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Air Law Kurs
￮ Det er viktig at du har en 

viss formening om 
hvordan luftfarten er 
bygget opp og hvilke 
prinsipper den fungerer 
etter. 

￮ Det er også viktig at du vet 
det mest grunnleggende 
om sertifikater, utstyr og 
planlegging og – ikke 
minst – at du har viss 
peiling på trafikkreglene, 
luftrommet og været vi 
skal fly i.

Fra nasjonalt seilflybevis til 
EASA LAPL (S) og SPL
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3.0 SEILFLYSEKSJONENS OPPGAVER

Hovedbestemmelsene for seilflyging i Norge er regulert av BSL D 4-1 og BSL 
D 4-6.
Norges Luftsportforbund / Seilflyseksjonen (S/NLF) har fått delegert 
oppgaver relatert til opplæring i og utøvelse av seilflyaktiviteter i Norge, og 
med norsk seilflymateriell utenfor Norge.

• Utferdigelse og oppfølging av supplerende regler og forskrifter innen 
rammen av gjeldene regelverk
• Opplæring av seilflygere på alle nivåer
• Utvikling og oppfølging av sikkerhetstiltak, regler og prosedyrer
• Utstedelse av lisenser for autorisasjon av utøvere på alle nivåer
• Opplæring av teknisk personell for vedlikehold og reparasjon av seilfly



“

SA-2021

4

Skolesjef
Skolesjefen utnevnes av klubbens operative leder, og skal godkjennes av 
S/NLF.
Skolesjefen er underlagt OL og skal ha som målsetning å drive en skole 
med høy kvalitet.
1. Skolesjefen skal være innehaver av instruktørbevis for seilfly klasse I eller II
2. Skolesjefen kan normalt ikke være skolesjef for mer enn en seilflyskole.
3. Skolesjefen eller hans stedfortreder skal delta på Skolesjefsamlingen.

Seilflyinstruktør
Seilflyinstruktører skal ha gjennomgått og bestått S/NLFs 
opplæringsprogram for
instruktører. Se "Artikkel 553 Bestemmelser for instruktørbevis på seilfly".
Instruktøren skal ha innført i sitt sertifikat en av følgende fire 
instruktørrettigheter:

• IK-4 (Hjelpeinstruktør)
• IK-3
• IK-2
• IK-1
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SERTIFIKATBESTEMMELSER

Det er kun Luftfartstilsynet som kan utstede luftfartssertifikater. 

Med hjemmel i BSL D 4-1 og BSL D 4- 6, er S/NLF’s sine flygebeviser godkjent 
som dokumentasjon for å ha gjennomgått teoriutdannelse og praktisk 
utdannelse, samt for å ha vedlikeholdt kvalifikasjoner i samsvar med 
bestemmelser godkjent av Luftfartstilsynet.
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Operativt seilflypersonell
Samferdselsdepartementet

NLF

LT NLT

S/NLF fagsjef

med utvalg

Operativ leder

Seil og ballongflygere

Slepeflyger/vinsjførerSkolesjef m/instruktører Teknisk leder Miljøansvarlig

Elever Andre seilflygere

Skolesjef-

instruktør/kontrollant
DTO

Klubbens styre

Gjelder sertifikater seilfly og ballong

NLF medlemskap

ikke obligatorisk for

å kunne fly
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Organisering av norsk luftfart
￮ Det er to luftfartsmyndigheter i Norge. 

En inspektør fra luftfartsmyndighetene 
vil derfor representere enten 
Luftfartstilsynet (LT) eller Norsk 
Luftsportstilsyn (NLT).
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Organisering av norsk luftfart
￮ «ANSP – Air Navigation Service 

