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Klage – søknad om godkjenning av sikkerhetssystem for 
modellflyging, jf. droneoperatørforordningen artikkel 16 

 
1. Innledning 

Norges Luftsportforbund (NLF) viser til Luftfartstilsynets vedtak av 3. januar 2023. Vi viser også til e-
post fra NLFs Jon Gunnar Wold til Luftfartstilsynet av 5. januar 2023, der NLF oppfordret Luftfartstilsynet 
til å omgjøre vedtaket uten at det er påklaget, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 35 første ledd bokstav a. 
Oppfordringen om omgjøring var begrunnet i at flere av vilkårene i vedtaket lot til å bygge på 
misforståelser som NLF antok at kunne ryddes av veien uten klage.  

NLF forstår imidlertid den etterfølgende dialogen med Luftfartstilsynet slik at vedtaket ikke vil bli omgjort 
uten at det påklages. Vi finner det derfor nødvendig å klage på vedtaket i medhold av fvl. § 28 første ledd. 
NLF bygger klagen på følgende forhold: 

• Vedtaket er ikke i samsvar med en forsvarlig tolkning av droneoperatørforordningen artikkel 16, 
i lys av ordlyd, formål, sammenheng og lovgivningshistorikk. 

• Vedtaket innebærer et skarpt brudd med fast og langvarig forvaltningspraksis, uten at retts-
grunnlaget er endret.  

• Luftfartstilsynets skjønnsutøvelse gir dårlig samsvar med rettsgrunnlaget, herunder forskrifts-
forarbeidene og den felleseuropeiske dronereguleringens forutsetninger. 

• Vedtaket har i realiteten forskriftsvirkninger, men det er ikke utredet eller vedtatt som forskrift. 
• Vedtakets begrunnelse er utilstrekkelig.  
• Saken er mangelfullt opplyst før vedtak er truffet.  
• Prosessen har ikke vært i tråd med forvaltningens egne føringer på luftfartsområdet. 

Før manglene beskrives nærmere, ser NLF behov for å orientere om det regulatoriske bakteppet for 
modellflyging i Norge. Denne regulatoriske historikken synes ikke å ha vært tatt i tilstrekkelig betraktning 
da Luftfartstilsynet traff sitt vedtak, og vi antar at den vil være nyttig for klageinstansens behandling.    

 
2. Bakteppet for modellflyreguleringen 

2.1 Nasjonal regulering 

Etter luftfartslovens system, er modellflyging i utgangspunktet uregulert i Norge, jf. luftfartsloven § 15-1 
andre ledd (motsetningsvis). Modellflyaktivitet har derfor i nesten hundre år foregått på grunnlag av 
borgernes alminnelige handlefrihet. NLF har likevel sett det hensiktsmessig å fastsette sikkerhetsregler for 
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modellflyging som skjer innenfor forbundets klubber og har derfor utarbeidet Modellflyhåndboken som 
ble innført i klubbene allerede i 2013.   

Ved fremveksten av droneteknologien, så Luftfartstilsynet behov for å regulere bruk av ubemannede 
luftfartøy og vedtok forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv (heretter «BSL A 7-1») i 2015. 
Forskriften begrenser de uorganiserte modellflygernes handlefrihet, eksempelvis ved at det fastsettes 
maksimumshøyder, jf. § 6 andre ledd, samtidig som det gjelder minimumsavstand til lufthavner. I 
Luftfartstilsynets høringsnotat begrunnes regelendringen i 2015 slik:  

«Utviklingen har vist at det er nødvendig å regulere privatflyging med modellfly. Av 
hensyn til sikkerheten for luftfarten for øvrig er det viktig at det fastsettes en absolutt 
maksimal flygehøyde. I områdene rundt en flyplass er det særlig stor risiko for annen 
luftfart, og det foreslås derfor at det ikke skal være tillatt å fly modellfly i et visst 
område rundt en flyplass.»1  

Et viktig unntak fra denne innstrammingen gjelder flyging innenfor rammene av modellflyklubber. Som 
det framkommer av BSL A 7-1 § 6 tredje ledd (opprinnelig ordlyd), gjelder nevnte operative begrensninger 
ikke «for flyging som skjer på en sikker måte i regi av modellflyklubb». I høringsnotatet er det redegjort 
nærmere for dette unntaket slik:  

«Det er en rekke modellflyklubber i Norge som organiserer modellflygere. Gjennom 
organisert opplæring og trening, holdningsskapende arbeid og sikkerhetsarbeid, har 
modellflyklubbene over mange år bidratt til en kultur hvor modellflyging har skjedd i 
en sikker ramme. Luftfartstilsynet ser ingen grunn til at de nye sikkerhetsreglene skal 
innebære at det må skje noen endring i denne aktiviteten. Det fastsettes derfor at de 
fastsatte begrensningene i § 5 [dvs. forskriftens § 6] ikke skal gjelde for flyging som 
skjer på en sikker måte i regi av modellflyklubb. 

Modellflyklubbenes aktiviteter skjer til en viss grad på egne modellflyplasser og noen 
av disse kan ligge i nærheten av ordinære flyplasser. I andre tilfeller kan aktiviteten 
skje på en flyplass. I alle tilfeller er aktiviteten tilpasset annen luftfart og avklart med 
lokal lufttrafikktjeneste. Også denne aktiviteten legges det opp til skal kunne fortsette 
som i dag, jf. § 6 tredje ledd. (Våre kursiveringer.)»2 

NLFs modellflyaktivitet kunne derfor videreføres i uendret form og omfang.  

