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Innledning 
Denne dokumentsamlingen dekker offentlige “Lover og forskrifter” som en seilflyger må kunne.                                                  
Det vil si Luftfartsloven og BSL’er og informasjonstjenesten.  
For fullstendige lover og forskrifter se lovdata. 
Seilflyseksjon i Norges Luftsportforbund (S/NLF) har også gitt ut egne regler med hjemmel i 
luftfartsloven. De står i Seilflyhåndboka (SHB).  
Se: Artikkle 531 Pensumliste for seilflybevis i SHB for fullstendig pensumliste. 

http://www.nlf.no/seilfly/seilflyh-ndboken#overlay-context=seilfly/seilflyh-ndboken 
 

Kapitteloversikt: 
Luftfartsloven 

Innledende bestemmelser  
Kapittel I. Lovens virkeområde         side 1 

Første del. Sivil luftfart  
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser        side 3 
Kap. III, Registrering, nasjonalitet og merking  
Kap. IV, Luftdyktighet og miljødyktighet 
Kap. VI, Fartøysjefen og tjenesten ombord  
Kap. XI, Skadeerstatning og forsikring 
Kapittel XII. Varsling, rapportering og Undersøkelse av luftfartsulykker og luftfarts-hendelser 
m.m. 
A. Varsling av luftfartsulykker og luftfarts-hendelser mv. 
D. Undersøkelse av ulykker og hendelser mv.  
 Kap. XIV, Straffebestemmelser  
Kap. XV, Gjennomføringsbestemmelser 
 

Forskrifter utgitt av Luftfartstilsynet 
http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/ 

BSL D 4-1 - Forskrift om krav til seilflygere        side 15 
BSL D 4-6 - Forskrift om motorseilfly 
BSL D 4-4 - Forskrift om slepeflyging 
BSL C 5-2a - Forskrift om flytelefonistsertifikat (flytelefonistforskriften)   
BSL A 1-3 Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykke og luftfartshendelser 
mv.  
BSL D 2-1 - Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med fly. 
BSL F 1-1 Lufttrafikkregler og operative prosedyrer / SERA     side 19 
BSL F 1-1 - Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer     side 42 
BSL B 1-1 - Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet (dokumentasjonsforskriften) 
BSL C 1-2 - Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av 
friballong og  kabinbesetningsmedlemmer. 
BSL C 1-3 - Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og 
 kabinbesetningsmedlemmer 
BSL G 5-1 Forskrift om radiotelefoniprosedyrer 
Veiledning til forskrift om radiotelefoniprosedyrer, BSL G 5-1 

http://www.nlf.no/seilfly/seilflyh-ndboken#overlay-context=seilfly/seilflyh-ndboken
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101/KAPITTEL_2
http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/
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Informasjonstjenesten 
 
Avinor IPPC Internett Pilot Planning Centre 
 

Lov om luftfart (luftfartsloven) 
 

Loven slår fast at luftfart i Norge bare kan finne sted i samsvar med denne lov og forskrifter gitt 
med hjemmel i loven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101 
Loven gir bestemmelser både om sivil og militær luftfart og annen statsluftfart (dvs. ikke-militær 
offentlig luftfart). 
 
I loven står det "Norsk Aero Klubb", dette er en gammel betegnelse på det som i dag heter 
"Norges Luftsportforbund". 
 
 

Kapittel I. Lovens virkeområde 
 
 
§ 1-1.Lovens generelle virkeområde   

Luftfart kan her i riket bare finne sted i samsvar med denne lov og forskrifter gitt med 
hjemmel i loven. 
 

For luftfart som omfattes av EØS-avtalens bestemmelser, gjelder regler om utfylling og 
gjennomføring av EØS-avtalen på luftfartens område i denne lov foran lovens øvrige 
bestemmelser. 
 
 

§ 1-2.Lovens virkeområde på kontinentalsokkelen og utenfor norsk område  
Med mindre annet bestemmes av Kongen, får loven anvendelse på luftfart i tilknytning til 

petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. 
 
Loven gjelder også ellers for luftfart med norsk luftfartøy utenfor norsk område når annet 

ikke framgår av lovens innhold og det er forenlig med fremmed rett som skal få anvendelse i 
henhold til overenskomst med fremmed stat eller for øvrig ut fra alminnelige 
rettsgrunnsetninger. 

 
Reglene i kapittel X får anvendelse også på luftfart med utenlandsk luftfartøy utenfor norsk 

område i den utstrekning det følger av overenskomst med fremmed stat eller for øvrig av 
alminnelige rettsgrunnsetninger. 

 
Med hensyn til straffebestemmelsenes anvendelse på handlinger foretatt utenfor norsk 

område gjelder reglene i straffeloven §§ 5 til 8, jf. nærværende lovs § 15-2 annet ledd. 
 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-101
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Kapittel II. Alminnelige bestemmelser 
 
 
§ 2-1.Definisjoner 

Med «luftfart» og «luftfartøy» menes i denne lovs første del sivil luftfart og sivilt 
luftfartøy. 

  

§ 2-2. Krav til nasjonalitet 
Luftfart innenfor norsk område kan bare foretas med fartøy som har: 
 
1. norsk nasjonalitet,  
2. fremmed nasjonalitet som i henhold til denne loven eller forskrift gitt med hjemmel i 

denne loven skal likestilles med norsk nasjonalitet,  
3. nasjonalitet i fremmed stat som har sluttet overenskomst med Norge om rett til slik fart 

eller  
4. særskilt tillatelse av luftfartsmyndigheten. 
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Kapittel III. Registrering, nasjonalitet og merking. 

Rettigheter i luftfartøyer m.m. 
 
 
A. Registrering av luftfartøyer 
 
 
§ 3-1.Luftfartøyregisteret 

Over norske luftfartøyer skal det føres et register av den myndighet som departementet 
bestemmer. 

 
Det skal betales gebyr for registrering i luftfartøyregisteret. Departementet gir forskrifter 
om fastsettelse av gebyrene. 

 
 

B. Luftfartøyers nasjonalitet 
 
§ 3-12.Utstedelse av nasjonalitets- og registreringsbevis 

Når et luftfartøy er registrert etter § 3-5, har det norsk nasjonalitet. 
 

Registreringsmyndigheten utsteder nasjonalitets- og registreringsbevis for fartøyet etter 
forskrifter gitt av departementet. 

 
 

C. Merking av luftfartøyer 
 
 
§ 3-16. Merking av luftfartøyer 

Et luftfartøy som er innført i norsk register etter § 3-5 eller § 3-9, skal merkes med norsk 
nasjonalitetsmerke og det tildelte registreringsmerke. Disse merker skal fartøyet føre så lenge 
det står i registeret. 
 

Fartøy som hører hjemme i fremmed stat som har overenskomst med Norge om rett til 
luftfart innenfor norsk område, skal ved slik fart være merket i samsvar med reglene i fartøyets 
hjemland. Tilsvarende gjelder for fartøy som tilhører internasjonalt luftfartsforetak. 
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Kapittel IV. Luftdyktighet og miljødyktighet 
 
 
§ 4-1. Krav om luft- og miljødyktighet 

Fartøy som brukes til luftfart etter denne lov, skal være luftdyktig og miljødyktig. 
 

Et fartøy kan ikke ansees som luftdyktig, med mindre det er slik konstruert, bygd, utstyrt 
og vedlikeholdt og har slike flygeegenskaper at det tilfredsstiller sikkerhetens krav. 
Departementet gir nærmere forskrifter om luftdyktighet. 

 
Et fartøy kan ikke anses som miljødyktig med mindre det oppfyller de krav som 

departementet fastsetter for å motvirke støy, luftforurensning og andre former for 
miljøforstyrrelser til skade eller ulempe for person eller eiendom utenfor fartøyet. 
 

§ 4-2.Besiktigelse av luftfartøy 
Luftfartsmyndigheten foretar besiktigelse av luftfartøyer og fører også ellers tilsyn med at 

fartøyer som brukes til luftfart etter denne lov, er luftdyktige og miljødyktige. 
 

Luftfartsmyndigheten kan la besiktigelse og tilsyn foreta ved norsk eller utenlandsk 
sakkyndig som den oppnevner, eller ved utenlandsk myndighet. 

 

§ 4-3. Utstedelse og fornyelse av luftdyktighets- og miljøbevis 
Når det ved besiktigelse eller på annen måte er godtgjort at et luftfartøy er luftdyktig og 

miljødyktig, utsteder luftfartsmyndigheten luftdyktighetsbevis henholdsvis miljødyktighetsbevis 
for fartøyet. Bevisene kan utstedes for bestemt tid og kan begrenses til å gjelde luftfart av 
bestemt art eller innenfor bestemt område. Departementet kan bestemme at det i 
vedkommende bevis eller i særskilt dokument som skal følge med dette, skal tas inn nærmere 
anvisninger om de forutsetninger med hensyn til bruken av fartøyet som må iakttas, for at dette 
kan regnes for luftdyktig henholdsvis miljødyktig. 

 
Bevisene skal på begjæring fornyes, såfremt fartøyet oppfyller de krav til luftdyktighet, 

henholdsvis miljødyktighet som gjelder når fornyelsen skal skje. Luftfartsmyndigheten kan 
overlate til sakkyndig eller myndighet som iverksetter besiktigelse i henhold til § 4-2 annet ledd, 
å foreta fornyelsen. 
 

§ 4-4. Krav til luftdyktighets- og miljøbevis ved bruk av luftfartøy 
Norsk fartøy som skal brukes til luftfart etter denne lov, skal ha luftdyktighetsbevis og 

miljødyktighetsbevis som er utstedt eller godkjent av luftfartsmyndigheten. 
 
Utenlandsk fartøy skal ved luftfart innenfor norsk område ha enten luftdyktighetsbevis og 

miljødyktighetsbevis som nevnt i første ledd eller luftdyktighetsbevis og miljødyktighetsbevis 
utstedt eller godkjent i fremmed stat som har overenskomst med Norge om at slike bevis skal 
anerkjennes her i riket. 

 
Luftfartsmyndigheten kan gi et fartøy særskilt tillatelse til luftfart uten hinder av reglene i 

første og annet ledd. Tillatelsen kan når som helst tilbakekalles. 
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§ 4-5. Ugyldighet 
Dersom ikke luftfartsmyndigheten bestemmer noe annet, blir et norsk luftdyktighetsbevis 

henholdsvis miljødyktighetsbevis ugyldig: 
1. når fartøyet ikke har undergått foreskrevet besiktigelse, 
2. når det er foretatt endring med fartøyet eller dets utstyr som kan ha betydning for 
luftdyktigheten eller miljødyktigheten, 
3. når fartøyet eller dets utstyr har lidd skade som åpenbart har betydning for luftdyktigheten 
eller miljødyktigheten. 
4. når fartøyet ikke er forsikret i henhold til bestemmelsene i luftfartsloven. 
 
Luftfartsmyndigheten kan erklære et luftdyktighetsbevis eller miljødyktighetsbevis ugyldig når 
det ellers har inntrådt forhold som etter dens skjønn kan ha betydning for luftdyktigheten 
henholdsvis miljødyktigheten. 

 
I tilfelle som nevnt i første ledd nr. 3 varer ugyldigheten inntil skaden er utbedret i 

samsvar med nærmere forskrifter som departementet gir. Ellers varer ugyldigheten inntil 
fartøyet er erklært luftdyktig henholdsvis miljødyktig. 
 
Når et bevis er blitt ugyldig, kan luftfartsmyndigheten kreve det innlevert. 
 
 

§ 4-7.Eiers og brukers ansvar 
Eieren eller brukeren av et fartøy som brukes til luftfart etter denne lov, skal påse at 

fartøyet er luftdyktig og miljødyktig, og har foreskrevne luftdyktighetsbevis og 
miljødyktighetsbevis. 
 

Har det inntrådt noe forhold av betydning for luftdyktigheten eller miljødyktigheten, skal 
han snarest mulig gi luftfartsmyndigheten melding om det i samsvar med nærmere forskrifter 
som departementet fastsetter. Han plikter å gi luftfartsmyndigheten de opplysninger som trengs 
for utøvingen av tilsynet med luftdyktigheten og miljødyktigheten. 
 
 

§ 4-8.Myndighetenes tilsynsrett 
Luftfartsmyndigheten kan kreve adgang til ethvert fartøy som brukes til luftfart etter 

denne lov, og har rett til å foreta enhver undersøkelse av fartøyet og dets utstyr som den finner 
nødvendig for å kunne utføre besiktigelse og tilsyn. Herunder kan luftfartsmyndigheten kreve 
den hjelp som den trenger av eieren eller brukeren og besetningen. Den kan således kreve 
fartøyet klargjort til besiktigelse, lasten losset og prøveflyging og andre nødvendige prøver 
utført. Undersøkelser m.m. etter denne paragraf skal foregå på slik måte at det ikke voldes 
unødig ulempe med hensyn til fartøyets trafikk eller på annen måte. 
 

Det som i første ledd er sagt om luftfartsmyndigheten, får tilsvarende anvendelse på 
norsk og utenlandsk sakkyndig og utenlandsk myndighet som foretar besiktigelse eller tilsyn i 
henhold til § 4-2 annet ledd. 
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Kapittel VI. Fartøysjefen og tjenesten ombord 

 

§ 6-1. Fartøysjefen 
På norsk fartøy, som brukes til luftfart etter denne lov, skal det være en fartøysjef. 
 
Fartøysjefen har høyeste myndighet ombord. 

 

§ 6-2.Fartøysjefens plikter 
Fartøysjefen skal påse at fartøyet er luftdyktig, miljødyktig og behørig utrustet, bemannet 

og lastet, og at flygingen ellers forberedes og gjennomføres i samsvar med gjeldende 
bestemmelser. 
 