Providers».
￮ «CA – Competent Authorities»
En tjenestetilbyder er en organisasjon eller 
et firma som tar ansvar for‐, og tilbyr 
tjenester til luftfartøy i luften og på bakken. 
I Norge er Avinor tjenestetilbyder, og 
Luftfartstilsynet, samt Norsk Luftsportstilsyn 
kompetente myndigheter. På toppen 
finner vi regjeringen ved 
Samferdselsdepartementet.
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Utdanning
For å kunne ta sertifikatprøve og få rett til å 
føre et luftfartøy, må en elev gjennomføre 
en utdanning som består av teoretisk og 
praktisk undervisning. Utdanningen må 
foregå på en godkjent skole. 
Teoripensum til SPL består av fire fag som 
er felles med de andre 
privatflysertifikatene (PPL/A og LAPL/A), og 
fem fag som er spesifikke til den enkelte 
luftfartøykategori:
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Utdanning
￮ Eleven må bestå eksamen i alle fagene. 
￮ En kandidat som skal konvertere fra 

nasjonalt seilflybevis til SPL må bestå 
eksamen i fagene lover og 
bestemmelser, flytelefoni og 
menneskelige ytelser og 
begrensninger.

￮ Laveste godkjente resultat er 75 
prosent i hvert fag.
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Organisering av norsk luftfart
Norges Luftsportsforbund (NLF), tidligere 
Norsk Aero Klubb, har utstedt flygebevis til 
førere av seilfly og ballonger siden 1933. Da 
de europeiske sertifikatreglene ble innført i 
Norge, kom også kravet om at sertifikater 
til utøvere av seilfly‐ og ballongaktivitet 
skulle utstedes av en kompetent 
myndighet. 
Med denne bakgrunnen ble Norsk 
Luftsportstilsyn opprettet som nasjonal og 
kompetent myndighet. Luftsportstilsynets 
oppgaver er blant annet å utstede 
sertifikater for seilfly og ballong, og å utføre 
adgangskontroll og tilsyn av seil‐ og 
ballongskoler.
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Ervervsmessig og 
ikke‐ervervsmessig luftfart

￮ I det vi kaller for ervervsmessig luftfart 
drives det frakt av personer og gods 
mot betaling. 

￮ Den ikke‐ervervsmessige delen av 
norsk luftfart er delen som vi kaller 
privat. 

￮ Det er flyging hvor man i 
utgangspunktet ikke kan ta betalt for 
flygingen. Det kan det være 
enkeltpersoner som eier et fly, eller 
flyklubber som er tilknyttet Norges 
Luftsportsforbund (NLF).  

15



SA-2021

￮ Alle forskrifter og bestemmelser for luftfart 
har hjemmel i Luftfartsloven.

￮ Det vil si at bestemmelsen har sin offisielle 
begrunnelse i loven.

￮ Bestemmelsen er som oftest mer detaljert 
og utdypende enn selve loven.
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Lov om luftfart
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«Med mindre annet bestemmes av kongen, 
får loven anvendelse på luftfart i tilknytning 
til petroleumsvirksomhet på 
kontinentalsokkelen. 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».
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§ 1-2 Lovens virkemåte på 
kontinentalsokkelen 
og utenfor norsk område
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I Norge har vi to flygeinformasjonsregioner:
￮ POLARIS FIR
￮ Bodø OFIR («Oceanic Flight Region» ‐ for 

trafikk som blant annet skal over Atlanteren)
En flygeinformasjonsregion er et luftrom av en 
bestemt størrelse hvor det ytes 
flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste.
Flygeinformasjonstjeneste betyr at vi får 
informasjon om annen flytrafikk og 
alarmtjeneste betyr at vi får hjelp om vi er i nød.
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FIR – Flight 
Information Region
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Sertifikater og medisinske krav
￮ For å kunne fly et seilfly trenger du et 

sertifikat. Du kan i utgangspunktet ikke 
tilby tjenester eller tjene penger på 
flygingen.

￮ Et seilflysertifikat heter «Sailplane Pilot 
Licence» og forkortes SPL. Altså, et 
seilflysertifikat og ikke seilflybevis.
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Sertifikater og medisinske krav
￮ For å ta et seilflysertifikat stilles det to 

forhåndskrav. Det første er alder, det 
andre er krav om legeattest. For å fly 
solo må en seilflyelev være minst 14 år, 
være under tilsyn av en flyinstruktør, og 
ha gyldig legeattest.

￮ Til SPL skal du tilfredsstille kravene til 
som minimun LAPL‐legeattest.

