelsen i flyvepladsudvalget. Såfremt der ikke 
sidder andre personer fra bestyrelsen end flyvepladsformanden, skal medunderskriveren i 
dette tilfælde være Formanden fra MDK eller formanden fra hobbyudvalget MDK 

8. Så snart en sag er afsluttet skal resultatet påføres ”sagsmappen” og SLV skal straks 
informeres 

9. Såfremt en sag kræver SLV’s  indblanding sker dette igennem flyvepladsudvalgets 
formand. Såfremt der her kommer nye aspekter frem underrettes formanden fra MDK 
ligeledes. 
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 10. Et afslag skal begrundes til ansøger. Et afslag behandles på samme  
 fremgangsmåde som en godkendelse. 

 

 

Modelflyvning Danmark 

Flyvepladsudvalget 

 

 

  

 