Bestemmelsen i § 4-7 annet ledd om plikt til å gi melding om forhold av betydning for 
luftdyktigheten og miljødyktigheten og til å gi opplysninger som trengs for utøvingen av tilsynet, 
gjelder tilsvarende for fartøysjefen. Han plikter videre i samsvar med nærmere forskrifter som 
fastsettes av departementet, å gi melding til luftfartsmyndigheten om forhold av betydning for 
spørsmålet om besetningsmedlemmenes tjenestedyktighet. 
 

§ 6-7. Om fartøydokumenter 
Fartøysjefen skal påse at foreskrevne fartøydokumenter er ombord og blir 

forskriftsmessig ført. 
 

§ 6-8. Fartøysjefens plikter i nødsituasjoner 
Kommer fartøyet i nød, skal fartøysjefen gjøre alt som står i hans makt for å trygge 

fartøy, ombordværende og gods.  
Må fartøyet forlates, skal han såvidt mulig sørge for å bringe fartøydokumentene i sikkerhet. 
 

§ 6-11. Alkoholpåvirkning mv. 
Ingen må gjøre eller forsøke å gjøre tjeneste om bord når han eller hun er påvirket av 

alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller når sykdom, legemidler, tretthet 
eller lignende årsak gjør vedkommende uskikket til å utføre tjenesten på en betryggende måte. 

 
Som påvirket av alkohol anses i alle tilfelle den som har 
1. en alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille, eller en 
alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller 
2. en større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft enn 0,1 milligram per liter luft. 

 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når en person i alle tilfelle 

må anses som påvirket av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol. 
 

En person skal ikke regnes som påvirket dersom vedkommende har brukt legemiddel i 
tråd med de krav som er knyttet til sertifikat gitt i medhold av denne loven kapittel V. 

Villfarelse om alkoholkonsentrasjonens størrelse fritar ikke for straff. Det samme gjelder 
villfarelse med hensyn til størrelsen av konsentrasjonen av annet berusende eller bedøvende 
middel. 
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Kapittel XI. Ansvar og forsikring for skade og tap på 
tredjeperson 

 
 

§ 11-1. Objektivt ansvar for skade på tredjeperson mv 
Eieren av et luftfartøy er uansett skyld ansvarlig for skade eller tap som oppstår utenfor 

fartøyet som følge av at fartøyet brukes til luftfart. Dersom fartøyet er registrert i 
luftfartøyregisteret, anses den som eier som står oppført i registeret som luftfartøyets eier. 

 
Når luftfartøyet i henhold til en leieavtale godkjent av luftfartsmyndigheten benyttes i 

ervervsmessig luftfartsvirksomhet av en annen enn eieren, hefter den som etter leieavtalen 
innehar luftfartøyet solidarisk med eieren etter første ledd. 

 
Første og annet ledd gjelder ikke: 
1. skade på annet luftfartøy, eller på person eller ting i slikt fartøy, 
2. skade på person eller ting som faller innenfor området for fraktførerens ansvar etter 
kapittel X. 

 
 

§ 11-2. Forsikringsplikt mv. 
Når ikke annet blir bestemt av departementet, skal det for fartøy som brukes til luftfart 

etter denne lov, foreligge godkjent forsikring eller annen sikkerhet til dekning av erstatningsplikt 
som nevnt i § 11-1. 
 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om forsikring eller sikkerhetsstillelse, 
herunder om utfylling og gjennomføring av krav om forsikring for erstatning for skade på 
tredjeperson som følger av EØS- avtalen på luftfartsområdet, og om virkningen av at 
forsikringen eller sikkerheten ikke holdes i kraft. 
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Kapittel XII. Varsling, rapportering og undersøkelse av 
luftfartsulykker og luftfartshendelser m.m. 

 

A. Varsling av luftfartsulykker og luftfartshendelser mv 
 

§ 12-1.Generell varslingsplikt 
Enhver som blir vitne til en luftfartsulykke, skal straks varsle nærmeste enhet av 

lufttrafikktjenesten, nærmeste politimyndighet eller hovedredningssentralen om ulykken. Dette 
gjelder likevel ikke dersom vedkommende er kjent med at varsel allerede er gitt. Det samme 
gjelder den som finner et luftfartøy, deler av et luftfartøy eller andre ting under forhold som tyder 
på at det har inntruffet en luftfartsulykke. Lufttrafikktjenesten, politiet og hovedredningssentralen 
skal straks varsle hverandre, samt undersøkelsesmyndigheten og luftfartsmyndigheten. 
 

Departementet kan gi forskrifter om varslingsplikt og videreformidling av varsel etter 
første ledd. 
 
 

§ 12-2.Varslingsplikt for særlige persongrupper 
Inntreffer en luftfartsulykke, skal fartøysjefen, andre besetningsmedlemmer, bruker av 

luftfartøyet, eier av luftfartøyet, ansatte i flysikringstjenesten og bakketjenesten straks varsle 
nærmeste enhet av lufttrafikktjenesten, nærmeste politimyndighet eller hovedredningssentralen 
om ulykken. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende er kjent med at varsel allerede er 
gitt. Lufttrafikktjenesten, politiet og hovedredningssentralen skal straks varsle hverandre, samt 
undersøkelsesmyndigheten og luftfartsmyndigheten. 

 
Inntreffer det en alvorlig luftfartshendelse, skal fartøysjefen, andre 

besetningsmedlemmer, bruker av luftfartøyet, eier av luftfartøyet, ansatte i flysikringstjenesten 
og bakketjenesten straks varsle undersøkelsesmyndigheten om hendelsen. Dette gjelder likevel 
ikke dersom vedkommende er kjent med at varsel allerede er gitt. Undersøkelsesmyndigheten 
skal informere luftfartsmyndigheten. 
 

Departementet kan gi forskrifter om varslingsplikt og videreformidling av varsel etter 
denne paragrafen. 
 
 

D. Undersøkelse av ulykker og hendelser mv. 
 
 

§ 12-6.Gjennomføring av EU-forordning om undersøkelse av luftfartsulykker og –
hendelser 

Med undersøkelsesmyndigheten menes i §§ 12-7 til 12-9 den myndigheten som har 
ansvar for å undersøke ulykker og hendelser i medhold av undersøkelsesforordningen. 
 

Undersøkelsesmyndigheten skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og 
ansvar. Undersøkelsen skal foregå uavhengig av annen etterforskning eller undersøkelse som 
helt eller delvis har slikt formål. 
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Luftfartsmyndigheten skal vurdere rapportene som undersøkelsesmyndigheten avgir, 

med tanke på å identifisere og iverksette tiltak som kan bedre flysikkerheten. 
 

Departementet kan gi utfyllende forskrifter om undersøkelsesmyndighetens arbeid etter 
dette kapitlet og regler som utfyller undersøkelsesforordningen. 
 
 

§ 12-7.Taushetsplikt 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for undersøkelsesmyndigheten, har 

taushetsplikt etter forvaltningsloven om det de får kjennskap til under utførelsen av sitt arbeid. 
 

Når personer som nevnt i første ledd mottar opplysninger som er undergitt strengere 
taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, skal tilsvarende strenge taushetsplikt 
gjelde, med mindre tungtveiende offentlige hensyn tilsier at opplysningene bør kunne gis videre 
eller er nødvendige for å forklare årsaken til luftfartsulykken eller luftfartshendelsen. 
 

Personer som nevnt i første ledd har i tillegg taushetsplikt om opplysninger nevnt i 
undersøkelsesforordningen artikkel 14. Domstolenes rett til å frigi opplysninger i medhold av 
undersøkelsesforordningen artikkel 14 nr. 3 er begrenset til de tilfellene som er nevnt i § 12-8. 
 

Opplysninger mottatt fra utenlandske og internasjonale myndigheter og organisasjoner 
som jobber med flysikkerhet, er taushetsbelagte etter reglene i tredje ledd så langt de passer. 
 

Taushetsplikt som nevnt i annet til fjerde ledd er ikke til hinder for at opplysninger som 
har statistisk form, eller som er alminnelig tilgjengelig andre steder, bringes videre hvis dette er 
forenlig med undersøkelsesforordningen. Det samme gjelder i den grad den som har krav på 
taushet om opplysningene, samtykker til at opplysningene bringes videre. 

 
Opplysninger som er taushetsbelagte etter tredje ledd, kan gis videre til utenlandske og 

internasjonale myndigheter og organisasjoner når dette følger av internasjonale avtaler eller 
forpliktelser. Det samme gjelder når opplysningene er av vesentlig betydning for slike 
myndigheter eller organisasjoner, og vedkommende organ er underlagt taushetsplikt av minst 
samme omfang som undersøkelsesmyndigheten. 
 

Brudd på taushetsplikt etter denne paragrafen er straffbart etter straffeloven § 209. 
 
 

§ 12-8.Bevisforbud 
Det kan ikke føres bevis om forklaringer avgitt til undersøkelsesmyndigheten eller andre 

opplysninger som er nevnt i undersøkelsesforordningen artikkel 14 nr. 1 og 2. Ved avgjørelsen 
av om bevis likevel skal føres etter reglene i tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118, 
skal det legges vekt på om fordelene oppveier de negative følgene slik bevisføring kan ha på 
den aktuelle eller fremtidige ulykkesundersøkelser, nasjonalt eller internasjonalt. 

 
Det kan aldri føres bevis om opplysninger som er nevnt i første ledd i en straffesak mot 

den som har gitt opplysningene. 
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Kapittel XIV. Straffebestemmelser 
 
 

§ 14-5. Manglende miljødyktighet m.v. 
Dersom eieren eller brukeren av et luftfartøy bruker det til luftfart skjønt det ikke er 

luftdyktig eller miljødyktig eller behørig bemannet, utrustet eller lastet for den reise det er 
bestemt for, eller av andre grunner ikke er i slik stand at det tilfredsstiller sikkerhetens krav, 
straffes han med bøter eller med fengsel inntil 2 år, forutsatt at det ikke i medhold av denne lov 
er gitt tillatelse til bruken. 
 

§ 14-6. Overtredelse av sikkerhetsbestemmelser m.v. 
Med bøter eller med fengsel inntil 2 år straffes den som ved bygging av luftfartøy eller 

fremstilling av tilbehør eller reservedeler eller under utføring av vedlikeholds-, reparasjons- eller 
endringsarbeid viser uforsvarlig forhold og derved volder fare for at fartøyet kan bli brukt uten å 
tilfredsstille sikkerhetens krav. På samme måte straffes den som viser uforsvarlig forhold som 
nevnt ved utrusting, lasting eller annen klargjøring av luftfartøy. 
 
 

§ 14-7. Manglende forsikring m.v. 
Dersom eieren eller brukeren av et luftfartøy bruker det til luftfart skjønt det for fartøyet 

ikke foreligger foreskrevet forsikring eller annen sikkerhet som nevnt i § 11-2, straffes han med 
bøter eller fengsel inntil 1 år. 
 

Bruker han fartøyet til luftfart uten fartøydokument som kreves etter denne lov eller 
forskrift gitt med hjemmel i den, straffes han med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. 
 
 

§ 14-8. Fartøysjefens ansvar 
En fartøysjef som foretar flyging med fartøyet under slike omstendigheter som nevnt i §§ 

14-1, 14-4 annet ledd, 14-5 eller 14-7, straffes på samme måte som fastsatt for eier eller bruker. 
 
 

§ 14-9. Overtredelse av sertifiseringsbestemmelsene 
Gjør noen tjeneste på luftfartøy uten å ha gyldig sertifikat eller tillatelse som kreves etter 

denne lov, eller - i tilfelle hvor slikt dokument ikke er nødvendig - uten å tilfredsstille de vilkår 
som er fastsatt for tjenesten, straffes han med bøter eller med fengsel inntil 1 år. 
 
 

§ 14-12. Overtredelse av § 6-11 og § 6-12, jf. §§ 4-11 og 7-4 a 
Den som gjør tjeneste ombord i strid med bestemmelsene i § 6-11 eller § 6-12, straffes 

med bøter eller med fengsel inntil 2 år. Har noen gjort tjeneste påvirket av alkohol eller annet 
berusende eller bedøvende middel eller har overtrådt bestemmelsene i § 6-12 tredje ledd, 
anvendes fengselsstraff, om ikke særdeles formildende omstendigheter er til stede. Medvirkning 
straffes ikke. 
 

Første ledd gjelder tilsvarende for den som overtrer forskrift gitt i medhold av § 4-11 eller 
§ 7-4 a.  



 

DOKUMENTSAMLING 1 SEILFLY 
Lover og forskrifter 

Dato: 2018-01-01 

   

 Side: 12 av 58 

 

§ 14-13. Overtredelse av forskrift etter §§ 9-1, 9-1 a og 9-2 
Den som overtrer noen forskrift departementet har gitt til unngåelse av sammenstøt 

mellom luftfartøyer eller av andre luftfartsulykker eller for ellers å trygge mot farer og ulemper 
som følge av luftfart, straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 
 

Den som overtrer restriksjoner i luftrommet opprettet i medhold av § 9-1 a første og 
annet ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 
 

Den som fraviker flygevei fastsatt etter § 9-2, eller som overtrer forskrifter departementet 
har gitt om luftfartøyer som skal passere rikets grense, straffes med bøter eller med fengsel 
inntil 1 år. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt 
fører luftfartøy urettmessig inn i en sone som er opprettet for å beskytte midlertidige eller faste 
anlegg eller innretninger for undersøkelse etter eller utnytting, lagring eller transport av 
undersjøiske naturforekomster. 
 

