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LAVERE TERSKEL FOR IR 





Hvorfor senke terskelen? 

• Lav IR-andel i Europa sammenliknet med USA 

• VFR-flyging inn i IMC-forhold er en gjenganger 

• Allmennflyging mer konkurransedyktig som 
transportmiddel 

• Flere faglige mål å strekke seg mot 

• Utvidet aktivitet i klubbskolene 



Når? 

• Regelverket gjelder i EU fra 3. april 2014 

• Regelverket trer i kraft for norske flyskoler ca 
september 2014 

• Flyskolen må ha ATO-godkjennelse etter 
Regulation on Aircrew 

• Skoleprogrammet må godkjennes av 
myndigheten 



Hvem? 

• Alle med PPL (A) etter Part-FCL med minst 20 
(50) timer cross-country som fartøysjef 

• Innehavere av mikroflygebevis må først ta PPL 
(A) samt utføre 20 (50) timer cross-country 

• Innehavere av LAPL (A) må først oppgradere 
til PPL (A) samt utføre 20 (50) timer cross-
country 

• Medisinske krav: Klasse 2 + audiogram 

• Natt er ikke et krav, men rettigheten blir 
begrenset til dag uten nattutsjekk/-rettighet 



Paragrafer 

• Implementeringsregler finnes i 1178/2011, 
290/2012 og 245/2014 (eur lex) 

• Samsvarsregler og veiledning:  
AMC/GM til Part-FCL er oppdatert med “Annex 
to ED Decision 2014/022/R” 

• (Konsolidert versjon kommer senere...) 



Hva? 

• En-route instrument rating (EIR) 

• Competency Based Instrument Rating (CB-IR) 

• (CB-IR gir samme rettigheter som IR) 

• Engelsk IMC-rating blir IR (R) og gjelder kun i 
UK 

• Cloud flying rating for seilflygere 



Hva – En-route instrument rating (EIR) 

• IFR/IMC underveis 

• Ingen IFR departure / approach! 

• Værmelding for destinasjon og alternate må 
vise VFR én time før og én time etter planlagt 
landing 

• Flyging kan kun skje til plasser med tilgjengelig 
værinformasjon 
AMC1 FCL.825(a) 

• Minimum sector altitude? Nei, 1000 ft over 
hinder 
CRD 2011-16, p 414: “..an EIR pilot should be in VMC conditions within 1 000 ft 
above the highest obstacle within 5 nm of the aerodrome reference point.”  
(Oversett i treningsprogrammet – se AMC1 FCL.825(c) ) 



Krav – En-route instrument rating (EIR) 

• 15 timer, hvorav 10 ved ATO 

• Kreditt for IR-tid med instruktør utenfor flyskole 

• Ingen simulatortid! 

• 80 timer teoriundervisning 

• Slankt teoripensum uten high performance og 
andre irrelevante temaer fra ATPL-teorien 

• Teori: ca kr 10.000 hos Luftfartsskolen og/eller 
catsaviation.com/ir 

 



En-route instrument rating (EIR) 

• Gyldighet: 1 år 

• Forlengelse: Prof-check eller 6 timer praksis, 
inkl 1 time med instruktør siste 12 mnd.  

• Prof-check minst annethvert år! 

• Anslått pris: kr 40.000 



Kompetansebasert IR (CB-IR) 

• Samme rettigheter som dagens IR (ICAO) 

• Flytid 40 timer, hvorav minst 10 timer ved ATO 

• Simulatortid: Maks 10 eller 25 timer 

• Kreditt for flygetid som fartøysjef (EIR): 15 
timer 

• Samme slanke teoripensum som for EIR 

• Gyldighet: 1 år – forlengelse med prof. check 

• Anslått pris: kr 80.000 

 



Hva kan klubbene gjøre? 

• Les regelverket! 

• Finn en teoripartner med gode løsninger mtp 
digitale hjelpemidler, fjernundervisning mv 

• Felles anbud på teori? 

• Wanted: IR-instruktører 

• Legg praktisk EIR og IR inn i ATO-søknaden 
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IKKE-KOMMERSIELL? 



“Kommersiell operasjon”: Justert definisjon 

• Gammel diskusjon – i Norge og i Europa 

• Basisforordning 216/2008 med ny definisjon  
(norsk rett fra mars 2013) 

• Underliggende sertifikat- og operative 
bestemmelser var restriktive 

• Rammet særlig Tyskland som finansierer 
luftsport med rundflyginger 





Hva sier basisforordning 216/2008 

“‘commercial operation” shall mean any operation of an 
aircraft, in return for remuneration or other valuable 
consideration, which is available to the public or, when 
not made available to the public, which is performed 
under a contract between an operator and a customer, 
where the latter has no control over the operator;” 

“erhvervsmæssig operation”: en anvendelse mod 

betaling eller en anden form for vederlag af et luftfartøj, 

der er tilgængelig for offentligheden eller, når 

anvendelsen ikke er tilgængelig for offentligheden, 

udføres i henhold til en kontrakt mellem en operatør og 

en kunde, hvor kunden ikke udøver kontrol over 

operatøren 



Justerte regler for operasjoner og sertifikat 

• Sertifikat: Forordning (EU) 245/2014 

• Innført i EU 3. april, i Norge ca. september 
2014 

• Operasjoner: Nytt punkt 4a under artikkel 6 i 
forordning (EU) 965/2012 – 800/2013 

• Vedtatt i parlamentet, innføres i EU innen kort 
tid (og praktiseres i Tyskland siden juli 2013) 

• Trer trolig i kraft i Norge sammen med Part-
NCO 
(28. oktober 2014) 



Gjelder for hvem? 