￮ For å kunne utøve rettighetene dine, 
må du blant annet ha gyldig 
legeattest.
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Sertifikater og medisinske krav
Aldersgrenser
￮ Øvre aldersgrense er 70 år dersom du 

flyr seilfly kommersielt. Ellers er det 
ingen andre øvre aldersgrense, så 
lenge du tilfredsstiller de medisinske 
kravene, og de krav til erfaring og 
trening som ligger i regelverket. 

￮ Eneste unntak er om klubben din har 
egne lokale regler for å disponere 
klubbens materiell.
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Sertifikater og medisinske krav
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Part‐FCL sertifikat
￮ Et EASA seilflysertifikat er gyldig til «evig 

tid», men du har ikke lov å bruke det 
dersom du ikke har en gyldig 
legeattest, eller ikke tilfredsstiller 
kravene som gjelder til erfaring og 
periodisk trening.

￮ For å kunne ta med passasjerer må du 
minst ha fullført ti flytimer eller 30 
starter som fartøysjef på seilfly eller 
motoriserte seilfly etter at du fikk 
utstedt ditt SPL. Gjelder dog ikke for 
dere som konverterer.
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Part‐FCL sertifikat
￮ For å kunne utøve rettighetene dine 

(«privileges») må du de siste 24 
månedene ha minst fem timer 
fartøysjeftid (FSJ), inkludert 15 starter og 
to treningsflyvninger med instruktør på 
seilfly eller motoriserte seilfly. Dersom 
du ikke klarer å tilfredsstille dette kravet, 
må du enten:

￮ Bestå en ferdighetssjekk («proficiency
check») for en kontrollant på et seilfly 
eller en TMG, eller:

￮ Fly de resterende flytimer og avganger 
og landinger, enten med instruktør eller 
som soloflyvninger under oppsyn av en 
instruktør 25
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Part‐FCL sertifikat
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Part‐FCL sertifikat

￮ Husk at med et EASA /FCL sertifikat 
utstedt i Norge, så har du lov til å fly et 
spanskresgistrert flymaskin.
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Hva må vi ha med oss ombord
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Hva må vi ha med oss ombord
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Hva må vi ha med oss ombord
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Krav for å ta med passasjer
￮ Myndighetene setter to krav før du får 

lov til å ta med passasjer, under 
forutsetning at du har gyldig legeattest 
og gyldig(e) rettighet(er).

￮ Det første kravet har vi sett på tidligere, 
det er overordnet og består i at du må 
ha fullført ti timer eller 30 starter som 
fartøysjef på seilfly eller motoriserte 
seilfly etter at du fikk utstedt sertifikatet.
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Krav for å ta med passasjer

￮ Det andre kravet er et krav om 
landinger, det vil si at du ikke kan ta 
med passasjerer om du ikke de siste 90 
dagene har hatt tre avganger (starter) 
og landinger med samme type 
luftfartøy. Begge kravene må altså 
oppfylles før du tar med deg passasje.
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Fartøysjefens myndighet om bord 
et luftfartøy

￮ Ingen over, ingen ved siden. Som 
fartøysjefer har vi avgjørende 
myndighet over luftfartøyet og andre 
som er om bord. 

￮ Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke skal 
høre på andre, men at vi bestemmer 
og har siste ord.
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Fartøysjefens myndighet om bord 
et luftfartøy

￮ Vær imidlertid klar over at du ikke har 
lov til å la passasjeren din operere 
seilflyets kontroller, uten at du selv har 
instruktørrettigheter. 

￮ I et slikt tilfelle kan passasjeren gjøres 
strafferettslig ansvarlig, fordi 
vedkommende har fløyet uten 
flysertifikat.
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Fartøysjefen –
foran eller baksete

￮ Lover sier ingenting om hvorvidt FSJ må 
sitter foran eller bak. 

Kravet er at man skal kunne betjene flyet 
instrumenter-/styreorganer fra det setet 
man har valgt seg ut.
Legg merke til at flyhåndboken
bestemmer mye av dette. 
Som f.eks:
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Fartøysjefen –
foran eller baksete
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Operative regelverk
￮ I luftfart er det et krav at alle flyvninger 

er planlagt slik at vi vet at sikkerheten 
er tilstrekkelig for den flygingen som vi 
ønsker å utføre.