Den som overtrer noen forskrift departementet har gitt om operative forhold, straffes 
med bøter eller fengsel inntil 2 år 
 

§ 14-14. Føring av luftfartøy i strid med regulering 
Den som under føring av luftfartøy i en luftled eller et annet område hvor lufttrafikken er 

undergitt særskilt regulering, unnlater å etterkomme eller handler i strid med en anvisning av 
trafikkledelsen som han plikter å følge, straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 
 

På samme måte straffes en fartøysjef som overtrer bestemmelsene om landingsplikt i § 
9-3. 
 

§ 14-17. Overtredelse av § 6-8 m.v 
Kommer et luftfartøy i nød, og fartøysjefen unnlater å gjøre det som står i hans makt for 

å bevare fartøyet, ombordværende eller gods, eller det som ellers påligger ham etter § 6-8, 
straffes han med bøter eller med fengsel inntil 1 år. 
 

§ 14-19. Om overtredelse av bestemmelser om fartøydokument m.v. 
Unnlater en fartøysjef eller et annet besetningsmedlem å foreta det som påhviler ham 

når det gjelder å opprette, føre eller oppbevare fartøydokument eller å medføre fartøydokument, 
sertifikat eller annet dokument ombord, straffes han med bøter eller med fengsel inntil 3 
måneder. 
 

Foretar han uriktig innførsel i fartøydokument, eller bevirker han på annen måte at et 
slikt dokument får et uriktig innhold, straffes han med bøter eller med fengsel inntil 1 år. 
 

§ 14-29. Overtredelse av forskrift gitt med hjemmel i denne lov 
Den som overtrer forskrift gitt med hjemmel i denne lov, straffes med bøter eller med 

fengsel inntil 3 måneder, om ikke forholdet rammes av et annet straffebud i dette kapittel. 
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§ 14-30.Skjerpet straff ved tap av menneskeliv eller betydelig skade på legeme 
eller helbred. 

Medfører en overtredelse som nevnt i §§ 14-5, 14-6, 14-8, 14-11 - 14-14, 14-17 eller 14-
20 - 14-22 tap av menneskeliv eller betydelig skade på legeme, helse eller eiendom, kan 
fengsel inntil 5 år anvendes. 
 

Det samme gjelder ved overtredelse som nevnt i § 14-7, dersom noen lider betydelig 
formuestap som følge av at det ikke har foreligget foreskrevet forsikring eller annen sikkerhet. 
 

§ 14-31.Overtredelse ved uaktsomhet 
Blir en overtredelse som nevnt i §§ 14-1 - 14-29 begått av uaktsomhet, er straffen bøter 

eller fengsel inntil 6 måneder, dog slik at det ikke i noe tilfelle kan anvendes strengere straff enn 
den som er fastsatt for forsettlig overtredelse. Dette gjelder ikke overtredelse som nevnt i § 14-
11 annet ledd. 
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Kapittel XV. Gjennomføringsbestemmelser 
 
 
§ 15-1.Særlige unntak fra denne lov 

For luftfartøyer som ikke har fører ombord eller ikke drives frem med motor, eller som for 
øvrig er av særlig art, kan departementet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne lov eller gi 
særlige forskrifter, for så vidt det ikke er betenkelig av hensyn til luftfartens sikkerhet eller av 
andre grunner. Dog kan det ikke foretas endring i bestemmelser av privatrettslig eller 
strafferettslig innhold. 
 

Departementet kan gi forskrifter om innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, 
men ikke kan ansees som luftfartøyer. 
 
 

§ 15-3.Luftfartsmyndigheten 
Departementet bestemmer hvilken myndighet som skal være luftfartsmyndighet etter 

denne lov. 
 

Departementet kan bestemme at kompetanse til å fatte enkeltvedtak etter bestemmelser 
gitt i eller i medhold av denne lov, kan delegeres til luftfartsforeninger, selskaper som er direkte 
eller indirekte heleid av staten, samt private sakkyndige. I tilknytning til delegasjon etter første 
punktum, skal det samtidig utpekes et organ i den ordinære luftfartsforvaltningen som er 
klageinstans for slike enkeltvedtak. 
 
 

§ 15-4.Departementets forskriftskompetanse 
Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelser foran i denne 
lov. 
 

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i 
tjenesteloven for godkjennelse av autorisert verksted, herunder om saksbehandlingsfrist og 
rettsvirkninger av fristoverskridelse. Unntak fra tjenesteloven § 11 annet ledd kan bare gjøres 
når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn, herunder hensynet til privatpersoners 
beskyttelsesverdige interesser. Saksbehandlingsreglene kan fravike reglene i forvaltningsloven. 
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BSL D 4-1 - Forskrift om krav til seilflygere 
 
§ 1.Virkeområde 

Forskriften gjelder bruk av seilfly innenfor norsk område, og for norsk seilfly utenfor 
norsk område når dette er forenlig med fremmed rett. 
 

§ 2.Krav til seilflygere 
Minstealder for seilflyger er 17 år. Utdannelse og flyging under instruksjon kan 

påbegynnes ved fylte 15 år. 
 
Seilflygeren skal være erklært medisinsk skikket for tjenesten i henhold til de medisinske 

krav i forskrift 23. august 2001 nr. 1068 om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere 
av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3). 
 

Seilflygeren skal dokumentere gjennomgått teoriutdannelse og praktisk utdannelse, og 
at kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelser godkjent av Luftfartstilsynet for flyging med 
vedkommende type seilfly og flyging av den aktuelle vanskelighetsgrad er vedlikeholdt. 
Dokumentasjonen skal medbringes under flyging. 
 

For bruk av flytelefoni kreves flytelefonistsertifikat, jf. flytelefonistforskriften 18. november 
2009 nr. 1383. 
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BSL D 4-6 - Forskrift om motorseilfly 
 

2. Gyldighetsområde 
Denne forskrift gjelder bruk av motorseilfly innenfor norsk område og for norsk 

motorseilfly utenfor norsk område når dette er forenlig med fremmed rett. Forskriften gjelder 
likevel ikke bruk av motorseilfly som er regulert i forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført 
ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. 
 
Anm: Motorseilfly skal ha luftdyktighetsbevis og registreringsbevis og forsikring skal være tegnet 
i samsvar med luftfartsloven og tilhørende forskrifter. 
 
3.  Generelt 
3.1  Et motorseilfly skal være bygget i samsvar med de normer som  gjelder for seil- og 

motorseilfly og ha flygeegenskaper som et seilfly. 
3.2  Forskrift om bruk av seilfly gjelder tilsvarende for bruk av  motorseilfly. 

 
4.       Krav til utøver 
  

Fører av motorseilfly skal: 
4.1  Dokumentere å ha gjennomgått opplæring godkjent av Luftfartsverket for flyging med 

vedkommende type motorseilfly. 
4.2  Være innehaver av flygersertifikat utstedt av Luftfartsverket eller flygebevis utstedt av  

organisasjon godkjent av Luftfartsverket. Sertifikatet/beviset skal være gyldig for 
angjeldende type/klasse motorseilfly. 
 

Anm: Luftfartsverket har godkjent Norsk Aero Klubbs (NAK) opplæring i flyging med motorseilfly 
(jf. pkt. 4.1), og NAKs flygebevis for seilfly utvidet til angjeldende type motorseilfly gjelder som 
dokumentasjon for pkt. 4.1. 
 
NAKs flygebevis for seilfly utvidet til startmetode motorseilfly gjelder som dokumentasjon for pkt. 
4.2. 
 
5 Materiell og vedlikehold 
 
5.1  Motorseilfly skal være typegodkjent av luftfartsmyndigheten i produksjonslandet og 

leveresmed gyldig luftdyktighetsbevis og flygehåndbok. Luftdyktighetsbeviset skal ikke 
være eldre enn 60 dager, innen Skandinavia 12 måneder. 

 
5.2  Vedlikehold, ettersyn og reparasjon skal utføres i samsvar med Luftfartsverkets 

bestemmelser, jf. BSL B 3-2. 
 
----------------------- 
 
 
 
Kommentar: I mange BSL’er står det "Norsk Aero Klubb, NAK", dette en gammel betegnelse på 
det som i dag heter "Norges Luftsportforbund, NLF". 
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BSL D 4-4 - Forskrift om slepeflyging 
 
1 Gyldighetsområde 

Denne forskrift gjelder for slep av seilfly, slepemålsflyging og reklameslep med fly 
innenfor norsk område. 
 
2.2 Under slepeflyging skal bare fartøysjef .............. være om bord i slepeflyet 
 
3 Slep av seilfly 
 
3.1 Fartøysjefen skal være innehaver av kompetansebevis utstedt av organisasjon godkjent av 
Luftfartsverket, og fylle de fastsatte minstekrav til praktisk erfaring, utdannelse og prøver for 
beviset. Beviset gjelder for føring av fly av den type slepeflygerens førersertifikat gjelder for 
under slep av seilfly 

Anm: Luftfartsverket har godkjent Norsk Aero Klubb utdannelsesprogram, krav til praksis 
og kompetansebevis for slep av seilfly. 
 

3.2 Slep av seilfly skal foregå i samsvar med regler godkjent av Luftfartsverket. 
Anm: Luftfartsverket har godkjent Norsk Aero Klubbs regler for utførelse av slep av 
seilfly. 
 

3.3 Slepelinen skal tilfredsstille krav godkjent av Luftfartsverket. 
Anm: Luftfartsverket har godkjent Norsk Aero Klubbs krav til slepeline. 

 
 

BSL C 5-2a - Forskrift om flytelefonistsertifikat 
(flytelefonistforskriften)   
 
§ 1.Krav for utstedelse 

Søker til flytelefonistsertifikat må ha fylt 15 år, ha gjennomgått godkjent utdanning og 
bestått teoretiske og praktiske prøver slik denne forskriften krever. 

 
§8. Språkpåtegningens gyldighetstid 

Språkferdighet angis etter en skala på seks ferdighetsnivåer. Språkferdighet på nivå 1 til 
3 medfører ikke bestått, og påtegnes ikke sertifikatet eller tilsvarende rettighet.  
Språkferdighet på nivå 4 til 6 gir språkpåtegning der 

a) nivå 4 er gyldig i tre år, 
b) nivå 5 er gyldig i seks år, 
c) nivå 6 er gyldig på ubestemt tid. 

 
§ 14. Gyldighet 

Et flytelefonistsertifikat er gyldig i ti år. Hvis rettigheten til å benytte flytelefoni er innført i 
et luftfartssertifikat, har rettigheten samme gyldighetsperiode som sertifikatet den er innført i. 

 
§ 16. Forlengelse og gjenutstedelse 

For å få forlenget et separat flytelefonistsertifikat, må innehaveren dokumentere å ha 
betjent radiotelefonistasjon for luftfart i løpet av de siste fem år. 
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BSL A 1-3 Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved 
luftfartsulykke og luftfartshendelser mv.   
 
 
§3. Rapporteringsplikt 
§6. Varsling av luftfartsulykker 
§7. Varsling av alvorlige luftfartshendelse 
§8. Varsling av alvorlige tekniske feil 
§9. Varsling av kollisjon mv. mellom luftfartøy og fugl 

Varslingen må ikke forsinkes på grunn av at enkelte opplysninger mangler. 
 
Se i SHB artikkel: 820 - VARSLING AV ULYKKER OG HENDELSER for mere detaljer. 
 
 
 
 

BSL D 2-1 - Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med fly. 
 
 
Bilag IV. Lanterner for luftfartøy 
 
1.1.1  

 
1.2 Lanterner på glidere 
2.1 De lanterner som skal føres av glidere i samsvar med BSL F 1-3 omfatter: 
a) En lanterne med fast, rødt lys, som er synlig så vidt mulig i alle retninger og har en minste 
lysstyrke på 5 normallys, eller 
b) Lanterner som beskrevet i 1.1.1 ovenfor. 
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BSL F 1-1 
 
Det er to BSL F 1-1 som gjelder luftrafikkregler. De har tilnærmet samme navn, men forskjellig 
innhold. 
 

1. BSL F 1-1 Lufttrafikkregler og operative prosedyrer / SERA 
http://public.caa.no/Part_SERA/ 

Den første, er for det meste skrevet på engelsk og forskriften og paragrafer inneholder ordet  
SERA.   SERA betyr Standardised European Rules of the Air | EASA. 
Dette er hoveddelen av lufttrafikkreglene og den er ikke linket i listen over BSL’er på 
Luftfartstilsynet sine sider. 
 
 

2. BSL F 1-1 - Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-14-1578 

Den andre er på norsk og inneholder norske avvik og definisjoner og refererer til den første.  
 
 

  

http://public.caa.no/Part_SERA/
http://public.caa.no/Part_SERA/
http://public.caa.no/Part_SERA/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-14-1578
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-14-1578
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--------------------------------- kommentarer til definisjoner ------------------------------------------------------ 
Definisjoner er definert to steder ut fra hva de skal brukes til. 
Det er flytekniske definisjoner som brukes for det meste under vedlikehold av fly og operative 
definisjoner brukes når man flyr. 

 
1. Flytekniske definisjoner: 
BSL B 1-1 - Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet (dokumentasjonsforskriften) 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-24-468 
Vedlegg 1. Definisjoner   se også side 47 i denne dokumentsamlingen. 

 
2. Operative definisjoner: 
BSL F 1-1 Lufttrafikkregler og operative prosedyrer / SERAL ((http://public.caa.no/Part_SERA/ 
Article 2 Definitions 
Nasjonalt tillegg § 4 definisjoner. 
 
Definisjonene er på engelsk, bortsett fra det nasjonale tillegget, og de er ikke oversatt til norsk 
per 01.01.2018. 
 