I 2018 ble virkeområdet til § 6 tredje ledd innsnevret, samtidig som ny § 6a ga hjemmel til at 
Luftfartstilsynet godkjenner sikkerhetssystemer for modellflyging.3 Fra endringsforskriftens ikrafttredelse 
gjelder unntaket fra de operative begrensningene bare for «flyging som skjer i regi av modellflyklubb med 
sikkerhetssystem godkjent av Luftfartstilsynet» (vår kursivering). I Luftfartstilsynets høringsnotat 
begrunnes endringen slik:  

«Regelen [BSL A 7-1 § 6 tredje ledd] var tiltenkt å gjelde modellflyklubber som har 
etablert en sikkerhetskultur som sørger for å ivareta flysikkerheten. Slik regelen i dag 
er skrevet kan den forstås slik at enhver som ønsker å fly utenfor de fastsatte 
sikkerhetsavstandene kan gjøre dette under henvisning til at man har etablert en 

 

1 Luftfartstilsynet. Høring – utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv., 21.01.2015, Luftfartstilsynets 
referanse 13/03676-38, side 8.  
2 Ibid., side 9.  
3 Forskrift 17. september 2018 nr. 1337 om endring i forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.  
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modellflyklubb. Luftfartstilsynet anser det derfor nødvendig å begrense denne 
adgangen til kun å gjelde modellflyklubber som er godkjent.»4 

Også ved denne regelverksendringen har med andre ord Luftfartstilsynet sikret at modellflyaktivitet 
innenfor klubber med gjennomarbeidede sikkerhetsprosedyrer kan videreføres som før.  

Med hensyn til kravet om sikkerhetssystem, skriver Luftfartstilsynet følgende i sitt høringsnotat:  

«Luftfartstilsynet har for andre luftsportsgrener etablert krav til sikkerhetssystem som 
grunnlag for en driftsgodkjenning. Denne ordningen har vist seg vellykket. Den har 
gitt klubbene mulighet for å selv drive et systematisk sikkerhetsarbeid tilpasset den 
virksomheten som drives, samtidig som dette skjer under et overordnet tilsyn fra 
Luftfartstilsynet. Denne ordningen ønskes derfor innført for modellflyklubber. En slik 
ordning, hvor modellflyklubbene opererer etter en godkjenning fra Luftfartstilsynet, 
antas også å være godt innrettet mot det foreslåtte felleseuropeiske reglene om luftfart 
med ubemannede luftfartøyer som er publisert i EASA Opinion 01/2018. I dette 
utkastets artikkel 6 foreslås det mulighet for at nasjonalt godkjente modellflyklubber 
etc. skal kunne operere etter en nasjonal godkjenning også etter at de felleseuropeiske 
reglene er blitt gjeldende.»5  

Det er to forhold å merke seg her: For det første framkommer det klart at Luftfartstilsynet gjennom dette 
grepet sikret at overgangen til felleseuropeisk regulering er forberedt og ivaretatt. Vi viser til at nevnte 
artikkel 6 på overordnet nivå svarer til artikkel 16 i gjeldende droneoperatørforordning. For det andre fikk 
NLF godkjent Modellflyhåndboken som «sikkerhetssystem» med hjemmel i BSL A 7-1 § 6a, uten at det 
ble innført inngripende operative begrensninger. Aktiviteten ble med andre ord videreført, i tråd med 
Luftfartstilsynets intensjon, og ordningen ble ansett som «godt innrettet» mot EU-regelverket som da var 
i ferd med å bli ferdigstilt.  

Forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2) gjennomfører 
som kjent droneoperatørforordningen i norsk rett, jf. § 1. Da BSL A 7-2 ble vedtatt i 2020, hadde forskriften 
imidlertid ingen bestemmelser om godkjenning av sikkerhetssystem for modellflyklubber. BSL A 7-2 ble 
derfor senere supplert med § 9.6 Om forskriftsendringen skriver Luftfartstilsynet følgende i sitt hørings-
notat:  

«De felleseuropeiske reglene om droneflyging i åpen- og i spesifikk kategori i 
forordning (EU) 2019/947 artikkel 16, gir statene anledning til å opprettholde 
nasjonale regler for modell- og droneflyging som skjer i regi av modellflyklubb. 
Forskrift BSL A 7-1 § 6a inneholder i dag regler om godkjenning av sikkerhetssystem 
for modellflyklubb. Både den aktuelle delen av markedet og Luftfartstilsynet anser 
disse reglene som hensiktsmessige. Muligheten for å fly modellfly og drone innenfor 
et godkjent sikkerhetssystem ønskes derfor videreført innenfor rammene av den 
nevnte artikkel 16. Dette krever at bestemmelsen om sikkerhetssystem i BSL A 7-1  

 

4 Luftfartstilsynet. Høring – Utkast til endringer i forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord, 07.03.2016, 
Luftfartstilsynets referanse 16/12542-5, side 4.  
5 Ibid.  
6 Forskrift 30. november 2021 nr. 30 om endring i forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og 
spesifikk kategori. 
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§ 6a blir tatt inn i BSL A 7-2, siden den sistnevnte forskriften ikke inneholder noen 
slik bestemmelse i dag.»7 

Med andre ord var myndighetenes hensikt også ved denne forskriftsendringen å videreføre aktiviteten i 
modellflyklubber med godkjente sikkerhetssystemer. Det er overhodet ingen indikasjoner fra 
Luftfartstilsynet om behov for endringer eller nye operative begrensninger, herunder innføring av 
maksimumshøyder, noe som gir samklang med flere tiårs erfaringshistorikk og gode sikkerhetsresultater.  

