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Norges luftsportforbund - Søknad om godkjenning av 
sikkerhetssystem for modellflyging i spesifikk kategori 

Bakgrunn 
Norges luftsportsforbund modellflyseksjonen har frem til utgangen av 2022 innehatt 
godkjenning for flyving med modellfly innenfor et nasjonalt godkjent sikkerhetssystem.  
Flyving innenfor et sikkerhetssystem gjør at NLF har kunnet fly operasjoner med modellfly som 
ikke er underlagt begrensningene for «Åpen kategori». Eksempel på dette er for eksempel 
flyving med bruk av videobriller og kamera i modellflyet, uten bruk av utkikksperson (FPV), 
eller flyving i høyder over 120 meter over terrenget. 
 
Luftfartstilsynet godkjente i oktober 2019 siste versjon av NLF sitt sikkerhetssystem. 
Godkjenningen ble gjort med hjemmel i «Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord 
mv» (BSL A 7-1)  § 6a.  
 
1.januar 2021 trådte felleseuropeisk regelverk for ubemannede luftfartøy i kraft og er publisert 
som «Forskrift om luftfart med ubemannede luftfartøy i åpen- og spesifikk kategori (BSL A 7-
2). Forskriftens § 9 regulerer modellflyving.  
Forskriften er gjennomføringsforskrift for forordning EU 2019/947 som er operative regler for 
flyving med ubemannede luftfartøy innenfor kategoriene «Åpen» og «Spesifikk» 
Forordning EU 2019/947 inneholder også overgangsregler for flyving med modellfly. 
Forordningens artikkel 21, pkt 3: 
3. Without prejudice to Article 14, UAS operations conducted in the framework of model aircraft 
clubs and associations shall be allowed to continue in accordance with relevant national rules and 
without an authorisation in accordance with Article 16 until 1 January 2023. 
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Dette medfører at Norges luftsportsforbund har hatt mulighet til å operere etter nasjonal 
godkjenning på gammelt regelverk (BSL A 7-1, § 6a) frem til 1.januar 2023.  
NLF sendte inn ny oppdatert versjon av sikkerhetssystemet 17.oktober 2022 med formål om å 
få dette re-godkjent før 1.januar 2023. 
 
Regelverk 
Luftfartstilsynet kan godkjenne sikkerhetssystem for modellflyorganisasjoner med  hjemmel i 
«Forskrift om luftfart med ubemannede luftfartøy i åpen- og spesifikk kategori (BSL A 7-2). § 9. 
Bestemmelsen beskriver grunnleggende krav til sikkerhetssystemet, samt mulighet for 
luftfartsmyndigheten til å stille vilkår og krav om endringer i sikkerhetssystemet. 
 
Vurdering 
Luftfartstilsynet mottok 17.oktober 2022 revidert utgave av sikkerhetssystemet 
«Modellflyhåndboka». Revisjonen har vært gjennomgått av seksjon for ubemannet luftfart som 
har ansvaret for godkjenning av  sikkerhetssystemer for modellflyving. Det har i perioden frem 
til slutten av desember 2022 vært dialog mellom luftfartstilsynets inspektører og NLF. 
Luftfartstilsynet er av den oppfatning at det er behov for noe større grad av harmonisering 
mellom sikkerhetssystemet og øvrige tillatelser og deklareringer som gis for ubemannet 
luftfart. Luftfartstilsynet har et behov for avklaring rundt FPV operasjoner og kompetansekrav i 
forbindelse med disse. Også høydebegrensinger har vært et tema for diskusjon som ikke enda 
er avklart. 
Disse temaene trenger Luftfartstilsynet noe mer tid og dokumentasjon rundt for å kunne 
fastsette operative rammer for NLF sine operasjoner. Dette skyldes både at NLF sendte inn sin 
søknad med relativt kort tid igjen før overgangsordningen opphørte, samt utfordringer med 
saksbehandlingskapasitet hos Luftfartstilsynet. For å få på plass en så smidig overgang til 
felleseuropeisk regelverk som mulig har vi vurdert en midlertidig godkjenning med enkelte 
begrensninger som formålstjenlig. 
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Vedtak 
Med hjemmel i «Forskrift om luftfart med ubemannede luftfartøy i åpen- og spesifikk kategori 
(BSL A 7-2). § 9 fatter Luftfartstilsynet følgende vedtak: 
Norges Luftsportsforbund sitt sikkerhetssystem «Modellflyhåndboka» gis en tidsbegrenset 
godkjenning som varer til 01.07.2023 med de begrensinger som følger av vilkårene under. 
 
 
Vilkår 

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

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

• For FPV flyving begrenses høyden til maksimalt 120 meter over terrenget og 
maksimal avstand fra pilot til 1 kilometer fra denne, dersom ikke observatør 
benyttes. Maksimal vektbegrensning settes til et kilogram inkludert batterier. 

 
Det forventes at Norges Luftsportsforbund går i dialog med Luftfartstilsynet i god tid før denne 
tillatelsen utløper, og søknad om ny godkjenning innsendes. 
For ny godkjenning av sikkerhetssystemet ber Luftfartstilsynet med hjemmel i  Forskrift om 
luftfart med ubemannede luftfartøy i åpen- og spesifikk kategori (BSL A 7-2). § 9 siste ledd at 
NLF inntar følgende som en del av sikkerhetssystemet: 
 

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

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

• Utdanning innenfor luftromsrisiko for piloter som skal fly FPV uten bruk av observatør. 
• Utdanning for piloter som skal fly høyere enn 120 meter AGL. 
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Klageadgang 
Dere kan klage på dette vedtaket til Samferdselsdepartementet. En klage må sendes til 
Luftfartstilsynet innen 3 uker fra dere mottok vedtaket. Dere kan lese mer om klageadgangen 
her: https://luftfartstilsynet.no/om-oss/saksbehandling/. Dere kan også ta kontakt med 
Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bente Elisabeth Heggedal Løvold Per Kristian Haga 
Seksjonssjef flyoperativ inspektør 
Ubemannet luftfart  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. 
 
 
   
Kopi til: Ubemannet luftfart - Ola Christoffer Storvik Bodin, Ubemannet luftfart - Hans Petter 
Heimro 
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