Inntil det kommer en norsk godkjent oversettelse på den nye BSL F 1-1 SERA er de gamle 
definisjonene beholdt i  Artikkel - 040 Definisjoner i SHB.  
Definisjonene er fra en utgått forskrift.  
Definisjonene er skrevet for de som ikke er gode i engelsk. 
NB! Det er den nye BSL F 1-1 SERA som er gyldig norsk rett. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BSL F 1-1 Lufttrafikkregler og operative prosedyrer / SERA 

 

 

Nasjonalt tillegg §4 definisjoner  

 (1) I tillegg til definisjonene opplistet i forordning (EU) 923/2012 artikkel 2 gjelder følgende 
definisjoner i Norge: 
 

a) AFIS-enhet: en lufttrafikktjenesteenhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til 
luftfartøy før avgang, på manøvreringsområdet på en ikke-kontrollert flyplass, samt til luftfartøy 
innenfor en trafikkinformasjonssone og trafikkinformasjonsområde 

b) HFIS-enhet: en lufttrafikktjenesteenhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til 
helikoptre ved landing og avgang fra et helikopterdekk og til luftfartøy innenfor en trafikksone for 
helikopter (HTZ) 

c) trafikksone for helikopter (HTZ): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som 
vertikalt strekker seg fra havets overflate til en angitt høyde over middelvannstand og som 
etableres rundt en innretning med landingsplattform på kontinentalsokkelen 

d) trafikkinformasjonsområde (TIA): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som 
strekker seg oppover fra en angitt høyde over havflaten til et angitt flygenivå eller en angitt 
høyde over havflaten og hvor det ytes flygeinformasjons- og alarmtjeneste av en ATS-enhet 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-24-468
http://public.caa.no/Part_SERA/
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e) trafikkinformasjonssone (TIZ): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som 
vertikalt strekker seg fra jordoverflaten til en angitt høyde over havflaten og hvor det ytes 
flygeinformasjons- og alarmtjeneste av en ATS-enhet 

 
 

Article 2 Definitions  
 
NB! Denne engelske lista er sterkt forkortet for å bare gjelde seilflygere.  
For fullstendig liste se BSL F-1-1 Article 2 Definitions .  http://public.caa.no/Part_SERA/ 
 
For the purpose of this Regualtion the following definitions shall apply: 
 

5. ‘aerobatic flight’ means manoeuvres intentionally performed by an aircraft involving an 
abrupt change in its attitude, an abnormal attitude, or an abnormal variation in speed, not 
necessary for normal flight or for instruction for licenses or ratings other than aerobatic rating; 

6. ‘aerodrome’ means a defined area (including any buildings, installations and equipment) on 
land or water or on a fixed, fixed off-shore or floating structure intended to be used either wholly 
or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft; 

8. ‘aerodrome control tower’ means a unit established to provide air traffic control service to 
aerodrome traffic; 

13. ‘Aeronautical Information Publication (AIP)’ means a publication issued by or with the 
authority of a State and containing aeronautical information of a lasting character essential to air 
navigation; 

16. ‘aeroplane’ means a power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly 
from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight; 

18. ‘aircraft’ means any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions 
of the air other than the reactions of the air against the earth’s surface; 

26. ‘air traffic’ means all aircraft in flight or operating on the manoeuvring area of an 
aerodrome; 

31. ‘air traffic control unit’ means a generic term meaning variously, area control centre, 
approach control unit or aerodrome control tower; 

36. ‘airway’ means a control area or portion thereof established in the form of a corridor; 

39. ‘altitude’ means the vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, 
measured from mean sea level (MSL); 

50. ‘ceiling’ means the height above the ground or water of the base of the lowest layer of cloud 
below 6 000 m (20 000 ft) covering more than half the sky; 

52. ‘clearance limit’ means the point to which an aircraft is granted an air traffic control 
clearance; 

http://public.caa.no/Part_SERA/
http://public.caa.no/Part_SERA/
http://public.caa.no/Part_SERA/
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56. ‘control area’ means a controlled airspace extending upwards from a specified limit above 
the earth; 

57. ‘controlled aerodrome’ means an aerodrome at which air traffic control service is provided 
to aerodrome traffic regardless whether or not a control zone exists; 

58. ‘controlled airspace’ means an airspace of defined dimensions within which air traffic 
control service is provided in accordance with the airspace classification; 

59. ‘controlled flight’ means any flight which is subject to an air traffic control clearance; 

61. ‘control zone’ means a controlled airspace extending upwards from the surface of the earth 
to a specified upper limit; 

65. ‘danger area’ means an airspace of defined dimensions within which activities dangerous to 
the flight of aircraft may exist at specified times; 

78. ‘flight level (FL)’ means a surface of constant atmospheric pressure which is related to a 
specific pressure datum, 1 013,2 hectopascals (hPa), and is separated from other such surfaces 
by specific pressure intervals; 

79. ‘flight plan’ means specified information provided to air traffic services units, relative to an 
intended flight or portion of a flight of an aircraft; 

80. ‘flight visibility’ means the visibility forward from the cockpit of an aircraft in flight; 

82. ‘ground visibility’ means the visibility at an aerodrome, as reported by an accredited 
observer or by automatic systems; 

83. ‘heading’ means the direction in which the longitudinal axis of an aircraft is pointed, usually 
expressed in degrees from North (true, magnetic, compass or grid); 

84. ‘height’ means the vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, 
measured from a specified datum; 

88. ‘IFR flight’ means a flight conducted in accordance with the instrument flight rules; 

92. ‘landing area’ means that part of a movement area intended for the landing or take-off of 
aircraft; 

93. ‘level’ means a generic term relating to the vertical position of an aircraft in flight and 
meaning variously, height, altitude or flight level; 

97. ‘night’ means the hours between the end of evening civil twilight and the beginning of 
morning civil twilight. Civil twilight ends in the evening when the centre of the sun’s disc is 6 
degrees below the horizon and begins in the morning when the centre of the sun’s disc is 6 
degrees below the horizon; 

101. ‘pressure-altitude’ means an atmospheric pressure expressed in terms of altitude which 
corresponds to that pressure in the Standard Atmosphere, as defined in Annex 8, Part 1 to the 
Chicago Convention; 
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103. ‘prohibited area’ means an airspace of defined dimensions, above the land areas or 
territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is prohibited; 

105. ‘radar’ means a radio detection device which provides information on range, azimuth 
and/or elevation of objects; 

106. ‘radio mandatory zone (RMZ)’ means an airspace of defined dimensions wherein the 
carriage and operation of radio equipment is mandatory; 

107. ‘radio navigation service’ means a service providing guidance information or position 
data for the efficient and safe operation of aircraft supported by one or more radio navigation 
aids; 

108. ‘radiotelephony’ means a form of radiocommunication primarily intended for the exchange 
of information in the form of speech; 

110. ‘reporting point’ means a specified geographical location in relation to which the position 
of an aircraft can be reported; 

113. ‘runway’ means a defined rectangular area on a land aerodrome prepared for the landing 
and take-off of aircraft; 

117. ‘sailplane’ means a heavier-than-air aircraft which is supported in flight by the dynamic 
reaction of the air against its fixed lifting surfaces, the free flight of which does not depend on an 
engine, including also hang gliders, paragliders and other comparable craft; 

132. ‘traffic information’ means information issued by an air traffic services unit to alert a pilot 
to other known or observed air traffic which may be in proximity to the position or intended route 
of flight and to help the pilot avoid a collision; 

136. ‘transponder mandatory zone (TMZ)’ means an airspace of defined dimensions wherein 
the carriage and operation of pressure-altitude reporting transponders is mandatory; 

137. ‘unidentified aircraft’ means an aircraft which has been observed or reported to be 
operating in a given area but whose identity has not been established; 

138. ‘unmanned free balloon’ means a non-power-driven, unmanned, lighter-than-air aircraft 
in free flight; 

140. ‘VFR flight’ means a flight conducted in accordance with the visual flight rules; 

141. ‘visibility’ means visibility for aeronautical purposes which is the greater of: 

(a) the greatest distance at which a black object of suitable dimensions, situated near 
the ground, can be seen and recognised when observed against a bright background; 

(b) the greatest distance at which lights in the vicinity of 1 000 candelas can be seen and 
identified against an unlit background; 

142. ‘visual meteorological conditions’ mean meteorological conditions expressed in terms of 
visibility, distance from cloud, and ceiling, equal to or better than specified minima; 
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143. ‘VMC’ means the symbol used to designate visual meteorological conditions. 

-------------------- 
 
SECTION 2 Applicability and compliance 
 
Guidance material (GM1) 
 
GM1 Article 2(39) Altitude 

• (a) A pressure type altimeter calibrated in accordance with the Standard Atmosphere 
when set to a QNH altimeter setting will indicate altitude (above the mean sea level). 

• (b) The term ‘altitude’ indicates altimetric rather than geometric altitude. 
 
GM1 Article 2(58) Controlled airspace 

• Controlled airspace is a generic term which covers ATS airspace Classes A, B, C, D and 
E. 

• GM1 Article 2(78) Flight level 
• GM1 Article 2(84) Height 

 
GM1 Article 2(78) Flight level 

• A pressure type altimeter calibrated in accordance with the Standard Atmosphere, when 
set to a pressure of 1 013.2 hPa, may be used to indicate flight levels. 

 
GM1 Article 2(84) Height 

• (a) A pressure type altimeter calibrated in accordance with the Standard Atmosphere, 
when set to a QFE altimeter setting, will indicate height (above the QFE reference 
datum). 

• (b) The term ‘height’ indicates altimetric rather than geometric height. 
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Annex Rules of the air 
 

SECTION 2 Applicability and compliance 
 

SERA.2005 Compliance with the rules of the air 
 
The operation of an aircraft either in flight, on the movement area of an aerodrome or at an 
operating site shall be in compliance with the general rules, the applicable local provisions and, 
in addition, when in flight, either with: 
 

(a) the visual flight rules; or 
 

(b) the instrument flight rules. 
 
 

SERA.2010 Responsibilities 
 
(a) Responsibility of the pilot-in-command 
 
The pilot-in-command of an aircraft shall, whether manipulating the controls or not, be 
responsible for the operation of the aircraft in accordance with this Regulation, except that the 
pilot-in-command may depart from these rules in circumstances that render such departure 
absolutely necessary in the interests of safety. 
  
(b) Pre-flight action 
 
Before beginning a flight, the pilot-in-command of an aircraft shall become familiar with all 
available information appropriate to the intended operation. Pre-flight action for flights away 
from the vicinity of an aerodrome, and for all IFR flights, shall include a careful study of available 
current weather reports and forecasts, taking into consideration fuel requirements and an 
alternative course of action if the flight cannot be completed as planned. 
 

SERA.2015 Authority of pilot-in-command of an aircraft 
 
The pilot-in-command of an aircraft shall have final authority as to the disposition of the aircraft 
while in command. 

 

SERA.2020 Problematic use of psychoactive substances 
 
No person whose function is critical to the safety of aviation (safety-sensitive personnel) shall 
undertake that function while under the influence of any psychoactive substance, by reason of 
which human performance is impaired. No such person shall engage in any kind of problematic 
use of substances. 
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SECTION 3 General rules and collision avoidance 
 
SERA.3101 Negligent or reckless operation of aircraft 
An aircraft shall not be operated in a negligent or reckless manner so as to endanger 
life or property of others. 
 
SERA.3105 Minimum heights 
Except when necessary for take-off or landing, or except by permission from the 
competent authority, aircraft shall not be flown over the congested areas of cities, towns 
or settlements or over an open-air assembly of persons, unless at such a height as will 
permit, in the event of an emergency arising, a landing to be made without undue 
hazard to persons or property on the surface.  
The minimum heights for VFR flights shall be those specified in SERA.5005(f)  and 
minimum levels for IFR flights shall be those specified in SERA.5015(b) . 
 
SERA.3120 Towing 
An aircraft or other object shall only be towed by an aircraft in accordance with: 
 
(a) Union legislation or, where applicable, national legislation for aircraft operations 
regulated by Member States; and 
 
(b) as indicated by any relevant information, advice and/or clearance from the 
appropriate air traffic services unit. 
 
SERA.3130 Aerobatic flight 
Aerobatic flights shall only be carried out in accordance with: 
 
(a) Union legislation or, where applicable, national legislation for aircraft operations 
regulated by Member States; and 
 
(b) as indicated by any relevant information, advice and/or clearance from the 
appropriate air traffic services unit. 

•  
Nasjonalt tillegg §6. Til SERA.3130 Akroflyging 
(1) Akroflyging er ikke tillatt over tettbebyggelse, folkeansamling i friluft, over trafikkerte 
havner eller over sjøgående fartøyer. 
 
(2) Akroflyging er ikke tillatt i kontrollert luftrom uten etter tillatelse fra vedkommende 
flygekontrollenhet. 
 
(3) Akroflyging tillates utført når luftfartøyet flyr i samsvar med de visuelle flygeregler og 
skal utføres i en høyde av 600 m (2000 fot) eller mer over det høyeste punkt innenfor 
1,5 km horisontal avstand fra luftfartøyet. 
 

http://public.caa.no/Part_SERA/AnnexRulesoftheair.html
http://public.caa.no/Part_SERA/AnnexRulesoftheair.html
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SERA.3135 Formation flights 
Aircraft shall not be flown in formation except by pre-arrangement among the pilots-in-
command of the aircraft taking part in the flight and, for formation flight in controlled 
airspace, in accordance with the conditions prescribed by the competent authority. 
These conditions shall include the following: 
 
(a) one of the pilots-in-command shall be designated as the flight leader; 
 
(b) the formation operates as a single aircraft with regard to navigation and position 
reporting; 
 
(c) separation between aircraft in the flight shall be the responsibility of the flight leader 
and the pilots-in-command of the other aircraft in the flight and shall include periods of 
transition when aircraft are manoeuvring to attain their own separation within the 
formation and during join-up and breakaway; and 
 
(d) for State aircraft a maximum lateral, longitudinal and vertical distance between each 
aircraft and the flight leader in accordance with the Chicago Convention. For other than 
State aircraft a distance not exceeding 1 km (0,5 nm) laterally and longitudinally and 30 
m (100 ft) vertically from the flight leader shall be maintained by each aircraft. 
 