 
2.2 Felleseuropeisk regulering 

Også den felleseuropeiske reguleringen har videreføring av modellflyaktivitet som uttalt formål. For det 
første viser vi til råds- og parlamentsforordning (EU) 2018/1139 som gir EU-kommisjonen kompetanse til 
å regulere flyging med ubemannede luftfartøyer med masse under 150 kg. Modellflyging kommer i en 
regulatorisk særstilling etter forordningen. Vi viser til fortalens avsnitt 34 som lyder:  

«Modelluftfartøjer betragtes med henblik på denne forordning som ubemandede 
luftfartøjer og anvendes hovedsagelig til fritidsaktiviteter. Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter vedrørende ubemandede luftfartøjer, der vedtages på 
grundlag af denne forordning, bør tage hensyn til det forhold, at sådanne 
modelluftfartøjer hidtil har haft en god sikkerhedsstatistik, særlig dem, der opereres 
af medlemmer af modelflyveforeninger eller -klubber, som har udarbejdet særlige 
adfærdskodekser for sådanne aktiviteter. Desuden bør Kommissionen ved vedtagelsen 
af disse delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter tage hensyn til 
nødvendigheden af en gnidningsløs overgang fra de forskellige nationale systemer til 
Unionens nye lovgivningsmæssige ramme, således at modelluftfartøjer fortsat kan 
operere, som de gør i dag, samt tage hensyn til eksisterende bedste praksis i 
medlemsstaterne. (Vår kursivering.)»  

Etter dette – og tatt i betraktning kravene i forordningens artikkel 4 nr. 2 – må EU-kommisjonens 
forordninger vedtas og fortolkes på en slik måte at intensjonen om en «gnidningsløs overgang» og målet 
om «at modelluftfartøjer fortsat kan operere, som de gør i dag» ivaretas. I så måte danner nevnte forordning 
en ramme for fortolkningen av droneoperatørforordningen, herunder dens artikkel 16.  

Dette underbygges av droneoperatørforordningen selv, jf. fortalens avsnitt 27 som lyder:  

«Da modelfly betragtes som UAS'er, og da der er en god sikkerhedsstatistik for 
modelflyvning i klubber eller -foreninger, bør der være en gnidningsløs overgang fra 
de forskellige nationale systemer til Unionens nye lovgivningsramme, således at 
modelfly fortsat kan operere, som de gør i dag, og der bør tages hensyn til eksisterende 
bedste praksis i medlemsstaterne.» 

Formålene som er beskrevet i fortalen, er gjennomført i forordningens artikkel 16 som gir kompetent 
myndighet hjemmel til å utstede «en tilladelse til UAS-operationer i modelflyveklubber og -foreninger». 
Bestemmelsen må tolkes i lys av lovgivningshistorikk og forarbeider,8 og vi redegjør derfor for denne her.  

 

7 Luftfartstilsynet. Høringsnotat – Utkast til endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og 
spesifikk kategori, 14.10.2021, Luftfartstilsynets referanse 21/10879-4, side 2–3.  
8 Sml. sak C-601/15 PPU [GC] J. N. v Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie (avsnitt 57), sak C-264/19 
Constantin Film Verleih GmbH v YouTube LLC, Google Inc. (avsnitt 31).  
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I EASA Opinion 1/2018 – som Luftfartstilsynets forskriftsforarbeider viser til – var bestemmelsen lagt til 
artikkel 6.9 Denne hadde en noe annen innretning enn artikkel 16, i den forstand at artikkel 6 krevde at 
myndighetene utsteder en «operational authorisation» etter UAS.SPEC.40 (utkastets artikkel 6 nr. 1). Dette 
ville i utgangspunktet ha utløst krav om en «operational risk assessment provided by the UAS operator 
pursuant to UAS.SPEC.020» utenfor standardscenariotilfellene, jf. utkastets UAS.SPEC.40 nr. 2 bokstav 
b romertall i. For å sikre at modellflyaktiviteten kunne videreføres uten at slike nye byrder ble utløst av 
felleseuropeisk regulering, inneholdt derfor artikkel 6 nr. 1 en særbestemmelse om at tillatelsen kan 
utstedes «without further demonstration of compliance». Grunnlaget var da «the model club’s or 
association’s established procedures, organisational structure, and management system». Artikkel 6 
fastsatte videre at operasjonstillatelsen angir «the deviations from, the requirements of the Annex (Part-
UAS) to this Regulation». 

Etter at EASA Opinion 1/2018 ble publisert, ble utkastet til droneoperatørforordning vesentlig omarbeidet 
på flere punkter og i flere omganger. Fra de europeiske modellflyorganisasjonene ble det anført at 
strukturen i artikkel 6 var uheldig, fordi den både bygget på UAS.SPEC.40, kompetent myndighets 
diskresjonære skjønn og modellflyorganisasjonenes private regelverk – om enn med en presumsjon for at 
det private regelverket oppfylte UAS.SPEC.40. Modellflytillatelsene fikk etter organisasjonenes syn en 
altfor nær tilknytning til de generelle kravene som gjelder for spesifikk kategori – og for den del hele «Part-
UAS» – mens eksisterende nasjonale forskrifter havnet på sidelinjen. Organisasjonene fryktet tunge 
prosesser, komplekse risikoanalyser og andre formalia, i strid med grunnforordningens forutsetning om 
enkel videreføringsadgang for modellflyging innenfor organisasjoner.  

Til EASA-komitémøtet 27.–28. februar 2019 la EU-kommisjonens samferdselsdirektorat (DG MOVE) 
fram et omarbeidet utkast til forordning. I lys av innspillene fra organisasjonene, foreslo DG MOVE å 
frikoble modellflytillatelsene etter nytt utkast artikkel 16 helt fra kravene i UAS.SPEC.40. En ny 
bestemmelse ble lagt til artikkel 5 nr. 6 bokstav b for å gjennomføre skillet, og denne lyder: «This 
operational authorisation shall not be required for […] [o]perations conducted in the framework of model 
aircraft clubs and associations that have received an authorisation in accordance with Article 16».  

