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Hva sier 

forskriften.
� Formålet med denne forskriften er å sikre 

rask, pålitelig og mest mulig utfyllende 
informasjon til de myndighetene som det i 
henhold til bestemmelsene i denne 
forskriften skal varsles og rapporteres til.

� De rapporteringspliktige er beskyttet mot 
negative konsekvenser av å rapportere 
gjennom reglene i luftfartsloven kapittel 
XII.

� Den mottatte informasjonen skal benyttes 
til søk og redning, havariundersøkelser, 
analyser for å avdekke spesielle 
risikoområder og trender, 
skadebegrensning m.m.



Inntreffer en luftfartsulykke skal

� Fartøysjefen
� andre flygebesetningsmedlemmer
� bruker av luftfartøyet
� eier av luftfartøyet

� ansatte i flysikringstjeneste
� ansatte i bakketjenesten

straks varsle nærmeste enhet av lufttrafikktjenesten, nærmeste 
politimyndighet eller Hovedredningssentralen om ulykken.



Definisjoner

� Med varsling menes en umiddelbar, eller raskest mulig, beskjed til 
offentlig myndighet eller annet utpekt organ som angitt i de enkelte 
bestemmelser i forskriften.

� Med rapportering menes en skriftlig redegjørelse til den eller de 
myndigheter som er angitt i de enkelte bestemmelser i forskriften.

� Med luftfartsulykke menes en uønsket begivenhet som inntreffer i 
forbindelse med bruk av et luftfartøy fra det tidspunkt en person går 
om bord i fartøyet med flygning som formål, til alle har forlatt fartøyet, 
såfremt.



Luftfartsulykke forst.

� noen avgår ved døden eller 
påføres slik alvorlig skade som 
definert i som følge av.

� å være i luftfartøyet

� direkte kontakt med en del av 
luftfartøyet, herunder deler som 
er løsnet fra det, eller

� direkte virkninger av eksosstrøm 
fra motor(er), og/eller luftstrøm 
fra propell(er) og rotor(er)

� med mindre dødsfallet eller 
skaden skyldes naturlige årsaker, 
er selvpåført eller påført av 
andre personer, eller er påført 
en blindpassasjer som har gjemt 
seg på et sted som normalt ikke 
er tilgjengelig for passasjerer 
eller besetningen; eller



Luftfartsulykke forst.
� Luftfartøyet utsettes for skade 

som nedsetter strukturens 
styrke eller fartøyets yteevne 
eller flygeegenskaper, og som 
normalt nødvendiggjør større 
reparasjon eller utskifting av 
angjeldende del eller komponent. 
Unntatt er motorsvikt eller -
skade, såfremt skaden er 
begrenset til motoren, dens 
deksler eller tilbehør. Unntatt er 
videre skade begrenset til 
propeller, vingespisser, antenner, 
dekk, bremser, glatt kledning, 
små bulker eller små hull i 
fartøyets kledning; eller

� luftfartøyet er savnet eller 
fullstendig utilgjengelig.



� Med luftfartshendelse menes et 
driftsavbrudd, en feil, eller 
annen uregelmessig 
omstendighet, som har eller kan 
ha påvirket flysikkerheten, og 
som ikke har medført en 
luftfartsulykke.



� Med lufttrafikkhendelse menes 
en trafikkrelatert 
luftfartshendelse som for 
eksempel en nærpassering 
(«aircraft proximity»), alvorlige 
vanskeligheter som oppstår fordi 
fartøysjefen eller 
lufttrafikktjenesten unnlater å 
følge gjeldende fremgangsmåte 
eller avviker fra gjeldende 
(«procedure») samt alvorlige 
vanskeligheter forårsaket av 
mangler eller feil ved 
bakkeinstallasjon eller 
hjelpemiddel («facility»).

� (6)Med alvorlig luftfartshendelse 
(ofte kalt nestenulykke) menes 
en luftfartshendelse der 
omstendighetene tilsier at det 
nesten inntrådte en 
luftfartsulykke.

� Med luftfartshendelse som ikke 
er alvorlig menes alle 
luftfartshendelser som ikke er å 
regne som alvorlige 
luftfartshendelse etter 
definisjonen i (6)



Personlig rapporteringsplikt - flere varslings- og 

rapporteringspliktige

� Varslings- og rapporteringsplikten etter denne forskriften er personlig 
dersom ikke annet følger av de enkelte bestemmelsene nedenfor.