SERA.3145 Prohibited areas and restricted areas 
Aircraft shall not be flown in a prohibited area, or in a restricted area, the particulars of 
which have been duly published, except in accordance with the conditions of the 
restrictions or by permission of the Member State over whose territory the areas are 
established. 
 
 

CHAPTER 2 Avoidance of collisions 
 
SERA.3201 General 
Nothing in this Regulation shall relieve the pilot-in-command of an aircraft from the 
responsibility of taking such action, including collision avoidance manoeuvres based on 
resolution advisories provided by ACAS  
 
SERA.3205 Proximity  (nærhet) 
An aircraft shall not be operated in such proximity to other aircraft as to create a 
collision hazard. 
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SERA.3210 Right-of-way   -   Vikepliktsregler 
 
a) The aircraft that has the right-of-way shall maintain its heading and speed. 
 
b) An aircraft that is aware that the manoeuvrability of another aircraft is impaired shall 
give way to that aircraft. 
 
c) An aircraft that is obliged by the following rules to keep out of the way of another shall 
avoid passing over, under or in front of the other, unless it passes well clear and takes 
into account the effect of aircraft wake turbulence. 

 
(1) Approaching head-on. When two aircraft are approaching head-on or 

approximately so and there is danger of collision, each shall alter its heading to 
the right. 
 

(2) Converging. When two aircraft are converging at approximately the same level, 
the aircraft that has the other on its right shall give way, except as follows: 

 
(i) power-driven heavier-than-air aircraft shall give way to airships, sailplanes and 
balloons; 
(ii) airships shall give way to sailplanes and balloons; 
(iii) sailplanes shall give way to balloons; 
(iv) power-driven aircraft shall give way to aircraft which are seen to be towing other 
aircraft or objects. 
 

3) Overtaking. An overtaking aircraft is an aircraft that approaches another from the 
rear on a line forming an angle of less than 70 degrees with the plane of 
symmetry of the latter, i.e. is in such a position with reference to the other aircraft 
that at night it should be unable to see either of the aircraft’s left (port) or right 
(starboard) navigation lights. An aircraft that is being overtaken has the right-of-
way and the overtaking aircraft, whether climbing, descending or in horizontal 
flight, shall keep out of the way of the other aircraft by altering its heading to the 
right, and no subsequent change in the relative positions of the two aircraft shall 
absolve the overtaking aircraft from this obligation until it is entirely past and 
clear. 
 
(i) Sailplanes overtaking. A sailplane overtaking another sailplane may alter its 
course to the right or to the left. 

 
 (4) Landing. An aircraft in flight, or operating on the ground or water, shall give 
way to aircraft landing or in the final stages of an approach to land. 
 
(i) When two or more heavier-than-air aircraft are approaching an aerodrome 

or an operating site for the purpose of landing, aircraft at the higher level 
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shall give way to aircraft at the lower level, but the latter shall not take 
advantage of this rule to cut in front of another which is in the final stages 
of an approach to land, or to overtake that aircraft. Nevertheless, power-
driven heavier-than-air aircraft shall give way to sailplanes. 
 

(ii) Emergency landing. An aircraft that is aware that another is compelled to land 
shall give way to that aircraft. 
 
(5) Taking off. An aircraft taxiing on the manoeuvring area of an aerodrome shall 
give way to aircraft taking off or about to take off. 

 
 
SERA.3225 Operation on and in the vicinity of an aerodrome 
An aircraft operated on or in the vicinity of an aerodrome shall: 
 
(a) observe other aerodrome traffic for the purpose of avoiding collision; 

 
(b) conform with or avoid the pattern of traffic formed by other aircraft in operation; 
 
(c) except for balloons, make all turns to the left, when approaching for a landing and 
after taking off, unless otherwise indicated, or instructed by ATC; 
 
(d) except for balloons, land and take off into the wind unless safety, the runway 
configuration, or air traffic considerations determine that a different direction is 
preferable. 
 
 
Nasjonalt tillegg §8. Til SERA.3225(c) Operasjoner på og i nærheten av en flyplass 

• Plikten til å svinge til venstre gjelder også på flyplass med AFIS med mindre 
fartøysjef ønsker å nytte høyresving og dette kan skje uten fare for den øvrige 
trafikk og AFIS-enheten er informert. 
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SECTION 4 Flight plans 
 
SERA.4001 Submission of a flight plan 
 
a) Information relative to an intended flight or portion of a flight, to be provided to air 
traffic services units, shall be in the form of a flight plan. The term ‘flight plan’ is used to 
mean variously, full information on all items comprised in the flight plan description, 
covering the whole route of a flight, or limited information required, inter alia, when the 
purpose is to obtain a clearance for a minor portion of a flight such as to cross an 
airway, to take off from, or to land at a controlled aerodrome. 
 
(b) A flight plan shall be submitted prior to operating: 
 
(1) any flight or portion thereof to be provided with air traffic control service; 
 
(2) any IFR flight within advisory airspace; 
 
(3) any flight within or into areas, or along routes designated by the competent authority, 
to facilitate the provision of flight information, alerting and search and rescue services; 
 
(4) any flight within or into areas or along routes designated by the competent authority, 
to facilitate coordination with appropriate military units or with air traffic services units in 
adjacent States in order to avoid the possible need for interception for the purpose of 
identification; 
 
(5) any flight across international borders, unless otherwise prescribed by the States 
concerned; 
 
(6) any flight planned to operate at night, if leaving the vicinity of an aerodrome. 
 
(c) A flight plan shall be submitted, before departure, to an air traffic services reporting office or, 
during flight, transmitted to the appropriate air traffic services unit or air-ground control radio 
station, unless arrangements have been made for submission of repetitive flight plans. 
 
(d) A flight plan for any flight planned to operate across international borders or to be provided 
with air traffic control service or air traffic advisory service shall be submitted at least sixty 
minutes before departure, or, if submitted during flight, at a time which will ensure its receipt by 
the appropriate air traffic services unit at least ten minutes before the aircraft is estimated to 
reach: 
 

(1) the intended point of entry into a control area or advisory area; or 
(2) the point of crossing an airway or advisory route. 
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SECTION 5 Visual meteorological conditions, visual flight 
rules, special VFR and instrument flight rules 
 
SERA.5001 VMC visibility and distance from cloud minima 
 

 
 
 
SERA.5005 Visual flight rules 
(a) Except when operating as a special VFR flight, VFR flights shall be conducted so 
that the aircraft is flown in conditions of visibility and distance from clouds equal to or 
greater than those specified in Table S5-1. 
 
(b) Except when a special VFR clearance is obtained from an air traffic control unit, VFR 
flights shall not take off or land at an aerodrome within a control zone, or enter the 
aerodrome traffic zone or aerodrome traffic circuit when the reported meteorological 
conditions at that aerodrome are below the following minima: 

 
(1) the ceiling is less than 450 m (1 500 ft); or 

 
(2) the ground visibility is less than 5 km. 
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Nasjonalt tillegg §14. Til SERA.5005(f) Visuelle flygeregler 
I tillegg gjelder: 
 
a) Minstehøyden kan fravikes når flygingen utføres med helikopter og skjer i samsvar 
med driftsforskrifter for ervervsmessig luftfart med helikopter. 
 
b) Minstehøyden kan fravikes når det er påkrevd for innflyging for treningsformål 
såfremt innflygingen ikke foretas over tettbebyggelse eller folkeansamling i friluft. 
 
c) Seilfly som utfører hangflyging kan fly ned til en minstehøyde av 50 m over bakken 
eller vannet. 
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Appendix 4 ATS airspace classes - services provided and flight 
requirements 
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SECTION 6 Airspace classification 

 
SERA.6001 Classification of airspaces 
Member States shall, as appropriate to their needs, designate airspace in accordance with the 
following airspace classification and in accordance with Appendix 4:  

 
(a) Class A. IFR flights only are permitted. All flights are provided with air traffic control service 
and are separated from each other. Continuous air-ground voice communications are required 
for all flights. All flights shall be subject to ATC clearance. 

 
(b) Class B. IFR and VFR flights are permitted. All flights are provided with air traffic control 
service and are separated from each other. Continuous air-ground voice communications are 
required for all flights. All flights shall be subject to ATC clearance. 

 
(c) Class C. IFR and VFR flights are permitted. All flights are provided with air traffic control 
service and IFR flights are separated from other IFR flights and from VFR flights. VFR flights are 
separated from IFR flights and receive traffic information in respect of other VFR flights and 
traffic avoidance advice on request. Continuous air-ground voice communications are required 
for all flights. For VFR flights a speed limitation of 250 kts indicated airspeed (IAS) applies below 
3 050 m (10 000 ft) AMSL, except where approved by the competent authority for aircraft types, 
which for technical or safety reasons, cannot maintain this speed. All flights shall be subject 
to ATC clearance. 

 
(d) Class D. IFR and VFR flights are permitted and all flights are provided with air traffic control 
service. IFR flights are separated from other IFR flights, receive traffic information in respect of 
VFR flights and traffic avoidance advice on request. VFR flights receive traffic information in 
respect of all other flights and traffic avoidance advice on request. Continuous air-ground voice 
communications are required for all flights and a speed limitation of 250 kts IAS applies to all 
flights below 3 050 m (10 000 ft) AMSL, except where approved by the competent authority for 
aircraft types, which for technical or safety reasons, cannot maintain this speed. All flights 
shall be subject to ATC clearance. 

 
(e) Class E. IFR and VFR flights are permitted. IFR flights are provided with air traffic control 
service and are separated from other IFR flights. All flights receive traffic information, as far as 
is practical. Continuous air-ground voice communications are required for IFR flights. A speed 
limitation of 250 kts IAS applies to all flights below 3 050 m (10 000 ft) AMSL, except where 
approved by the competent authority for aircraft types, which for technical or safety reasons, 
cannot maintain this speed. All IFR flights shall be subject to ATC clearance. Class E shall not 
be used for control zones. 
 
(f) Class F. IFR and VFR flights are permitted. All participating IFR flights receive an air traffic 
advisory service and all flights receive flight information service if requested. Continuous air-
ground voice communications are required for IFR flights participating in the advisory service 

http://public.caa.no/Part_SERA/Appendix4ATSairspaceclasses-servicesprovidedandflightrequirements.html
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and all IFR flights shall be capable of establishing air-ground voice communications. A speed 
limitation of 250 kts IAS applies to all flights below 3 050 m (10 000 ft) AMSL, except where 
approved by the competent authority for aircraft types, which for technical or safety reasons, 
cannot maintain this speed. ATC clearance is not required. 
 
(g) Class G. IFR and VFR flights are permitted and receive flight information service if 
requested. All IFR flights shall be capable of establishing air-ground voice communications. A 
speed limitation of 250 kts IAS applies to all flights below 3 050 m (10 000 ft) AMSL, except 
where approved by the competent authority for aircraft types, which for technical or safety 
reasons, cannot maintain this speed. ATC clearance is not required. 
 
(h) Implementation of Class F shall be considered as a temporary measure until such time as it 
can be replaced by alternative classification. 
 
 

Nasjonalt tillegg §15. Til SERA.6001 Luftromsklassifisering i kontrollsoner utenfor 
enhetens åpningstid 
Når et kontrolltårn ikke yter flygekontrolltjeneste i den tilhørende kontrollsone endres den 
publiserte ATS luftromsklassifiseringen til klasse G og Radio Mandatory Zone (RMZ). 
 
 

SERA.6005 Requirements for communications and SSR transponder 
 
(a) Radio mandatory zone (RMZ) 

(1) VFR flights operating in parts of Classes E, F or G airspace and IFR flights operating 
in parts of Classes F or G airspace designated as a radio mandatory zone (RMZ) by the 
competent authority shall maintain continuous air- ground voice communication watch 
and establish two-way communication, as necessary, on the appropriate communication 
channel, unless in compliance with alternative provisions prescribed for that particular 
airspace by the ANSP. 
 
(2) Before entering a radio mandatory zone, an initial call containing the designation of 
the station being called, call sign, type of aircraft, position, level, the intentions of the 
flight and other information as prescribed by the competent authority, shall be made by 
pilots on the appropriate communication channel. 

 
 (b) Transponder mandatory zone (TMZ) 

(1) All flights operating in airspace designated by the competent authority as a 
transponder mandatory zone (TMZ) shall carry and operate SSR transponders capable 
of operating on Modes A and C or on Mode S, unless in compliance with alternative 
provisions prescribed for that particular airspace by the ANSP. 
(c) Airspaces designated as radio mandatory zone and/or transponder mandatory zone 
shall be duly promulgated in the aeronautical information publications. 
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Nasjonalt tillegg §16. Til SERA.6005(a) Luftrom med krav til toveis 
radiokommunikasjon (RMZ) 
 
(1) Når et kontrolltårn ikke yter flygekontrolltjeneste i den tilhørende kontrollsone 
endres den publiserte ATS luftromsklassifiseringen til klasse G og Radio Mandatory Zone 
(RMZ). 
 