Siden UAS.SPEC.40 etter dette ikke ville være felles basis 10  for medlemsstatenes godkjennelser av 
operatører basert på modellflyorganisasjonenes «established procedures» etter den foreslåtte endringen, 
ville modellflygingen i EU savne et felles grunnlag. Derfor foreslo DG MOVE samtidig nye felles 
ytelseskrav i artikkel 16 nr. 2 bokstav b, jf. ordlyden «ensuring that».  

Til nevnte EASA-komitémøte 27.–28. februar 2019 hadde DG MOVE forberedt en «explanatory note» 
som blant annet beskrev endringene av artikkel 5 og 16, hvor følgende forklaring gis:  

«Change: Removed all references to specific category for operations in the framework 
of model aircraft clubs and associations; all requirements pertaining the authorisation 
to model aircraft clubs and associations added to Art 16. 

Reason: It was clarified that the “authorisation”, which MS may provide to model 
clubs and associations, is different from the “operational authorisation” provided to 

 

9 Vedlegg til EASA Opinion 1/2018, Draft Commission Regulation laying down rules and procedures for the 
operation of unmanned aircraft, side 5.  
10 Ei heller var «the requirements laid down in UAS.SPEC.060 of Part B of the Annex» – slik et mellomværende 
utkast lød – lenger grunnlag for tillatelsen.  
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UAS operators in specific category, adding a clear exclusion in paragraph 6 of Article 
5. […]»11 

Utkastet fra DG MOVE ble i hovedtrekk godtatt av medlemsstatene, og droneoperatørforordningen som 
gjelder i dag har beholdt denne strukturen og innholdet artikkel 5 og 16. 

 
2.3 Oppsummering – regulatorisk bakteppe  

Gjennomgangen over viser følgende: 

• Luftfartstilsynet har gjennom tidligere forskriftsvedtak unntaksfritt lagt opp til at modellflyging 
innenfor rammen av modellflyklubber med sikkerhetsprosedyrer skal kunne fortsette som før. 
Dette gjelder også ved tilpasning av nasjonal droneregulering til felleseuropeisk regelverk.  

• I de tilfeller det har vært behov for å justere formelle rammer i Norge, eksempelvis gjennom krav 
til godkjenning av Modellflyhåndboken som sikkerhetssystem, har slike endringer blitt forsvarlig 
utredet som forskrift, jf. fvl. § 37, og med det uttalte mål for øyet at aktiviteten skal kunne 
videreføres uendret.  

• Luftfartstilsynet anså at BSL A 7-2 § 9 var godt innrettet for det foreslåtte droneregelverket, 
herunder utkastets artikkel 6 som riktignok bygget på UAS.SPEC.40, men som forutsatte at 
operasjonstillatelse kan gis «without further demonstration of compliance» (dermed også uten 
utarbeidelse av risikoanalyser).  

• Senere bearbeidelse av artikkel 6 (nå artikkel 16) har gått i retning av å skille 
modellflygodkjennelsene enda klarere fra de generelle kravene til operasjoner i spesifikk kategori 
for å unngå uforholdsmessige byrder og hybrid regulering. Artikkel 16 er en videreførings-
bestemmelse, og alle felleskriterier for modellflyging basert på organisasjonenes regelverk er 
uttømmende angitt i artikkel 16 nr. 2 bokstav b.  

• Felleseuropeisk droneregulering legger ikke bare opp til videreføring av modellflyging som før, 
men den forutsetter at overgangen er sømløs. Dette legger til rette for at alminnelige 
maksimumshøyder for åpen kategori mv. ikke gjelder modellflyging innenfor organisasjoner med 
artikkel 16-godkjenning. EU-lovgiver har tatt aktive grep for å hindre at krav for spesifikk kategori 
i realiteten smitter over på modellflyging.   

 
3. Nærmere om vedtakets problematiske sider 

Luftfartstilsynets vedtak av 3. januar 2023 har vilkår som begrenser modellflyaktiviteten og som i visse 
tilfeller stanser den helt, herunder ved en av Norges største modellflyplasser. Spørsmålet som drøftes 
nedenfor er om vedtaket er i tråd med droneoperatørforordningen artikkel 16 og øvrige av ovennevnte 
forutsetninger for rettsanvendelsen og skjønnsutøvelsen. Herunder er det et spørsmål om begrensningene 
som innføres er iverksatt på riktig måte, samt om de er nødvendige eller ønskelige.  

Droneoperatørforordningen artikkel 16 nr. 1 bestemmer at «den kompetente myndighed [kan] udstede en 
tilladelse til UAS-operationer i modelflyveklubber og -foreninger» etter søknad. Hjemmelen er følgelig 
som sådan fakultativ. Artikkel 16 nr. 2 fastsetter imidlertid at tillatelsen skal utstedes i henhold til 
«relevante nationale regler» eller «etablerede procedurer, organisationsstrukturer og administrations-

 

11 European Commission – DG MOVE. Explanatory note on the revised version of the Draft Implementing Act 
(‘IA’) on drone operations (02/2019), 14.02.2019, side 4.  
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systemer i modelflyveklubben eller -foreningen».12 Tillatelsen må med andre ord utstedes i henhold til et 
offentlig rettsgrunnlag (lov eller forskrift) eller allerede etablerte private prosedyrer og regler. Ordlyden 
«etablerede» («established») i preteritum må tas på alvor og kan føres tilbake til at bestemmelsens formål 
er å videreføre eksisterende aktivitet: Målet er følgelig ikke å endre det etablerte private regelverket, med 
mindre dette er nødvendig for å sikre at kravene i artikkel 16 nr. 2 bokstav b ivaretas.  

