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Norges Luftsportforbund – Godkjent revisjon 8 av sikkerhetssystem for 
hang, para og speedgliding 

 

Bakgrunn 

Vi viser innsendt revisjon 8 av sikkerhetssystem for hang, para og speedgliding, samt e-post 

korrespondanse som gjelder innspill og endringer. 

  

Regelverk 

Søknaden har blitt behandlet etter forskrift FOR 2010-01-05, publisert som forskrift om bruk av 

hangglider og paraglider (FOR-2010-01-05-1) 

Her stilles det krav til i §4, at «flyging med hangglider og paraglider kan bare utføres av person  

tilknyttet organisasjon som har fått godkjent sikkerhetssystem av Luftfartstilsynet». 

 

 

Vurdering 

Revisjon 8 omfatter revisjon og deling av utdanningsprogrammet samt forenklinger, 

omredigering og redaksjonelle/ språklige endringer for å lette bruken av sikkerhetssystemet.  

Luftfartstilsynet har vurdert revisjon 8 til å være i samsvar med krav i §4, Godkjennelse av 

sikkerhetssystem. 
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Vedtak 

Med hjemmel i forskrift om bruk av hangglider og paraglider (FOR-2010-01-05-1) §4, 

Godkjennes revisjon 8 av Norges Luftsportsforbund sitt sikkerhetssystem for hang og paraglider (HPS)       

Fra tidligere godkjenning opprettholdes følgende vilkår: 
 
 

Vilkår 

• Endringer i sikkerhetssystemet kan ikke iverksettes uten forutgående varsling til 

Luftfartstilsynet 

 

• Luftfartstilsynet kan gi pålegg om endringer av sikkerhetssystemet 

 

• Luftfartstilsynet kan på et hvilket som helst tidspunkt gjennomføre kontroll og revisjon av 

om virksomheten drives i samsvar med sikkerhetssystemet 

 

• Luftfartstilsynet kan trekke tilbake godkjenningen av sikkerhetssystemet, midlertidig eller 

permanent, dersom det avdekkes at virksomheten ikke drives i samsvar med 

sikkerhetssystemet 

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. Arild Rasmussen 
flyoperativ inspektør flyoperativ inspektør 
Flyoperativ  
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