(2) TIZ og TIA er Radio Mandatory Zone (RMZ). Luftfartøy som skal fly innenfor 
RMZ skal i ATS-enhetens åpningstid etablere og opprettholde to-veis radiokommunikasjon med 
vedkommende ATS-enhet. 
 
(3) Utenfor lufttrafikktjenesteenhetens åpningstid skal fartøysjefen sende posisjonsmeldinger 
blindt. 
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Appendix 1 Signals 
 

1. DISTRESS AND URGENCY SIGNALS 
 
1.2. Distress signals 
 
1.2.1. The following signals, used either together or separately, mean that grave and imminent 
danger threatens, and immediate assistance is requested: 
 
(a) a signal made by radiotelegraphy or by any other signalling method consisting of the group 
SOS (.. .— — — . .. in the Morse Code); 
 
(b) a radiotelephony distress signal consisting of the spoken word MAYDAY; 
 
(c) a distress message sent via data link which transmits the intent of the word MAYDAY; 
 
(d) rockets or shells throwing red lights, fired one at a time at short intervals; 
 
(e) a parachute flare showing a red light; 
 
(f) setting of the transponder to Mode A Code 7700. 
 
 
2. VISUAL SIGNALS USED TO WARN AN UNAUTHORISED AIRCRAFT FLYING IN OR 
ABOUT TO ENTER A RESTRICTED, PROHIBITED OR DANGER AREA 
 
2.1. When visual signals are used to warn unauthorised aircraft flying in or about to enter a 
restricted, prohibited or danger area by day and by night, a series of projectiles discharged from 
the ground at intervals of 10 seconds, each showing, on bursting, red and green lights or stars 
shall indicate to an unauthorised aircraft that it is flying in or about to enter a restricted, 
prohibited or danger area, and that the aircraft is to take such remedial action as may be 
necessary. 
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3. SIGNALS FOR AERODROME TRAFFIC 
 
3.1. Lys og pyrotekniske signaler.  (For de som bare kan engelsk se den engelske versjon 

3.1. Light and pyrotechnic signals.) 
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3.1.2. Luftfartøyets kvittering 
 
a) I luften: 

1) i dagslys 
– ved å vippe luftfartøyets vinger, bortsett fra i innledende eller avsluttende del av 
innflygingen, 

2) i mørke 
– ved å blinke to ganger med luftfartøyets landingslys, eller med 
navigeringslysene dersom luftfartøyet ikke har landingslys. 

 
b) På bakken: 

1) i dagslys 
– ved å bevege luftfartøyets balanseror eller sideror, 

2) i mørke 
– ved å blinke to ganger med luftfartøyets landingslys, eller med 
navigeringslysene dersom luftfartøyet ikke har landingslys. 

 
 

3.2. Visuelle signaler fra bakken 
 
3.2.1. Landing forbudt 
3.2.1.1. En vannrett rød kvadrat med gule diagonaler (figur A1-2) i et signalområde viser at 
landing er forbudt og at forbudet ventes å være av lengre varighet. 
 

 
 

3.2.2. Behov for særlige forholdsregler under innflyging eller landing 
3.2.2.1. En vannrett rød kvadrat med én gul diagonal (figur A1-3) i et signalområde viser at det 
på grunn av manøvreringsområdets dårlige tilstand eller andre årsaker må treffes særlige 
forholdsregler under innflyging eller landing. 
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3.2.3. Bruk av rullebane og taksebane 
 
3.2.3.1. En vannrett hvit figur med form som en håndvekt (figur A1-4) i et signalområde viser at 
landing, start og taksing av luftfartøyer bare skal foregå på rullebaner og taksebaner. 
 

 
 
 
3.2.3.2. Den samme vannrette hvite figuren med form som en håndvekt som i 3.2.3.1, men med 
en svart stripe på tvers av de to sirklene og vinkelrett på skaftet (figur A1-5), i et signalområde 
viser at landing og start bare skal foregå på rullebaner, men at andre manøvrer kan foretas 
utenfor rullebaner og taksebaner. 

 
 
3.2.4. Stengte rullebaner eller taksebaner 
 
3.2.4.1. Ensfargede kors av kontrastfarge, gul eller hvit (figur A1-6) utlagt horisontalt på 
rullebaner og taksebaner eller deler av disse, angir grensene av et område som er ubrukbart for 
manøvrering av luftfartøyer. 
 

 
 
3.2.5. Start- eller landingsretning 
 
3.2.5.1. Et vannrett hvitt eller oransje T-symbol for landing (figur A1-7) viser retningen 
luftfartøyer skal bruke for landing og start, som skal være parallelt med stammen på T-en og i 
retning mot tverrstykket. Ved bruk om natten skal T-symbolet enten være belyst eller avmerket 
med hvite lys. 
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3.2.5.2. Et tosifret tall (figur A1-8) plassert loddrett på eller nær kontrolltårnet viser startretningen 
til luftfartøyer på manøvreringsområdet, uttrykt i enheter av 10 grader avrundet til de nærmeste 
10 grader på magnetkompasset. 
 

 
 
 

3.2.6. Høyretrafikk 
 
3.2.6.1. En pil av iøynefallende farge brukket til høyre (figur A1-9) og plassert i et signalområde 
eller horisontalt ved enden av rullebane i bruk, angir at svinger før landing og etter avgang skal 
foregå til høyre. 

 
 

3.2.7. Meldekontor for lufttrafikktjenesten 
 
3.2.7.1. Bokstaven C plassert loddrett i svart på gul bunn (figur A1-10) viser beliggenheten av 
meldekontoret for lufttrafikktjenesten. 
 

 
 

3.2.8. Seilflyging pågår 
 
3.2.8.1. Et dobbelt hvitt kors plassert vannrett (figur A1-11) i signalområdet viser at flyplassen 
benyttes av seilfly og at seilflyging pågår. 
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BSL F 1-1 - Forskrift om lufttrafikkregler og operative 
prosedyrer 

 
Det er to BSL F 1-1 som gjelder luftrafikkregler. De har tilnærmet samme navn, men forskjellig 
innhold. Dette er den norske og andre delen.    http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/ 
 

Kapittel I - Innledende bestemmelser 
 

§ 5.Definisjoner 
I tillegg til definisjonene opplistet i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 
artikkel 2, gjelder følgende definisjoner: 
 
a) AFIS-enhet: en enhet for lufttrafikktjenester som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til 
luftfartøy før avgang, på manøvreringsområdet på en ikke-kontrollert flyplass, samt til luftfartøy 
innenfor en trafikkinformasjonssone (TIZ) og trafikkinformasjonsområde (TIA). 
 
b) HFIS-enhet: en enhet for lufttrafikktjenester som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til 
helikoptre ved landing og avgang fra et helikopterdekk og til luftfartøy innenfor en trafikksone for 
helikopter (HTZ). 
 
c) trafikksone for helikopter (HTZ): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som 
vertikalt strekker seg fra havets overflate til en angitt høyde over middelvannstand og som 
etableres rundt en innretning med landingsplattform på kontinentalsokkelen 
 
d) trafikkinformasjonsområde (TIA): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som 
strekker seg oppover fra en angitt høyde over havflaten til et angitt flygenivå eller en angitt 
høyde over havflaten og hvor det ytes flygeinformasjons- og alarmtjenester av en enhet for 
lufttrafikktjenester. 
 
e) trafikkinformasjonssone (TIZ): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som 
vertikalt strekker seg fra jordoverflaten til en angitt høyde over havflaten og hvor det ytes 
flygeinformasjons- og alarmtjenester av en enhet for lufttrafikktjenester. 
 
f) høyt terreng (high terrain): terreng høyere enn 6 000 FT AMSL. 
 
 

  

http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/
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Kapittel II - Særbestemmelser til SERA avsnitt 3.  
Alminnelige regler og unngåelse av kollisjoner 
 
 

§ 6. Nedkasting av ting Til SERA.3115 
 
Gjenstander, væske eller pulver skal ikke kastes, slippes eller sprøytes fra luftfartøy under 
flyging dersom de er egnet til å forårsake skade eller ulempe for: 
 
a)den øvrige luftfart, 
b)personer på bakken, 
c)bygninger eller andre installasjoner på bakken eller 
d)kulturlandskapet på bakken. 
 
Forbudet i første ledd gjelder ikke: 
a)nedkasting av proviant og utstyr til nødstedte, 
b)nedkasting av ballast i form av vann eller fin sand, 
c)sprøyting eller slipp av vann eller andre slokkingsmidler til bekjempelse av branner eller 
d)slipp av brennstoff av sikkerhetsgrunner. 
 
 

§ 7. Akroflyging  Til SERA.3130 
 
Akroflyging er ikke tillatt over tettbebyggelse, folkeansamling i friluft, over trafikkerte havner eller 
over sjøgående fartøyer. 
 
Akroflyging er ikke tillatt i kontrollert luftrom uten etter tillatelse fra vedkommende 
flygekontrollenhet. 
 
Akroflyging tillates utført når luftfartøyet flyr i samsvar med visuellflygeregler og skal utføres i en 
høyde av 600 m (2000 fot) eller mer over det høyeste punkt innenfor 1,5 km horisontal avstand 
fra luftfartøyet. 
 
 

§ 9. Venstresving  Til SERA.3225(c) 
 
Plikten til å svinge til venstre gjelder også på flyplass der det ytes flygeinformasjonstjeneste på 
flyplassen (AFIS), med mindre fartøysjef ønsker å nytte høyresving, og dette kan skje uten fare 
for den øvrige trafikk og vedkommende AFIS-enhet er informert. 
 
 
 

 



 

DOKUMENTSAMLING 1 SEILFLY 
Lover og forskrifter 

Dato: 2018-01-01 

   

 Side: 44 av 58 

 

Kapittel IV - Særbestemmelser til SERA avsnitt 5. Værforhold for 

visuell flyging, visuellflygeregler, regler for spesiell VFR-flyging og 

instrumentflygeregler 

 

§ 16 Til SERA.5005(f) 
 
I tillegg gjelder: 

e) Seilfly som utfører hangflyging kan fly ned til en minstehøyde av 50 m over bakken eller 
vannet. 
 
 
 

Kapittel V - Særbestemmelser til SERA avsnitt 6. Klassifisering av 
luftrom 

 
 

§ 18. Klassifisering av luftrom  Til SERA.6001 
 
Når et kontrolltårn ikke yter flygekontrolltjeneste i den tilhørende kontrollsonen, endres den 
publiserte ATS-luftromsklassifiseringen til klasse G og radiopåbudssone (RMZ). 

 

§ 19. Klassifisering av luftrom  Til SERA.6005(a) 
 
Når et kontrolltårn ikke yter flygekontrolltjeneste i den tilhørende kontrollsonen, endres den 
publiserte ATS-luftromsklassifiseringen til klasse G og radiopåbudssone (RMZ). 
 
Trafikkinformasjonssone (TIZ) og trafikkinformasjonsområde (TIA) er radiopåbudssone (RMZ). 
Luftfartøy som skal fly innenfor en radiopåbudssone (RMZ), skal i åpningstiden til enheten for 
lufttrafikktjenester etablere og opprettholde to-veis radiokommunikasjon med vedkommende 
enhet for lufttrafikktjenester. 
 
Utenfor åpningstiden til enheten for lufttrafikktjenester, skal fartøysjefen sende 
posisjonsmeldinger blindt. 
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BSL B 1-1 - Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet 
(dokumentasjonsforskriften) 
 

• § 4.Fartøydokumenter 
• § 5.Dokumentasjon av vedlikehold av flymateriell 
• § 6.Generelt om reisejournal og tekniske journaler 
• § 7.Reisejournal for luftfartøy 
• § 9.Journaler for seilfly, motorseilfly og ballong 
• § 11.Masse- og balansedokumentasjon 
• § 12.Oppbevaring av utskrevne reisejournaler for luftfartøy og tekniske journaler 
• Vedlegg 1. Definisjoner 

 

§ 4.Fartøydokumenter 
Under flyging skal følgende originaldokumenter knyttet til luftdyktighet medføres i luftfartøyet 
med mindre annet er fastsatt: 
 
a) luftdyktighetsbevis, jf. luftdyktighetsbevisforskriften og luftdyktighetsforskriften, 
b) gyldig vedlikeholdsrapport (VR) for alle luftfartøy som har kontinuerlig luftdyktighetsbevis, 
c) flygehåndbok eller tilsvarende samt sjekkliste, 
d) masse- og balanseunderlag, jf. Masseforskriften 
e) Post- og teletilsynets tillatelse til å inneha radiostasjon om bord der dette er installert, 
f) miljødyktighetsbevis, jf. støyforskriften, 
g) reisejournal eller annet godkjent dokumentasjonssystem ifølge § 6. 
 

§ 5.Dokumentasjon av vedlikehold av flymateriell 
(1) Det skal dokumenteres at flymateriell som benyttes til ervervsmessig flyging er vedlikeholdt i 
samsvar med vedlikeholdsforskriften (erverv) og vedlikeholdsforskriften (EASA), Part M. 
 
(2) Det skal dokumenteres at flymateriell som benyttes til ikke-ervervsmessig flyging er 
vedlikeholdt i samsvar med vedlikeholdsforskriften (privat) og vedlikeholdsforskriften (EASA), 
Part M. 
 
(3) Attest for utført vedlikehold skal utstedes etter utførte rutineettersyn i henhold til gjeldende 
vedlikeholdsunderlag. 
 
(4) Attest for utført vedlikehold skal utstedes etter utførte overhalings- og feilrettingsarbeider, 
samt modifikasjoner og reparasjoner. 
 
(5)Ved utstyrs- og komponentarbeider skal komponentene være utstyrt med attest for utført 
vedlikehold som angir hva som er gjort, eventuelt med henvisning til detaljert rapport. 
 