� Når flere er gjort ansvarlig for varslingen eller rapporteringen skal den 
utføres av den personen som står øverst på de nummererte 
prioriteringslistene i de paragrafene hvor det finnes slike lister. Hvis 
vedkommende ikke er i stand til å varsle eller rapportere, eller av andre 
årsaker ikke varsler eller rapporterer, skal varsel og rapport gis av den 
som er oppført deretter, i den rekkefølge som følger av 
prioriteringslisten. Selv om en eller flere personer lenger oppe på 
prioriteringslisten har sendt rapport, plikter en som står lenger nede på 
listen å rapportere opplysninger vedkommende er kjent med at ingen 
lenger oppe på listen har rapportert.

� Når flere er gjort ansvarlige for rapportering i paragrafer hvor det ikke 
finnes prioriteringslister som nevnt i annet ledd, skal hver enkelt 
rapportere parallelt.



Rapporteringsmåte
� (1)Rapportering skal skje på skjema NF-2007, jf. vedlegg 8 til forskriften. 

Skjemaet fastsettes av Luftfartstilsynet. Den rapporteringspliktige skal sende 
rapporten direkte til vedkommende myndighet, jf. § 14 til § 22.

� (2) Foretak som integrerer internt avvikssystem med NF-2007 i Altinn må 
innarbeide alle felter i NF-2007 som er relevante for foretakets virkeområde. 
Obligatoriske felt og dynamikk som styrer utvalg av informasjon må ivaretas i 
internt system på tilsvarende måte som i NF-2007.

� (3) Luftfartstilsynet kan godkjenne at foretak sender rapport på skjema NF-
2007 på vegne av en personlig rapporteringspliktig i foretaket (koordinert 
rapportering) på følgende vilkår:

a)det må fremgå hvem som er rapportør og som har hatt befatning med saken

b) rapportøren må selv ta stilling til om hendelsen er rapporteringspliktig til 
vedkommende myndighet

c)det må fremgå hvem som utøver funksjonen som koordinerende ledd og hvilken 
informasjon som eventuelt er lagt til av koordinerende ledd

d)oppgitt informasjon og beskrivelse fra rapportøren må ikke endres av 
koordinerende ledd.



Varsling av kollisjon mv. mellom 

luftfartøy og fugl
� Oppdages kollisjon mellom luftfartøy og fugl under flyging, skal

1. fartøysjefen
2.annet besetningsmedlem

snarest mulig varsle den enheten av lufttrafikktjenesten som han/hun står 
i forbindelse med over radio. Det samme gjelder dersom det er fare for 
slik kollisjon.



Rapportering av luftfartshendelser som ikke er alvorlige

� Inntrer en luftfartshendelse som ikke er alvorlig skal
1. fartøysjefen
2.andre flygebesetningsmedlemmer
3.bruker av luftfartøyet

4.eier av luftfartøyet
� sende rapport til Luftfartstilsynet innen 72 timer etter at hendelsen 

har funnet sted. Vedlegg 3 inneholder en liste over eksempler 
luftfartshendelser som alltid skal rapporteres i henhold til først 
punktum.



Særlige bestemmelser for ulykker og hendelser med 

mikrolett fly, fallskjerm og henge-/paraglider

� Fører en luftfartsulykke til tap av menneskeliv og/eller alvorlig 
personskade under flyging med mikrolett fly,ved fallskjermhopping eller 
under flyging med heng /paraglider, skal

1. fartøysjef

2.utøver

3.den person som er oppnevnt som operativt ansvarlig for 
angjeldende luftsportsaktivitet

4.eier av innretningen

varsle nærmeste politimyndighet om ulykken. Det samme gjelder dersom en 
luftfartshendelse har ført til skade på tredjemanns eiendom.
� Varsel etter første ledd skal gis pr. telefon eller annet egnet middel



Vedlegg 3. Eksempler på luftfartshendelser som 

utøvere av

ikke-ervervsmessig luftfart pliktet å rapportere

� 1.1.1.Fare for kollisjon med et annet luftfartøy, terrenget eller andre 
gjenstander eller en farlig situasjon der en unnvikelsesmanøver ville ha 
vært hensiktsmessig.

