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Forlengelse av rettighet til å føre sportsfly 

Bakgrunn 
 
Luftfartstilsynet viser til Norges Luftsportforbunds e-post av 24. mars 2020 som foreslår 
følgende for mikrofly i den pågående koronapandemien: 
« 
Mikrofly 

x automatisk forlengelse av gyldighet for legeerklæring i medhold av BCL C 1-3, jf. C 1-
2  (f. eks. 4 mnd.) 

x automatisk forlengelse av gyldighet for mikroflygebevis med tilsvarende utsatt frist for 
gjennomføring av PFT 

x automatisk forlengelse av flygetillatelse  
« 
 
Regelverk 
Vi viser til FOR-2007-11-22-1317 bedre kjent som BSL D 4-8, Mikroflyforskriften. Vi viser også til 
NLFs eget sikkerhetssystem, mikroflyhåndboken punkt 4.4.3.1 og følgende. 
 
Drøfting 
NLF har i e-post av 24. mars 2020 søkt om å få forlenge gyldige flygebevis med 4 måneder. 
Bakgrunnen er naturlig nok at det verken vil la seg gjøre å fly med instruktør, på grunn av smittefare, 
og at det er utfordrende å vedlikeholde ferdigheter ved soloflyging, på grunn av VFR-forbudet. 
Luftfartstilsynet finner å kunne etterkomme dette ønsket. 
 
Når det gjelder medisinske krav vil Luftfartstilsynet vurdere å imøtekomme NLF for legeattester uten 
andre restriksjoner enn synskorreksjon. Dette vil i så fall bli gjort i separat vedtak. 
 
Hva gjelder luftdyktighet finner Luftfartstilsynet å ikke kunne tillate en automatisk forlenging. 
Grunnen er at eier fremdeles kan vedlikeholde luftfartøyet og at en besiktigelsesmann så kan 
inspisere fartøyet og dokumentene uavhengig av eiers representant. Det kreves med andre ord ikke 
flere personer på samme sted til samme tid og dermed mener Luftfartstilsynet at vedlikeholdet av 
luftdyktigheten bør foretas som beskrevet i sikkerhetssystemet. 
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Vilkår 

x Eier av sikkerhetssystemet skal utarbeide risikoanalyse. Det skal utarbeides 
kompenserende tiltak som den enkelte flyger må gjennomføre for å få forlenget 
flygebevis med 4 måneder.  

x Eier av sikkerhetssystemet kan til enhver tid sette hele eller deler av virksomheten på 
bakken. I slike tilfeller skal Luftfartstilsynet varsles så snart som mulig. 

x Denne tillatelsen kan når som helst bli begrenset eller trekkes tilbake av Luftfartstilsynet 
på bakgrunn av andre forhold i luftfarten eller samfunnet for øvrig. 

 
Vedtak 
Med hjemmel forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy (FOR-2007-11-22-1317) § 4, gis NLF 
tillatelse til å forlenge flygebevisenes gyldighetstid i inntil 4 måneder selv om det ikke er fløyet 
PFT og selv om time og landingskravene ikke er oppfylt. Forlenging kan foretas for bevis som 
var gyldige per 31. mars 2020.  
Forutsetningen er også at NLF gjennomfører en risikoanalyse og at det innføres 
kompenserende tiltak som av Luftfartstilsynet anses å ivareta sikkerheten. 
 
Klageadgang  
Dere kan klage på dette vedtaket til Samferdselsdepartementet. En klage må sendes til 
Luftfartstilsynet innen 3 uker fra dere mottok vedtaket. Dere kan lese mer om klageadgangen 
her: https://luftfartstilsynet.no/om-oss/saksbehandling/ Dere kan også ta kontakt med 
Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Thomas Hytten e.f. Hans Edvard Sunde 
flyoperativ inspektør    
Flyoperativ  
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