Riktignok har kompetent myndighet hjemmel til å fastsette «betingelserne for udførelse af operationer i 
modelflyveklubber eller -foreninger» etter artikkel 16 nr. 3. Men denne vilkårshjemmelen må 
nødvendigvis tolkes i lys av artikkel 16 nr. 2 for å sikre sistnevntes effektive virkning, i tråd med EU-
rettslige tolkningsprinsipper. En slik fortolkning er dessuten den eneste som kan sikre samsvar med EU-
rettens prinsipp om «legal certainty». Dette innebærer at vilkår hjemlet i artikkel 16 nr. 3 ikke kan erstatte 
et alminnelig offentlig regelverk. Sagt på annen måte: Bestemmelsen legger ikke opp til 
«enkeltvedtaksregulering», der det som i realiteten er alminnelige krav (som skal gis i lov eller forskrift) 
gis et skinn av å være vilkår knyttet til en konkret tillatelse.   

Etter dette er det ikke tvilsomt at tillatelsen må utstedes i henhold til eksisterende lover og forskrifter, så 
vel som NLFs allerede godkjente sikkerhetssystem.  

Relevante lover og forskrifter er i denne forbindelse:  

• Luftfartsloven, særlig §§ 9-1, 15-1 andre ledd og 15-4.  
• BSL A 7-2 og særlig forskriftens § 9.  
• BSL A 7-1 og særlig forskriftens kapittel 2, herunder § 6a.  
• Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer [BSL F 1-1], og særlig § 2.  
• Forordning (EU) nr. 923/2012 artikkel 1 nr. 4 og eventuelle forskrifter fastsatt i medhold av 

luftfartsloven §§ 9-1 og 15-4 til utfylling av artikkel 1 nr. 4 in fine.  

Samtlige rettsgrunnlag må tolkes i lys av forarbeider og øvrige rettskilder.  

Vedtaket viser til BSL A 7-2 § 9, jf. BSL A 7-1 § 6a. Det vises videre til at Luftfartstilsynet kan «stille 
vilkår og krav om endringer i sikkerhetssystemet», jf. BSL A 7-2 § 9 siste ledd. Bestemmelsen må tolkes 
i lys av reguleringsformålet og forarbeidene, og hjemmelen må anvendes i tråd med alminnelige prinsipper 
for forsvarlig saksbehandling og utredning.  

Heller ikke § 9 siste ledd har som formål å hjemle alminnelige regler for modellflyging, herunder 
maksimumshøyder i ulike typer luftrom. Dette har myndighetene forskriftshjemler for i luftfartsloven, jf. 
§§ 9-1 og 15-1 andre ledd. Formålet er derimot å tilpasse det enkelte sikkerhetssystem til konkrete funn av 
sikkerhetsmessig karakter eller adressere andre objektivt identifiserte sikkerhetsbehov knyttet til systemet 
som sådan. Det er med andre ord systemets egenart vilkårene må knytte seg til.  

I vår situasjon har organisasjonen allerede et godkjent sikkerhetssystem. Det er ikke identifisert mangler i 
forbindelse med utøvelse av aktiviteten, og det er ikke gjennom tilsyn identifisert behov for endringer. Den 
eneste grunnen til at Luftfartstilsynet foretar en vilkårsvurdering nå, er at NLF søker om ny godkjennelse. 
Den eneste grunnen til at ny godkjennelse er påkrevet, er overgangen til felleseuropeisk regulering. 

 

12 Ordlyden «eller» gir i utgangspunktet anvisning på alternative grunnlag, dvs. at tillatelsen tilsynelatende enten 
må utstedes på grunnlag av nasjonale regler, eller på private prosedyrer og retningslinjer som suppleres av de felles 
ytelseskravene i artikkel 16 nr. 2 bokstav b. Lovgivningshistorikken tyder imidlertid på at tillatelsen delvis kan 
bygge på nasjonale regler, og delvis på de private prosedyrene og retningslinjene, i det siste forslag fra DG MOVE 
framlagt for EASA-komiteen benytter ordene «any of the following». Under alle omstendigheter bringer BSL A 7-
2 § 9 de private prosedyrene og retningslinjene innenfor en nasjonalrettslig ramme. 
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Vilkårsvurderingen må derfor knyttes til den regulatoriske overgangen per se. Luftfartstilsynets 
vilkårsvurdering av systemet bør derfor ta utgangspunkt i artikkel 16 nr. 2 bokstav b som uttømmende 
fastsetter de felleseuropeiske kriteriene for tillatelsen.    

Paragraf 9 siste ledd må dessuten tolkes i lys av forskriftsforarbeidene som uttrykker følgende:  

«I tillegg vil aktiviteten i modellflyklubber kunne videreføres innenfor rammene av 
det nye regelverket i BSL A 7-2. Dette er noe som er etterlyst av markedet selv.»13 

I det påklagde vedtaket benytter Luftfartstilsynet BSL A 7-2 § 9 som hjemmel for tiltak som delvis hindrer 
eller vanskeliggjør den videreføringen som bestemmelsen hadde til formål å gjennomføre. Dette gjøres 
uten at det har vært hendelser eller ulykker innenfor aktiviteten som tilsier behov for at myndighetene 
griper inn.  

Om behovet for endringer skriver Luftfartstilsynet følgende i sitt vedtaksbrev:  

«Luftfartstilsynet er av den oppfatning at det er behov for noe større grad av 
harmonisering mellom sikkerhetssystemet og øvrige tillatelser og deklareringer som 
gis for ubemannet luftfart.»  

NLF har innvendinger til begrunnelsen. For det første begrunner ikke Luftfartstilsynet hvor oppfatningen 
kommer fra, og hva den bygger på. Det at de nye vilkårene innebærer et skarpt brudd med tidligere 
forutsetninger og forvaltningspraksis, skjerper nødvendigvis kravet til begrunnelsen. 

