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Vedrørende bruk av aeronautisk radio ifm. flyging med hang- og
paraglidere

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til epost fra NLF ved fagsjef HPS Trond
Nilsen den 13. desember 2017 vedrørende prøveordning som har vært gjennomført hvor det
har vært brukt aeronautisk VHF ifm. flyging med hang- og paraglider (HG/PG) i 2011 og 2012.

Nkom og Luftfartstilsynet (LT) har hatt dialog om denne ordningen. Nkom og LT er av den
oppfatning at det er ønskelig å legge til rette for en mer permanent ordning for bruk av
aeronautisk VHF ifm. flyging med hang- og paraglider (HG/PG), herunder også flyging med
«paramotor», da vår felles oppfatning er at en slik bruk vil være positiv for sikkerheten i
luftfarten. Luftfartstilsynet (LT) vil informere Avinor Flysikring om dette.

Nkom utsteder i dag tillatelser til bruk av radioutstyr i norskregistrerte luftfartøy etter forskrift om
tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy'. Samtidig med at det utstedes tillatelse til å ta
i bruk radioutstyr tildeles det også radiokallesignal som gjør det mulig å identifisere luftfartøyene
som sender. For luftfartøy som ikke er registrert i norsk luftfartøyregister, kan Nkom utstede
frekvenstillatelse og tildele kallesignal med hjemmel i ekomloven2 §§ 6-2 og 6-3.

Vilkårene for en tillatelse vil bli kommunisert til søker når Nkom utsteder tillatelsen. Men Nkom
vil allikevel understreke at for HG/PG vil tillatelsene være begrenset til norsk område.

Forskrift 1. juni 2010 nr. 755 om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy

2 Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)
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Nkom vil også understreke at det er en forutsetning for en slik tillatelse at man opererer innenfor

rammene til samtlig relevant regelverk, herunder at man har flytelefonistsertifikat, at man bruker

radioutstyr som er i samsvar med gjeldende krav til slikt utstyr og at man opererer innenfor et

sikkerhetssystem som er godkjent av Luftfartstilsynet.

Den tidligere nevnte prøveordningen ble avsluttet for en tid siden, og de som ønsker å bruke

aeronautisk VHF fremover, må søke til Nkom om å få tildelt kallesignal og frekvenstillatelse fo
r

bruk av frekvenser i det aeronautiske båndet. Søknadsskjema finner man på

http://www.nkom.no/aero.

Hvis en søker ønsker å bruke et bestemt kallesignal, for eksempel fordi søker allerede har brukt

det ifm. nevnte prøveordning, bør søker opplyse om hvilket kallesignal søker ønsker å bruke når

søknaden sendes til Nkom. Da vil Nkom vurdere om det aktuelle kallesignalet kan tildeles til den

aktuelle søkeren.

Nkom har kommet til at gebyr for registrering av installert radioutstyr jf. §17, 1. ledd vil ikke vil

komme til anvendelse ifm. disse tillatelsene. Man må allikevel betale sektoravgift jf. §17, 2. ledd

i forskrift 20. mars 2017 nr. 0386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal

kommunikasjonsmyndighet.

Merk forøvrig at Nkom publiserer lister med informasjon om tillatelser på

http://www.nkom.no/aero.

Med hilsen

Per Eirik Heimdal Tor Bringsverd

avdelingsdirektør seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift

Kopi Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 BODØ

Vedlegg: Brev fra LT til Nkom, «Nasjonal kommunikasjonsmyndighet — frekvenstillatelser og

kallesignal for bruk av aeronautisk radioutstyr i hang- og paraglidere» av 30.9.2019
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Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - frekvenstillatelser og kallesignal for
bruk av aeronautisk radioutstyr i hang- og paraglidere

Bakgrunn

Vi viser til overnevnte sak vedrørende bruk av radio for hang- og paraglider. Vi beklager at det
har tatt tid å svare ut saken.

Drøfting

Som nevnt har det vært gjennomført en prøveordning med bruk av radio for hang- og
paraglidere i Norge. Det er kun Norges Luftsportforbund som har et godkjent sikkerhetssystem
for denne typen aktivitet, og det er ønskelig at man fortsatt kan bruke radio under gjennomføring
av denne type aktivitet.

Luftfartstilsynet har sendt over spørsmålet til Norges luftsportsforbund, vedrørende behandling
av søknader, samt utstedelse av frekvenstillatelser. Svaret fra Norges Luftsportsforbund er at
de ønsker at Nkom kan utdele kallesignal og frekvenstillatelse til enkeltutøvere som måtte ha
behov for dette. Dette er i tråd med Nkom sin anbefaling.

Konklusjon

Med bakgrunn i overnevnte, støtter Luftfartstilsynet anbefalingen at Nkom kan håndtere
søknader om bruk av radio i hangglidere og paraglidere. Vi gjør oppmerksom på at tidligere
kallesignaler gitt av NLF i prøveperioden, enten må settes ut av kraft eller videreføres.

Med vennlig hilsen

Thomas Hytten e.f.
flyoperativ inspektør
Flyoperativ

Arild Rasmussen
flyoperativ inspektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.
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