§ 6. Generelt om reisejournal og tekniske journaler 
Vedlikehold av flymateriell skal dokumenteres i luftfartøyets reisejournal eller journal for seil- og 
motorseilfly. I tillegg skal det dokumenteres i tekniske journaler og komponentkort, eller i 
tilsvarende godkjent system for teknisk bokføring.  
 
For klubbflyging med seil- og motorseilfly har Luftfartstilsynet godkjent dokumentasjonssystem 
utarbeidet av organisasjon godkjent av Luftfartstilsynet. 
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§ 7. Reisejournal for luftfartøy 
 
(1) Reisejournal skal være autorisert av Luftfartstilsynet før den tas i bruk. 
 
(2) Reisejournal skal føres i samsvar med de bestemmelser som finnes fremst i boken. 
Følgende rubrikker skal fylles ut: 
 
a) dato for når den aktuelle flyging finner sted, samt sted eller tid for avgang eller landing, 
b) navn på alle besetningsmedlemmer samt deres stilling, for hver flyging, 
c) tid, signatur og sertifikatnr. for den som har utført inspeksjon før avgang, 
d) mengde av drivstoff og olje om bord, 
e) teknisk flygetid, for hver flyging og total flytid (fra det øyeblikk et luftfartøy forlater bakken med 
det formål og starte, og til det igjen tar bakken ved påfølgende landing), 
f) hendelser/iakttakelser skal føres, og tekniske anmerkninger skal føres i anmerknings- og 
utbedringsjournal, 
g) i anmerknings- og utbedringsjournalen skal det dessuten innføres: 

- forhold som luftfartøyet har vært utsatt for før avreisen eller under mellomlandinger 
- alle reparasjoner, modifikasjoner samt alle luftdyktighetspåbud 

h) i ettersynsjournalen skal det innføres planlagte ettersyn og overhalinger, samt eventuelt 
påbudte spesielle ettersyn og aktuelle utførte ettersyn. 
 
(3) Reisejournal skal medføres i luftfartøyet. Den skal være tilgjengelig ved vedlikehold og tilsyn. 
I stedet for bruk av reisejournal kan Luftfartstilsynet godkjenne et annet system for teknisk 
bokføring. 
 

§ 9. Journaler for seilfly, motorseilfly og ballong 
 
(1) Journaler for seilfly, motorseilfly og ballong opprettes ved førstegangsutstedelse av 
luftdyktighetsbevis, og autoriseres av Luftfartstilsynet. Journalen skal medføres i luftfartøyet. 
 
(2) Journalen skal inneholde opplysninger av operativ karakter samt om luftdyktighetsstatus. 
Opplysningene skal være tilgjengelige ved vedlikehold og besiktelse av luftfartøyet. I journalen 
skal føres løpende opplysninger om: 

a) utbedringer av feil anmerket av fartøysjefen, 
b) vedlikeholdsarbeider utført i henhold til gjeldende vedlikeholds-underlag, 
c) modifikasjoner. 

 

§ 11. Masse- og balansedokumentasjon 
 
Alle luftfartøy skal være utstyrt med godkjent masse- og balanseoppgave i henhold til 
masseforskriften. Vedlikeholdsinstans som har utført modifikasjon eller andre arbeider som kan 
ha innvirkning på luftfartøyets masse- og balanse, er ansvarlig for at ny masse- og 
balansedokumentasjon blir utarbeidet. 
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§ 12. Oppbevaring av utskrevne reisejournaler for luftfartøy og tekniske journaler 
(1) Utskrevet reisejournal skal oppbevares av materiellets eier eller bruker i minst to år. 
 
(2) Motor- og propelljournal samt komponentkort skal oppbevares av materiellets eier eller 
bruker i den tid disse komponentene er montert på eier eller brukers luftfartøy. Utskrevet motor- 
og propelljournal samt komponentkort skal oppbevares av eieren i minst to år regnet fra dato for 
siste innføring. 
 
(3) Fartøyjournalen skal arkiveres så lenge luftfartøyet er innført i Norges Luftfartøysregister. 
 
(4) Ved tap av reisejournal eller journal for seil- og motorseilfly kan duplikat utstedes. Det 
samme gjelder for tekniske journaler. Søknad sendes Luftfartstilsynet vedlagt politiets 
bekreftelse på at tapet er anmeldt. Forslag til rekonstruksjon med dokumentasjon må 
fremlegges. Ved bruk av edb-baserte styrings- og dokumentasjonssystemer vises det til 
vedlikeholdsforskriften (erverv). 
 
(5) Når reisejournal eller tekniske journaler er utskrevet eller av annen grunn ikke lenger kan 
benyttes, skal det opprettes en ny. Før denne tas i bruk, skal alle relevante opplysninger som 
sikrer fortsatt kontinuitet i dokumentasjonen være overført fra den gamle journalen. Ved 
overføring av teknisk flygetid fra utskrevet reisejournal til ny reisejournal, er eier eller bruker ved 
sin signatur ansvarlig for at overføringen er korrekt. 
 
(6) I tilfeller hvor det benyttes godkjent system for teknisk bokføring, gjelder de samme 
arkiveringskrav som for reisejournal og tekniske journaler. 
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Vedlegg 1. Definisjoner 
Dette vedlegget gjelder som forskrift, jf. dokumentasjonsforskriften. 
 
Listen er forkortet for å bare gjelde krav til seilfly flygebevis. 
For fullstendig liste se BSL B 1-1: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-24-468 
 
 
Autorisert verksted 
Verksted med Luftfartstilsynets tillatelse til å utføre vedlikeholdsarbeider på flymateriell knyttet til 
ervervsmessig flyging og privatflyging.  
 
Avionikk 
Elektronisk utstyr i luftfartøy.  
 
Ballong 
Et ikke-kraftdrevet luftfartøy lettere enn luft.  
 
Besiktelse 
Luftfartstilsynets fysiske kontroll med flymateriellets luftdyktighet.  
 
Ettersyn (Aircraft inspection) 
Periodiske vedlikeholdsarbeider og tilstandsovervåking i samsvar med foreskrevne instrukser.  
 
Fast radioutstyr i luftfartøy 
Radiokommunikasjons- og radionavigasjonsutstyr samt pulsutstyr og nødradiopeilesender 
installert i luftfartøy.  
 
Fly 
Et kraftdrevet luftfartøy tyngre enn luft som under flyging hovedsakelig bæres oppe av 
aerodynamiske reaksjoner på bæreflater som er faste under gitte flygeforhold.  
 
Flygehåndbok (Approved Flight Manual) 
Myndighetsgodkjent luftdyktighetsdokument som inneholder de data, fastslått ved 
typesertifiseringen, som er nødvendig for å gjennomføre en sikker flyging.  
 
 
Flytekniker 
Person som innehar gyldig ICAO flyteknisk sertifikat utstedt av Luftfartstilsynet eller JAR 66 
vedlikeholdssertifikat utstedt av Luftfartstilsynet eller annen fullverdig medlemsstat tilsluttet JAA. 
Andre flytekniske sertifikater etter Luftfartstilsynets nærmere bestemmelser.  
 
Flyverksted 
Godkjent verksted med Luftfartstilsynets tillatelse, jf. BSL JAR 145 eller akseptert verksted 
godkjent av JAA sentralt til å utføre vedlikeholdsarbeider på flymateriell knyttet til ervervsmessig 
lufttransport og ervervsmessig flyging samt privatflyging.  
 
Frekvens 
Hvor ofte en hendelse eller et utfall inntreffer i løpet av en gitt tidsenhet.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-24-468
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-24-468
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Funksjonsprøve 
Prøve som utføres for å kontrollere at komponenter, enheter og systemer har normal funksjon, 
og funksjonerer innenfor spesifiserte grenser.  
 
Gassballong 
Ballong hvor hylsteret inneholder annet medium enn varmluft.  
 
Gransking 
Luftfartstilsynets gjennomgang av søknad og dokumentasjon i forbindelse med fornyelse av 
luftdyktighetsbevis.  
 
Helikopter 
Luftfartøy tyngre enn luft som under flyging bæres oppe av aerodynamiske reaksjoner på en 
eller flere kraftdrevne rotorer på vesentlig vertikale aksler.  
 
Inspeksjon 
Bedømmelse av samsvar ved observasjon og vurdering understøttet når det er aktuelt av 
måling, prøving eller tolking.  
 
Inspeksjon før avgang (Pre-flight inspection) 
Inspeksjon som utføres før flyging for å sikre at luftfartøyet er skikket for den tiltenkte flyging. 
Feilretting er ikke en del av inspeksjonen.  
 
Klubbflyging 
Flyging foretatt av personer som gjennom sitt medlemskap i en klubb/forening har rett til å bruke 
luftfartøy som disponeres av denne. Klubben/foreningen står som fartøyets eier/bruker.  
 
Kompassving 
Kontroll og fastsettelse av forskjellen mellom luftfartøys magnetiske kurs og kompasskurs 
(deviasjon).  
 
Kompasskompensering 
Forandring av det magnetiske kraftfeltet som påvirker magnetkompasset i et luftfartøy i den 
hensikt å redusere forskjellen mellom kompasskurs og magnetisk kurs.  
 
Konsekvens 
Mulige skader eller tap som følger av en uønsket hendelse.  
 
Kontroll 
Aktivitet så som måling, undersøkelse, prøving eller tolking av en eller flere egenskaper ved en 
enhet og sammenligning av resultatene med spesifiserte krav for å bestemme om 
overensstemmelse er oppnådd for hver egenskap.  
 
Luftdyktig flymateriell 
Flymateriell som er konstruert, bygd, utstyrt og vedlikeholdt og har slike egenskaper at 
sikkerhetens krav tilfredsstilles. Disse krav fastlegges av Luftfartstilsynet i form av 
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bestemmelser som er å betrakte som minimumskrav for å oppnå et tilfredsstillende 
flysikkerhetsnivå.  
 
Luftdyktighetsattest (Airworthiness Release) 
Dokumentasjon utstedt av vedlikeholdsinstans i samsvar med foreskrevne regler for å 
opprettholde luftdyktig flymateriell.  
 
Luftdyktighetsbevis 
Dokument som etter søknad, utstedes av Luftfartstilsynet for luftfartøyer som tilfredstiller norske 
bestemmelser for sivil luftfart og klassifisert i klasse Normal eller Spesial.  
 
Luftdyktighetspåbud 
Påbud utstedt av fabrikasjonslandets myndighet (Airworthiness Directive) eller av 
Luftfartstilsynet (Luftdyktighetspåbud), som identifiserer flymateriell hvor en usikker tilstand 
eksisterer eller denne tilstanden kan oppstå eller utvikles i andre produkter av samme type 
design. Påbudene beskriver korrektive tiltak som må utføres eller begrensninger som må 
iverksettes slik at flymateriellet fortsatt kan opereres.  
 
Luftfartøy:  
Lettere enn luft  
Ethvert luftfartøy som under flyging bæres oppe av luftens statiske oppdrift.  
 
Tyngre enn luft 
Ethvert luftfartøy som under flyging holdes oppe av aerodynamiske krefter.  
 
Lette fly (Very Light Aeroplane) 
Enmotors fly med stempelmotor og godkjent for 2 personer. Godkjent startvekt kan ikke 
overstige 750 kg og med en steilehastighet som ikke overstiger 45 knots (CAS).  
 
Mindre luftfartøy (Small Aircraft) 
Fly og helikopter som ikke er større luftfartøy.  
 
Større luftfartøy (Large Aircraft) 
Fly med høyeste tillatte startmasse som overstiger 5700 kg og flermotors helikopter.  
 
Luftskip 
Et kraftdrevet luftfartøy lettere enn luft.  
 
Maksimal tillatt startmasse (maximum take-off mass - MTOM) 
Den største startmasse et luftfartøy ved avgang tillates å ha ifølge typesertifiseringen.  
 
Mikrolette fly (Microlight Aircraft) 
Et bemannet motordrevet fly med ikke mer enn to seter, med styrbar hastighet Vso som ikke 
overstiger 35 knots (65 km/h) og med maksimal tillatt startmasse som ikke overstiger 300 kg for 
en-seters fartøy, 315 kg i tilfelle skrogmontert nødskjerm og 450 kg for to-seter, 472,5 kg i tilfelle 
skrogmontert nødskjerm eller et bemannet motordrevet sjøfly med ikke mer enn to seter og med 
maksimal tillatt startmasse som ikke overstiger 330 kg for en-seters fartøy og 495 kg for to-
seter.  
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Motorseilfly 
Se seilfly med hjelpemotor og turmotorglider.  
 
Overhaling 
Istandsetting av flymateriell ved kontroll og utskifting i samsvar med en godkjent standard for å 
forlenge levetiden.  
 
Pitotsystem 
System som gir instrumenter og utstyr tilkoplet systemet, informasjon om luftens totaltrykk.  
 
Pålitelighet 
Sannsynligheten for at et system under gitte forhold skal fungere tilfredsstillende under en 
fastsatt tid.  
 
Reparasjon 
Eliminering av skade og/eller restaurering til luftdyktig tilstand etter at flymateriell første gang er 
satt i drift etter produksjon.  
 
Risiko 
Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle 
verdier. Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede 
hendelser.  
 
Sannsynlighet 
Den erfaringsmessige stabilitet (statistisk regelmessighet) uttrykt ved et tall p ( 0≤p≤¹ ) og som 
betegner sannsynligheten for at begivenheten skal finne sted.  
 
Servicemeddelelser 
Informasjon utstedt av fabrikant som gjelder forhold rettet mot vedlikehold av luftfartøy som 
eksempelvis, Service Bulletins (SB), Service Instructions (SI), Service Information Letters m.m.  
 