For det andre står et mål om å harmonisere kravene for modellflyging med felleseuropeiske krav for UAS-
operasjoner i spesifikk kategori i motstrid til artikkel 5 nr. 6 bokstav b, som uttrykkelig fastsetter at en 
operasjonstillatelse i spesifikk kategori – herunder med krav til risikoanalyser – ikke kreves for 
modellflyorganisasjoner med en artikkel 16-godkjenning. Dette underbygges av strukturen i artikkel 16, 
der artikkel 16 nr. 2 bokstav b med EU-kommisjonens ord inneholder «all requirements pertaining the 
authorisation to model aircraft clubs and associations» (vår kursivering). Når vi kjenner 
reguleringshistorikken og EU-kommisjonens bevisste valg om å innføre et klarere skille mellom de to 
typene tillatelser, innebærer Luftfartstilsynets vedtak om harmonisering i realiteten at reguleringsformålet 
undergraves. 

For det tredje står et mål om harmonisering i direkte motstrid til ordlyden i artikkel 16 nr. 2 («relevante 
nationale regler», vår utheving). Harmonisering innebærer at man helt eller delvis anvender 
felleseuropeiske regler. Skal myndighetene la seg inspirere av felleseuropeiske regler for et annet segment 
– dvs. regler som EU-lovgiver eksplisitt har beskyttet modellflyging mot – må dette i det minste fastsettes 
i nasjonal lov eller forskrift.  

For det fjerde strider et krav om harmonisering mot fast og langvarig forvaltningspraksis, så vel som de 
klare forutsetningene Luftfartstilsynet har lagt til grunn ved vedtak av forskrifter om modellflyging, jf. 
over.  

Endelig bryter vedtaket på vesentlige punkter med Luftfartstilsynets eget policydokument og 
Samferdselsdepartementets strategier på drone- og allmennflyområdet, herunder med hensyn til 
forholdsmessig regulering, fokus på alternativer til regelverk mv.  

 

13 Luftfartstilsynet. Høringsnotat – Utkast til endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og 
spesifikk kategori, 14.10.2021, Luftfartstilsynets referanse 21/10879-4, side 5.  
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NLF mener at følgende vilkår må endres eller oppheves: 

A. «VLOS flyving begrenses til maksimalt 400 meter over terrenget, piloten plikter å vise aktsomhet 
for andre luftromsbrukere ved flyving høyere enn 120 meter AGL.» 

B. «Flyving i kontrollert luftrom krever klarering utenfor 5km fra flyplass og over 120 meter AGL.» 

NLF vil likeledes bestride følgende vilkår som er gitt for neste godkjennelse: 

C. «Risikoanalyse for flyving høyere enn 120 meter AGL, fortrinnsvis SORA, men annen metode 
kan benyttes.»  

D. «Risikoanalyse for flyving FPV uten observatør, herunder både bakke og luftromsrisiko. SORA 
eller annen tilsvarende metode kan benyttes.» 

E. «Utdanning innenfor luftromsrisiko for piloter som skal fly FPV uten bruk av observatør.» 
F. «Utdanning for piloter som skal fly høyere enn 120 meter AGL.» 

Nedenfor vil hvert vilkår drøftes separat.  

 
4. VLOS begrenses til 400 meter (A)  

Begrensningen i første komma er ny og innebærer at modellflyaktivitet innenfor klubb med godkjent 
sikkerhetssystem ikke videreføres som før. Dette strider mot fast og langvarig forvaltningspraksis, så vel 
som med forutsetningene i grunnforordningen, droneoperatørforordningen og forarbeidene til forskriften 
som vedtaket er hjemlet i.  

Begrensningen har opplagte forskriftsvirkninger, men vedtaket er ikke utredet som forskrift, i strid med 
fvl. § 37 og utredningsinstruksen. Eksempelvis har ikke en slik begrensning vært på alminnelig høring.  

Uavhengig av vedtakets form, er begrensningen uansett utilstrekkelig begrunnet. Som Høyesterett har 
påpekt, stilles det krav til begrunnelsen av slike enkeltvedtak, herunder må det «fremgå at vedtaket er 
truffet etter et saklig og forsvarlig skjønn».14 Det må framkomme av begrunnelsen at «alle relevante 
forhold har vært overveiet», slik at man kan være sikker på at det ikke foreligger «svikt ved selve 
avgjørelsen».  

Av vedtaket framkommer det ikke hvorfor Luftfartstilsynet vil stramme inn regler som relativt nylig har 
vært nøye vurdert og behandlet i flere høringsprosesser knyttet til forskriftene BSL A 7-1 og BSL A 7-2. 
Når Luftfartstilsynet i tidligere forskriftsforarbeider uttaler at myndighetene «ser ingen grunn til at de nye 
sikkerhetsreglene skal innebære at det må skje noen endring i denne aktiviteten», herunder med henvisning 
til maksimumshøyder, har NLF en berettiget forventning om at et endret syn er godt begrunnet. 
Begrunnelsen må være saklig, og den bør være basert på objektive funn eller liknende.  

Gjennom muntlig dialog har NLF riktignok blitt orientert om at Luftfartstilsynet har sett hen til reglene i 
Tyskland for modellflyging etter droneoperatørforordningen artikkel 16. Luftfartstilsynet har imidlertid 
ikke vist til de tyske reglene i vedtaket, det er ikke forklart hvorfor eventuelt de tyske reglene er særlig 
relevante (til tross for en fundamentalt forskjellig luftromsstruktur), og de tyske reglene har under alle 
omstendigheter et ganske annet innhold enn vilkåret i vedtaket.15 

 

14 Rt. 1981 s. 745 Isene.  
15  NLF fremla for Luftfartstilsynet v/Haga et utkast til ny bestemmelse benevnt «luftrom for modellflyging» i 
sikkerhetssystemet, samt et utkast for en tilhørende veileder til medlemmene. NLF mener at dette på en god måte 
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Etter dette er det etter NLFs syn klart at vilkårets første komma må fjernes. NLF kan ikke se at dette 
medfører uakseptabel risiko. Modellseilfly og andre større modeller som har behov for større høyde enn 
400 meter flys på dertil egnede steder i dag og innenfor rammen av klare prosedyrer. NLF har ikke 
registrert hendelser med modellfly og bemannet luftfart der hendelsen var forårsaket av at modellflyet ble 
fløyet høyt. 