• Operasjoner med EASA-fartøy (sertifiserte fly) 

• Størst handlefrihet innenfor klubb og flyskole 

• Gjelder ikke historiske fly / veteranfly 

• Gjelder ikke mikrofly 

• Gjelder ikke seil/ballong før etter 28. oktober 
2015 

• Hva gjelder for andre: Se luftfartsloven, 
forarbeider, rettspraksis 



Sertifikat: Forordning (EU) 245/2014 

Utover de rettighetene som er tildelt innehavere av 
sertifikater som angitt i bilag I til denne forordningen, kan 
innehavere av flygesertifikater som er utstedt i henhold til 
subpart B eller C i bilag I til denne forordningen, foreta 
flyginger som angitt i artikkel 6, pkt. 4a, i forordning (EU) 
nr. 965/2012. Dette gjelder med forbehold om eventuelle 
ytterligere krav i forbindelse med befordring av 
passasjerer eller utvikling av kommersielle operasjoner 
som definert i subpart B eller C til bilag I til denne 
forordningen. 



Definisjoner: Forordning (EU) 965/2012 

(8) «introduksjonsflyging»: en flyging mot betaling eller 

annen form for vederlag bestående av en rundflyging av 

kort varighet som tilbys av en godkjent 

treningsorganisasjon eller en organisasjon som er 

opprettet med det formål å fremme sports- eller 

fritidsflyging, og som har til formål å tiltrekke nye elever 

eller nye medlemmer 

 

9) «konkurranseflyging»: en flyging hvor et luftfartøy 

benyttes til kappflyging eller konkurranser, og hvor 

luftfartøyet benyttes til trening med henblikk på 

kappflyging eller konkurranser samt til å fly til og fra 

kappflygings- eller konkurransestevner 



Definisjoner: Forordning (EU) 965/2012 

10) «flyoppvisning»: enhver flyging utført bevisst med 

henblikk på å gi en oppvisning eller underholde i 

forbindelse med et avertert arrangement hvor 

offentligheten har adgang, herunder hvis luftfartøyet 

benyttes til trening til en oppvisning og til å fly til og fra 

det averterte arrangementet. 



Operasjoner: Forordning (EU) 965/2012 

Som unntak fra artikel 5, nr 1 og 6, kan følgende 
operasjoner med ikke-komplekse motordrevne 
luftfartøyer gjennomføres i overensstemmelse med bilag 
VII:  
 
a) privatpersoners flyginger med kostnadsdeling på 

betingelse av at de direkte kostnadene deles av alle de 
ombordværende inklusive piloten, og at antallet personer 
som fordeler de direkte kostnadene er begrenset til seks 
  
b) konkurranseflyginger eller flygeoppvisninger på 

betingelse av at betaling eller annen form for vederlag 
begrenses til å dekke direkte kostnader og et 
forholdsmessig bidrag til de årlige kostnadene, og at 
premiene ikke overstiger den verdien som den 
kompetente myndigheten fastsetter  



Operasjoner: Forordning (EU) 965/2012 

c) introduksjonsflyginger, fallskjermhopp, slep av seilfly 
eller akroflyging utført av enten en utdannings-
organisasjon som har sitt hovedforretningssted i en 
medlemsstat, og som er godkjent i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 1178/2011, eller en organisasjon 
som er opprettet med formål om å fremme sports- eller 
fritidsflyging, på betingelse av at organisasjonen 
opererer luftfartøyet i kraft av eierskap eller dry lease, at 
flygingen ikke gir overskudd som distribueres utenfor 
organisasjonen, og – såfremt ikke-medlemmer av 
organisasjonen er involvert – at slike flyginger kun utgjør 
en marginal aktivitet i organisasjonen. 



Hovedpunkter for klubber 

• Flytur med “kort varighet” – ikke transport 
mellom to steder 

• Kan gi et visst overskudd, men bare internt i 
organisasjonen 

• Den delen av denne virksomheten som tilbys 
ikke-medlemmer må være begrenset 

• Flygeren slipper å betale egenandel, men 
han/hun kan ikke selv motta betaling 

• Flyet må eies eller driftes av klubben – wet 
lease direkte fra separat eier til medlem er ikke 
mulig 



Hovedpunkter for klubber (forts.) 

• Annonsering er tillatt 

• Rekruttering må være formål 

• Sikkerhetsmessige vurderinger må gjøres 
(SOP?) 

• Juridiske vurderinger må gjøres med tanke på 

•skatt 

•mva 

•forsriking/ansvar 