� Unnvikelsesmanøver som er nødvendig for å unngå kollisjon med et annet 
luftfartøy, terrenget eller andre gjenstander

� En unnvikelsesmanøver for å unngå andre farlige situasjoner.
� Hendelser ved start eller landing, herunder sikkerhets- eller 

nødlandinger. Hendelser som og landing før rullebanen eller utforkjøring 
over enden eller siden av rullebanen. 

� Avganger, avbrutte avganger, landinger eller landingsforsøk på en stengt 
eller opptatt rullebane, eller på feil rullebane.

� Inntrenging på rullebanen



Vedlegg 3. Eksempler på luftfartshendelser som 

utøvere av

ikke-ervervsmessig luftfart pliktet å rapportere

� Tap av kontrollen (også delvis eller midlertidig), uansett årsak 
� Avbrutt innflyging (go around) som skaper en farlig eller potensielt 

farlig situasjon
� Tap av kontroll med egen posisjon i forhold til faktisk posisjon eller 

andre luftfartøyer

� Kollisjon mellom et luftfartøy og et annet luftfartøy, kjøretøy eller 
andre objekter på bakken

� En farlig eller potensielt farlig situasjon som oppstår som følge av 
bevisst simulering av en nødssituasjon i forbindelse med trening, 
systemkontroll eller opplæring



Hvordan gjør de 

kommersielle det.
� Under visuell innflygning til rullebane 19 i Skien, ble ikke 

luftfartøyet korrekt konfigurert for landing, med hensyn til 
flapp setting. Innflygningen ble derfor avbrutt med 
overflyging av rullebanen og oppstigning til landingsrunden 
for motsatt bane. 

Mens luftfartøyet lå i landingsrunden til motsatt bane, gikk 
vi gjennom hendelsen. Det ble ikke identifisert tekniske feil 
og vi valgte å konfigurere luftfartøyet på nytt for landing. 
Innflygning og landing ble gjennomført til bane 01 uten 
uregelmessigheter. 

Etter landing gikk vi på nytt gjennom hendelsen og vi ble 
enige om at årsaken til at flaps ikke stod i korrekt stilling, 
skyldtes menneskelig feil. Det ble også enighet om at 
situasjonen som oppsto ble korrekt rettet opp, ved at man 
avbrøt innflygningen og klatret opp til landingsrunden. 

� Spørsmål: Skal denne rapporteres inn til LT innen 72 timer?
� Svar: Ja 
� Punkt 1.1.6. i vedlegg 3 sier:

Avbrutt innflyging (go around) som skaper en farlig 
eller potensielt farlig situasjon
Punkt 1.1.5
Tap av kontrollen (også delvis eller midlertidig), 
uansett årsak



Hvordan gjør vi det.
� Under visuell innflygning til rullebane 19 i Skien, ble ikke 

luftfartøyet korrekt konfigurert for landing, med hensyn til 
flapp setting. Innflygningen ble derfor avbrutt med 
overflyging av rullebanen og oppstigning til landingsrunden 
for motsatt bane. 

Mens luftfartøyet lå i landingsrunden til motsatt bane, gikk 
vi gjennom hendelsen. Det ble ikke identifisert tekniske feil 
og vi valgte å konfigurere luftfartøyet på nytt for landing. 
Innflygning og landing ble gjennomført til bane 01 uten 
uregelmessigheter. 

Etter landing gikk vi på nytt gjennom hendelsen og vi ble 
enige om at årsaken til at flaps ikke stod i korrekt stilling, 
skyldtes menneskelig feil. Det ble også enighet om at 
situasjonen som oppsto ble korrekt rettet opp, ved at man 
avbrøt innflygningen og klatret opp til landingsrunden. 

� Blir denne rapportert inn?

� Svar: Nei 



Hvordan gjør vi det.
� Vi har fløyet oss bort. Skal dette 

innrapporteres til LT?
Ja, Tap av kontroll med egen posisjon 
i forhold til faktisk posisjon eller 
andre luftfartøyer skal 
innrapporteres. Ref 1.1.7 (Flyging).



NF-2007



NF-2007



Takk for 
oppmerksomheten