Kravet i siste komma er derimot uproblematisk, i det kravet uansett følger av BSL A 7-1 § 6 første ledd 
som har vært gjeldende fram til 31.12.2022 – og som sikkerhetssystemet bygger på.  

 
5. Krav til klarering (B) 

Kravet er nytt og innebærer at modellflyaktivitet innenfor klubb med godkjent sikkerhetssystem ikke 
videreføres som før, i strid med tidligere forvaltningspraksis og forutsetningene som nasjonalt og EU-
rettslig regelverk bygger på. For flere av våre store klubber vil kravet – tatt på alvor etter sin ordlyd 
– innebære at aktiviteten må opphøre, eksempelvis ved Jarlsberg flyplass. Tårnkontrolltjenesten på 
Sandefjord lufthavn Torp er allerede sterkt belastet og har verken kapasitet eller flyfaglig grunn til å klarere 
modellflyvninger på Jarlsberg.  

Kravet strider dessuten mot andre rettsgrunnlag, herunder forordning (EU) nr. 923/2012 (SERA-
forordningen) artikkel 1 nr. 4 som eksplisitt unntar flyging med «modelluftfartøy» fra de alminnelige 
lufttrafikkreglene, herunder kravet til «klarering» i kontrollert luftrom klasse C og D, jf. SERA.6001 
bokstav a nr. 3 og 4. NLF vil tilføye at SERA-forordningen gjennom BSL F 1-1 § 2, jf. luftfartsloven  
§ 16-1 første ledd, har forrang etter luftfartsloven § 16-1 andre ledd. Vel åpner SERA-forordningen for 
tilpasninger i form av «national rules» på dette området, men slike må nødvendigvis fastsettes som forskrift 
– ikke alene som vilkår for et sikkerhetssystem gjennom enkeltvedtak.   

Det er ellers i det hele tatt tvilsomt om lufttrafikktjenesten har rettslig adgang til å klarere modellflyvninger 
som etter sin natur ikke følger ICAO-prosedyrer for VFR- eller IFR-trafikk. Vi viser her til at også 
lufttrafikktjenesten er underlagt totalharmonisert EU-regelverk.  

Endelig nevnes at kravet til klarering har dårlig samsvar med at Luftfartstilsynet – med rette – tar høyde 
for at modellflyging ikke skjer etter VFR- eller IFR-regler ved fastsettelse av annet regelverk. Det vises til 
enkeltvedtak nylig truffet i forbindelse med etablering av en radiopåbudssone:  

«Operasjoner i luftrommet som ikke flyr VFR eller IFR vil […] ikke være pliktige til å 
opprettholde uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjonsvakt i sonen, om man skal 
holde seg til det felleseuropeiske konseptet for RMZ. Dette betyr blant annet at 
operatører med ubemannede luftfartøy ikke må opprettholde talekommunikasjons-
vakt.»16 

Samlet sett viser dette at vilkåret om krav til klarering må fjernes.  

 

ville ha klargjort anbefalt praksis mht. maksimumshøyder. Blant annet foreslo NLF å innføre krav om at «modellflyet 
skal til enhver tid være godt synlig for den som fører det» (fritt etter Luftfartstilsynets forarbeider til forskrift for 
luftfartøy som ikke har fører om bord mv., se over). NLF skisserte også et generelt forbud mot å fly modellfly i 
kontrollområder i form av terminalområder, noe som kunne ha blitt nærmere regulert i forskrift etter SERA-
forordningen artikkel 1 nr. 4, jf. luftfartsloven § 9-1.  
16 Luftfartstilsynet. Vedtak om opprettelse av radiopåbudssone i tilknytning til Skien flyplass, Geiteryggen, 
13.01.2023, Luftfartstilsynets referanse 22/07029-22, side 6.  
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Det blir heller ikke rettslig korrekt dersom Luftfartstilsynet omformulerer vilkåret fra å være et 
klareringskrav (i lufttrafikkreglenes forstand) til å bli et krav om at modellflyaktiviteten på mer generell 
basis skal være omforent med lufttrafikktjenesten lokalt. Lufttrafikktjenesten har ingen «jurisdiksjon» 
utenfor 5 km-sonen i relasjon til trafikk med «modelluftfartøy» eller «lekeluftfartøy», jf. forordning (EU) 
nr. 923/2012 artikkel 1 nr. 4, jf. BSL A 7-2 § 8 andre ledd (motsetningsvis). Råderett/avvergingsrett over 
luftrommet kan derimot tenkes å eksistere for grunneiere i de aller laveste høydene på privatrettslig 
grunnlag, jf. Høyesteretts dom HR-2022-993-A avsnitt 57 siste punktum, contra avsnitt 37 siste punktum. 
Lufttrafikktjenesten driver offentlig myndighetsutøvelse på et avgrenset område og vil – dersom den nekter 
modellflyging utenfor 5 km-sonen – gjøre inngrep i borgernes rettssfære som savner klar hjemmel. En slik 
inngrepsadgang må ha «grunnlag i lov», jf. Grunnloven § 113. Dersom Luftfartstilsynet vil tildele 
lufttrafikktjenesten slik råderett over luftrommet, må dette følgelig gjøres gjennom lov- og/eller 
forskriftsvedtak: Det kan vanskelig gjøres gjennom enkeltvedtak rettet mot en privat organisasjon alene.  

