
                

Direktør Heine Richardsen
Luftfartstilsynet
Postboks 243, 
8001 BODØ 

Sandefjord, 2011-05-27

Askeforskriften av 23. mai 2011 – krav om unntak for GA

AOPA Norge representerer 250 flyeiere og piloter i Norge, men på europeisk basis er 
det 23 000 medlemer, og på verdensbasis 400 000.

Luftfartstilsynet (LT) innførte den 23. mai 2011, i hui og hast, og uten å rådføre seg 
med berørte parter, en ny askeforskrift, gjeldende for alle registrerte luftfartøyer. Det 
ble riktignok avholdt et orienteringsmøte med kommersielle aktører søndag 22. mai, 
men ingen representanter for GA var invitert.

Forskriften er åpenbart basert på EASAs SIB 2010-17R3, som er skrevet med 
kommersiell luftfart for øye, og overhodet ikke ment for GA. Det kan se ut til at LT har 
snublet her. Også ordlyden i tilhørende AIC I 5/2011 indikerer at man her tar sikte på 
kommersielle operatører.

Etter avklaringer fremkommer det at forskriften og AIC også vil ramme  ikke-
kommersielle flygninger med stempelmotor.

EASA stiller seg kritisk til at forskriften også omfatter ikke-kommersielle fartøyer med 
stempelmotor, og påpeker at faren er beskjeden når man flyr utenom synlig aske. 
For ballonger og glidefly er situasjonen ennå mer merkelig.

Vi har i går sendt en henvendelse på epost via sjef for seksjon almennfly i LT, men 
forstår at det ikke er aktuelt for LT å revurdere forskriften. Så langt kan vi heller ikke 
se at det er informert om saken på behørig måte, idet LT nekter å uttale seg.  Man 
kan ikke gå og gjemme seg, og la være å fronte en beslutning man har tatt! Det må 
være mulig å få tilbakespill og kommentarer.

Ser vi på våre naboland, er nå situasjonen den at både Sverige, Danmark og UK 
(muligens flere) har unntatt ikke-kommersiell flying med stempelmotor + 
ballong/glider helt fra forbudet mot flying i aske.  Den danske Transportstyrelsen 
sendte samme dag  (23. mai) ut en AIC B 13/2011, lenke her: 
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http://www.slv.dk/Dokumenter/dsweb/Get/Document-11000/AIC%20B
%2015%202011.pdf som på en forbilledlig måte redegjør for situasjonen innen GA, 
og spesifikt unntar  denne type flyging.

AOPA tillater seg å stille spørsmål ved LT's kompetanse på området, når man velger 
å fastholde et standpunkt stikk i strid med vår naboland og anbefalinger fra EASA. 
Flyene, motorene og askekonsentrasjonen er den samme uansett land.

Det at man skal kunne få tillatelse til å fly i askekonsentrasjon ved å utarbeide egne 
prosedyrer og evt. en SRA (Safety Risk Asessment) for middels og høye 
konsentrasjoner, anser vi som en uoverkommelig oppgave for en GA-pilot eller 
flyeier. Det vises til dokumenter i bøtter og spann, skrevet på engelsk og formulert  i 
et språk som er uforståelig for de fleste legmenn. Bare det å henvise til EuroControl 
NOP-portal, som er et villniss av lenker og dokumenter, nesten komplett 
ugjennomtrengelig,  10-tusenvis av sider, gjør det hele til en håpløs oppgave.

Vi vil også påpeke at det, ifølge forskriften, kun vil varsles på NOTAM ved middels og 
høye konsentrasjoner av aske. Hvordan skal da pilotene vite at man ikke  kan fly, 
hvis det er lave konsentrasjoner av aske? 

Forskriften hjemles bl.a. i Luftfartslovens  §§ 4-1 og 4-7 som omhandler luftdyktighet. 
Dette er ikke noe som kommer og går med vekslende vær og vind, det er noe flyet 
har inntil den blir trukket tilbake eller fornyet.  § 4-5 omhandler hvilke forhold som må 
inntre for at luftdyktigheten skal kunne trekkes tilbake, og operative forhold som vind 
og vær er ikke blant disse.  Det er vår oppfatning at forskriften dels er basert på 
sviktende hjemmel.

Vi oppfordrer Luftfartsdirektøreren til omgående å   foreta nødvendig tilpasninger i 
askeforskriften, slik at den bringens i overensstemmelse med reglene i våre 
naboland. Vi peker spesielt på dansk AIC B 13/2011, som vi mener fullt ut 
tilfredsstiller dette.

Askefaren er ikke over, det ventes lave konsentrasjoner av aske i dag og i morgen i 
lavere luftlag. Det innebærer at all luftsport og GA  må holde seg på bakken i store 
deler av landet kommende dager. Ta aksjon raskt! 

Vennlig hilsen

Torkel Hasle
president 
AOPA Norge

kopi: Samferdelsedepartementet, Luft-, post- og teleavdelingen
          Norsk Luftsportforbund
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