￮ Krav til planlegging av en flytur finner vi 
for det første i den europeiske 
grunnforordningen for sivil luftfart 
(«Basic Regulation») 

￮ Vi skal også ta en titt i SERA 
(«Standardised European Rules of the
Air») – det vil si luftens trafikkregler som 
er gjennomført som BSL F 1‐1 Forskrift om 
lufttrafikkregler og operative 
prosedyrer i Norge. 40
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SERA betyr Standardised European 
Rules of the Air og er de 
europeiske trafikkreglene

￮ I Norge er SERA og de norske 
tilleggsreglene publisert under navnet 
BSL F 1‐1, «Forskrift om lufttrafikkregler og 
operative prosedyrer».

￮ Det er fartøysjefen som er ansvarlig for 
at flyvningen foregår i samsvar med 
SERA. Fartøysjefen kan avvike fra 
lufttrafikkreglene dersom det er 
absolutt nødvendig av 
sikkerhetsmessige grunner.
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Laveste tillatte flygehøyde
￮ Dette kalles også for minstehøyder og 

de gjelder alle luftfartøy. Prinsippet om 
minstehøyder går ut på følgende:

￮ Over tettbygde by‐ eller boligområder, 
eller over utendørs forsamlinger 300 
(1000 ft) meter over den høyeste 
hindringen innenfor en radius av 600 
meter fra seilflyet

￮ Over alle andre områder 150 meter 
(500 ft) over bakken eller vannet 
innenfor en radius på 150 meter fra 
seilflyet.
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Laveste tillatte flygehøyde
￮ Disse høydene er minstekrav, og selv 

om vi følger dem til punkt og prikke, kan 
vi samtidig være i konflikt med 
hovedregelen.

￮ Det er mulig å søke om dispensasjon 
fra minstehøydene i visse tilfeller. 

￮ I Norge har seilfly under hangflyging lov 
til å fly ned til en minstehøyde av 50 
meter over bakken eller vannet.
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Unngåelse av kollisjoner / 
vikepliktsregler

￮ Motsatt kurs: 
Når to luftfartøy møter hverandre på 
motsatt eller tilnærmet motsatt kurs og 
det er fare for kollisjon, skal vi begge endre 
kurs til høyre. 
Men dersom flyet på motsatt kurs ligger 
noe til høyre for vår kurs, kan en høyresving 
imidlertid skape en stor kollisjonsfare, slik 
at vi må vurdere situasjonen fra gang til 
gang.
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Unngåelse av kollisjoner / 
vikepliktsregler

Kryssende kurs: 
Når to luftfartøy nærmer seg hverandre i 
omtrent samme høyde, skal det luftfartøy 
som har det andre på sin høyre side vike. 
Det er fire unntak:
￮ Motordrevne luftfartøy tyngre enn luft 

skal vike for luftskip, seilfly og ballonger
￮ Luftskip skal vike for ballonger og seilfly
￮ Seilfly skal vike for ballonger
￮ Motordrevne luftfartøy skal vike for 

luftfartøy som utfører sleping
47
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Unngåelse av kollisjoner / 
vikepliktsregler

￮ Innhenting og passering: 
Et innhentende luftfartøy er definert som et 
luftfartøy som nærmer seg et annet 
luftfartøy bakfra langs en linje som danner 
en vinkel på under 70° med det andre 
flyets symmetriplan.
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Diverse
￮ Flygenivå - FL – Flight Level. 
￮ En flate med konstant lufttrykk som 

bestemmes av trykkverdien 1013, 25 hPa, 
og som er atskilt fra andre slike flater 
gjennom særlige trykkintervaller.

￮ D.v.s. at når vi flyr på FL så skal vår 
høydemåler stilles på 1013,25 hPa.
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Diverse
￮ SSR - Secondary surveillance radar. 
Et overvåkningsradarsystem som benytter 
sender/mottaker (spørresendere) og 
transpondere. 
Dette er bl.a. de tildelte tallene vi setter på 
vår transponder være seg type A-C som vi 
får oppgitt av ATC. Det er denne koden 
som flygelederen ser på sin radar.
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Diverse
PART-FCL
PART-MED
PART-NCO
PART-SERA
PART-SPO
PART-SFCL
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Takk for meg!