Det er for øvrig et tilleggspoeng at slik inngrepsadgang vil gjøre modellflyaktiviteten dårligere stilt enn 
flyging med droner i åpen kategori, jf. droneoperatørforordningen artikkel 7 nr. 1, jf. BSL A 7-2 § 8 andre 
ledd (motsetningsvis), i strid med formålet bak artikkel 16.  

 
6. Risikoanalyse for flyging høyere enn 120 meter (C)  

Luftfartstilsynet begrunner kravet i ønsket om å harmonisere mot andre UAS-operasjoner. 

Kravet innebærer i realiteten at droneoperatørforordningen artikkel 12 gis delvis virkning for 
modellflysegmentet, i strid med forordningens system, jf. artikkel 16 som lex specialis, jf. fortalens avsnitt 
27 og drøftelsen ovenfor. Som vi har redegjort for, er artikkel 16 ingen snever derogasjonsbestemmelse 
fra de generelle UAS-reglene, men en selvstendig ordning basert på nasjonal lovgivning eller etablerte 
private prosedyrer og regler, jf. artikkel 16 nr. 2, der den felleseuropeiske komponenten er uttømmende 
angitt i artikkel 16 nr. 2 bokstav b. Utgangspunktet for anvendelsen av bestemmelsen er videreføring av 
dagens aktivitet – ikke en «bakdør» for innføring av «artikkel 12»-aktige krav. Kravet om risikoanalyse 
undergraver forordningens formål.  

En SORA-metodikk er under alle omstendigheter helt uegnet for den aktuelle aktiviteten og viser hvor galt 
det kan gå dersom myndighetene anvender krav rettet mot UAS-operasjoner på modellflyging. Vi har 
konsultert Rob Buckley ved det britiske modellflyforbundet om spørsmålet. Buckley jobber til daglig hos 
Airbus og er meget godt kjent med risikoanalyser i luftfart generelt, så vel som SORA draft versjon 2.5 
spesielt. Han skriver følgende:  

«There is no way with this applicability that a SORA assessment of all model aircraft 
from a few grammes to lots of kilogrammes flying at different times around an entire 
country over a year could be carried out and mean anything whatsoever, and it would 
be entirely impractical to have even a SORA for generic model flying types, as the 
locations and times are different for each flight.» 

Et krav om risikoanalyse kan etter NLFs syn ikke inntas i neste vedtak, så langt det er snakk om 
videreføring av aktivitet innenfor gjeldende regelverk, uten at det foreligger funn eller andre objektive 
holdepunkter for at aktiviteten må vurderes på nytt.  

 
7. Risikoanalyse for FPV-flyging uten observatør (D) 

Kravet er ikke begrunnet særskilt.  
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FPV-flyging uten observatør er allerede underlagt en rekke ulike begrensninger i Modellflyhåndboka, 
jf. punkt 3.1.2 om valg av flysted, punkt 3.3 om flyging utenfor etablert modellflyområde og punkt 3.5.2 
om flyging i førstepersonsperspektiv (FPV). FPV-flyging uten observatør har begrensninger i form av 
maksimal flyavstand, maksimal flyhøyde og hastighet, maksimal vekt, forbud mot autonom flyging, påbud 
om strobelys med samme krav til synlighet som bemannede luftfartøyer, oppsett av «failsafe», samt 
dokumentasjonskrav i form av medbrakt sjekkliste. Kravene kommer i tillegg til de generelle 
aktsomhets- og vikepliktsbestemmelsene. Kravene ble etablert i samarbeid med Luftfartstilsynet på et 
arbeidsmøte i Bodø i 2019, etter en omfattende kartlegging. NLFs erfaring med bestemmelsene som 
regulerer FPV-flyging er etter tre års praksis svært positiv, og de har bidratt til at aktiviteten skjer i ordnede 
og kontrollerte former. 

Et krav om risikoanalyse kan etter NLFs syn ikke inntas i neste vedtak, så langt det er snakk om 
videreføring av aktivitet innenfor gjeldende regelverk, uten at det foreligger funn eller andre objektive 
holdepunkter for at aktiviteten må vurderes på nytt. Vi viser for øvrig til drøftelsen under punkt 6.  

 
8. Diverse utdanningskrav (E til F) 

Kravene er ikke begrunnet særskilt. Av de omstridte kravene, er disse kanskje de minst inngripende for 
utøverne, men i ubegrunnet form – og på tvers av tidligere forutsetninger – vil NLF be om at de frafalles.   

Vi viser for øvrig til drøftelsen under punkt 6. 

En «utdanning innenfor luftromsrisiko» for FPV-flyging uten observatør anser vi å være uforholdsmessig, 
da de fastsatte begrensninger for høyde, avstand og tekniske krav som er en forutsetning for slik flyging 
er tilstrekkelig for at flygingen kan foregå på en sikker måte, noe erfaringen også viser. 

Krav om «utdanning for piloter som skal fly høyere enn 120 meter AGL» tar ikke hensyn til 
utdanningsprogrammene for modellflyging som NLF allerede har etablert. Modellflygere læres opp i 
klubbene gjennom praktisk og teoretisk flygeundervisning, og kandidatene må bestå en praktisk flygeprøve 
med en modellflyinstruktør som har utdanning i regi av NLF. Denne tilnærmingen speiler utdanningen til 
bemannet luftfart, og gjør at sikkerhetskulturen som er bygget opp i klubbene og den «airmanship» som 
instruktørene innehar videreføres til nye medlemmer gjennom personlig kompetanseoverføring. 
Modellflyhåndbokas vikepliktsregler og bestemmelser om aktsomhet overfor bemannet luftfart er en 
integrert del av kompetanseoverføringen. 

 
8. Konklusjon 

NLF ber om at klageinstansen opphever de omstridte vilkårene.  

 