Seilfly 
Et ikke-kraftdrevet luftfartøy tyngre enn luft som under flyging bæres oppe av aerodynamiske 
reaksjoner på bæreflater som er faste under gitte flygeforhold.  
 
Seilfly med hjelpemotor 
Et luftfartøy med seilflyegenskaper, utstyrt med hjelpemotor for start og stigning, eller for å 
holde høyde uten oppvind, som er tyngre enn luft, og som under flyging holdes oppe av 
aerodynamiske reaksjoner på bæreflater som er faste under flyging. Luftfartøyet må ikke kunne 
startes eller landes ved hjelp av ombordværendes muskelkraft. Luftfartøyet skal være registrert 
som seilfly med hjelpemotor.  
 
Sjekkliste 
Liste som i korte punkter angir rekkefølge for utførelse av viktige operasjoner eller 
kontrollfunksjoner.  
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Standard atmosfære (ISA-atmosfære) 
Betyr en atmosfære med trykk lik 1013,25 Hpa og temperatur lik 15 °C.  
 
Steilehastighet (Vs ) 
Minimum stabil hastighet i hvilken luftfartøyet er kontrollerbart.  
 
Styrbar hastighet (Vso ) 
Minimum stabil hastighet i hvilken luftfartøyet er kontrollerbart når det er i 
landingskonfigurasjon.  
 
Supplement og Appendiks til flygehåndbok 
Myndighetsgodkjente tillegg til flygehåndbok.  
 
Teknisk sjef 
Person godkjent av Luftfartstilsynet, som er ansvarlig for at foretakets vedlikeholdsorganisasjon 
drives i henhold til Luftfartstilsynets bestemmelser og de systemer og rutiner som er beskrevet i 
vedlikeholdshåndboken eller tilsvarende.  
 
Turmotorglider (Touring motorglider, TMG) 
Et kraftdrevet luftfartøy med seilflylignende flyegenskaper, som er tyngre enn luft, og som 
holdes oppe av aerodynamiske reaksjoner på bæreflater som er faste under flyging. 
Luftfartøyets motor skal være integrert i konstruksjonen og verken motor eller propell skal kunne 
trekkes inn i luftfartøyet. Luftfartøyet skal ikke kunne startes eller landes ved hjelp av 
ombordværendes muskelkraft og skal være registrert som turmotorglider.  
 
Tyngdepunktets beliggenhet (Centre of Gravity Position) 
Tyngdepunktets avstand i luftfartøyets lengderetning, for helikoptre også i tverretningen, fra et 
bestemt referanseplan.  
 
Utstyrsliste (Equipment List) 
Fortegnelse over fast og løst utstyr samt alternativt utstyr som inngår i luftfartøyets tommasse.  
 
Varmluftsballong 
Ballong hvor hylsteret inneholder oppvarmet luft.  
 
Vedlikehold 
Utførelse av ettersyn, reparasjon og overhaling av flymateriell samt modifikasjoner som er 
nødvendige for å opprettholde luftdyktighet. Vedlikehold omfatter også utskifting av 
levetidsbegrensede deler eller komponenter.  
 
Vedlikeholdsattest (Maintenance Release) 
Dokumentasjon utstedt av et autorisert verksted, flytekniker eller person med spesialtillatelse for 
å klarere et komplett luftfartøy som luftdyktig i samsvar med foreskrevne regler.  
 
Vedlikeholdshåndbok 
En håndbok godkjent av Luftfartstilsynet som beskriver vedlikeholdsordning.  
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Vedlikeholdsordning 
Luftfartsforetakets system godkjent av Luftfartstilsynet for vedlikehold av luftfartøy slik at 
kravene til kontinuerlig luftdyktighet ivaretas.  
 
Vedlikeholdsorganisasjon 
Luftfartsforetakets tekniske organisasjon som er en del av vedlikeholdsordningen.  
 
Vedlikeholdsrapport (VR) 
Dokument (skjema) utstedt av godkjent vedlikeholdsinstans på at angjeldende luftfartøy er 
vedlikeholdt i samsvar med godkjent underlag og anses luftdyktig i henhold til Luftfartstilsynets 
bestemmelser. VR utstedes i forbindelse med søknad om utstedelse eller fornyelse av 
luftdyktighetsbevis og ved utførelse av årlig ettersyn for opprettholdelse av kontinuerlig gyldig 
luftdyktighetsbevis i gyldighetsperioden. VR skal utstedes i forbindelse med søknad om 
utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis.  
 
Verkstedsjef 
Person, godkjent av Luftfartstilsynet, som er ansvarlig for at verkstedets virksomhet drives i 
henhold til gjeldende bestemmelser og egne instrukser, rettigheter, systemer og rutiner.  
 
Årlig ettersyn 
Ettersyn i henhold til fabrikantens vedlikeholdsprogram eller vedlikehold som tilsvarer et 100- 
timers ettersyn for luftfartøy i vedlikeholdsklasse II og III og med bruksområde privat. Årlig 
ettersyn utføres av godkjent vedlikeholdsinstans for å opprettholde kontinuerlig gyldig 
luftdyktighetsbevis. I forbindelse med utførelse av årlig ettersyn skal vedlikeholdsrapport (VR) 
utstedes av vedlikeholdsinstansen. 
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BSL C 1-2 - Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, 
mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer. 

 

4. Medisinske undersøkelsers gjennomføring, omfang og gyldighetstid 
 
4.1 Generelt 
Omfanget av medisinske undersøkelser for de ulike typer luftfartssertifikater og -bevis, 
gjennomføringen av undersøkelsene samt gyldighetstiden for de legeundersøkelser som er 
nevnt i pkt. 3.1 ovenfor, fremgår av tabeller i de følgende punkter. 
 

4.2 Undersøkelsens omfang: 

 
 
4.3 Gyldighetstid for legeattest: 

 
 
Legeattestens gyldighetstid regnes fra den dato legeundersøkelsen ble utført. Ved fornyelse 
godtas at legeundersøkelsen blir utført inntil 45 dager før legeattestens gyldighetsdato utløper. 
 
Forlengelsen regnes fra legeattestens siste utløpsdato. 
 

5. Protokoll over medisinske undersøkelser 

5.1 Krav til skjema 
Lege som undersøker søkere og innehavere av luftfartssertifikater og -bevis, skal gi en 
erklæring om utført undersøkelse på fastsatte skjema. Slike skjemaer fås hos Flymedisinsk 
seksjon i Luftfartstilsynet. 
 
De aktuelle skjemaene er: 
a) Søknadsskjema for legeattest til luftfartssertifikat 
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Søknadsskjemaet inneholder personopplysninger og egenopplysninger om helsen som 
undersøkende lege skal gjennomgå sammen med søkeren. 
 
b) Legeerklæring 
Legen som foretar den flymedisinske undersøkelsen av seilflygere, mikroflygere, førere av 
friballong og kabinbesetningsmedlemmer fører resultatet av undersøkelsen i 
legeerklæringsskjemaet. 
 
5.2  Dokumentasjon og kontroll av legeopplysningene 
5.2.1  Seilflygere og førere av friballong 
 
Når søkere til førerbevis for seilfly, mikrofly og friballong oppsøker en lege som ikke er oppnevnt 
av Luftfartstilsynet, skal søkeren ha med følgende dokumenter til legen: 
a) BSL C 1-2 og C 1-3. 
b) Søknadsskjema for legeattest til luftfartssertifikat/Legeerklæring –  

Generell flymedisinsk undersøkelse. 
c) En konvolutt med felter for søkerens navn, personnummer og adresse,  

undersøkende leges kjennelse (skikket eller uskikket), underskrift og dato. 
d) En erklæring fra en av søkerens nære pårørende om fravær av sykehistorie 

vedrørende epilepsi, kramper eller bevissthetstap. 
 
Når søker av førerbevis for seilfly eller friballong oppsøker lege oppnevnt av Luftfartstilsynet, 
skal slik konvolutt som omtalt i punkt c) tas med til legen. 
 
Når undersøkelse er gjennomført og konvolutten utfylt som omtalt i punkt c), skal lukket 
konvolutt som inneholder søknadsskjema og legeerklæring sendes til Norsk Aero Klubb. 
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BSL C 1-3 - Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, 
førere av friballong og  kabinbesetningsmedlemmer 

 
3. Alminnelige bestemmelser 
 

3.1 Skjema 
 
Ved utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av legeattest til luftfartssertifikater og -bevis, skal 
legen etter at han har undersøkt søkeren gi en erklæring på skjema som beskrevet i BSL C 1-2 
punkt 5.1. 

 
3.2  Dokumentasjon 
 
Før legeundersøkelsen skal søkeren dokumentere sin identitet, og på skjema som beskrevet i 
BSL C 1-2 punkt 5.1 gi en erklæring om sin helse, samt bekrefte opplysningene ved underskrift i 
legens påsyn. 

 
3.3 Opplysningsplikt 
 
Søkeren skal informeres om at han plikter å gi fullstendige opplysninger. Hvis legen blir kjent 
med at søkeren har gitt uriktige opplysninger, skal legen melde dette til Luftfartstilsynet. 
 

3.4 Undersøkelse 
 
Kravene i denne forskriften er ikke tilstrekkelig spesifisert til å dekke alle individuelle forhold. 
 
Mange avgjørelser om søkerens skikkethet må derfor overlates til den undersøkende leges 
vurdering. I denne vurderingen skal det tas hensyn til resultatet av den fullstendige 
flymedisinske undersøkelsen foretatt i samsvar med forsvarlig legevirksomhet. Kravene for 
vedkommende type sertifikat og under hvilke forhold søkeren skal utføre sin tjeneste skal også 
tas med i vurderingen. 

 
3.5 Skjønn 
 
Hvis søkeren ikke oppfyller enkelte krav i denne forskrift, kan vedkommende etter særskilt 
utredning og bedømmelse godkjennes under forutsetning av at det kan kompenseres for den 
medisinske defekt ved utvist dyktighet, øvelse og erfaring og uten at det går ut over sikkerheten. 

 
3.6 Krav ved forlengelse av legeattest 
 
Ved forlengelse av legeattest gjelder de samme medisinske krav som ved utstedelse. 
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Veiledning til forskrift om radiotelefoniprosedyrer, BSL G 5-1 
 
§ 3.Norske særbestemmelser til Annex 10 Volume II, kapittel 5, punkt 5.2.1.3 
I tillegg til det som følger av figur 5-1 skal følgende ord og fonetisk uttale benyttes ved 
bokstavering: 

Æ Ægir 'æ'gir 

Ø Ørnulf 'ørnulf 

Å Ågot 'å'got 

 
Det første anrop fra fartøysjefen er bestemmende for hvilket av språkene norsk eller engelsk 
som skal benyttes i luft-bakke-kommunikasjonen.  
Imidlertid kan fartøysjefen eller vedkommende luftfartsstasjon på et senere tidspunkt foreslå 
overgang fra bruk av engelsk til norsk eller omvendt dersom dette synes hensiktsmessig. 
 
Følgende norsk oversettelse av de ord og uttrykk som fremkommer kan benyttes: 
ACKNOWLEDGE  KVITTER  
AFFIRM   JA  
APPROVED   INNVILGET  
BREAK   OPPHOLD  
BREAK BREAK  OPPHOLD OPPHOLD  
CANCEL   ANNULLER  
CHECK   SJEKK  
CLEARED   KLARERT  
CONFIRM   BEKREFT  
CONTACT   KONTAKT  
CORRECT   KORREKT  
CORRECTION  KORREKSJON  
DISREGARD   OVERSE  
HOW DO YOU READ  HVORDAN HØRER DU MEG  
I SAY AGAIN   JEG GJENTAR  
MAINTAIN   OPPRETTHOLD  
MONITOR   AVLYTT  
NEGATIVE   NEI eller NEGATIV  
OVER    OVER  
OUT    UT  
READ BACK   LES TILBAKE  
RECLEARED   REKLARERT  
REPORT   RAPPORTER  
REQUEST   BER OM  
ROGER   MOTTATT  
SAY AGAIN   GJENTA  
SPEAK SLOWER  TAL SAKTERE  
STANDBY   VENT  
UNABLE   UMULIG  
WILCO   SKAL SKJE  
WORDS TWICE  ORDENE TO GANGER   
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Informasjonstjenesten 
Avinor IPPC Internett Pilot Planning Centre 

 

Avinor IPPC Internett Pilot Planning Centre 
https://www.ippc.no/ippc/index.jsp 
 
NOTAM, kjennskap til innhold og bruk 
 
NOTAM, kunnskap om det NOTAM som gjelder for den/det aktuelle  

 flyplass/luftrom 
 
AIP Norge og AIP SUP, kjennskap til innhold og bruk 
 
AIC A, I og N, kjennskap til innhold og bruk 

 

 
 
AIP SUP 
AIP SUP brukes normalt for å publisere midlertidige endringer til AIP for forhold ut over tre 
måneder, eller endringer som inneholder mye tekst / grafikk. Data og informasjon som skal 
kunngjøres som AIP AIRAC SUP er spesifisert i Annex 15 Appendix 4. 
 
 

AIC 
AIC skal inneholde informasjon om luftfartsforhold som ikke kvalifiserer for publisering i AIP eller 
NOTAM i samsvar med bestemmelser i ICAO Annex 15 ch. 7, f.eks.: 
Tidlig varsel om større endringer i lovgivning, bestemmelser, prosedyrer eller fasiliteter. 
Informasjon av rent forklarende eller rådgivende art som kan ha betydning for flysikkerheten. 
Annen informasjon av forklareende eller rådgivende art. 

 

https://www.ippc.no/ippc/index.jsp
https://www.ippc.no/ippc/index.jsp

