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Angående saksbehandlingen i Luftfartstilsynet - oppfølging av
henvendelse fra Kåre-Jan Johansen

Det vises til Samferdselsdepartementets brev av 10. mars 2014 og de spørsmål som der er stilt
ang. saksbehandling i saker om selvbygde luftfartøy og om oppfølging av tips om bruk av privat
helikopter i kommersielle operasjoner.

1. Luftfartstilsynets evaluering av saksbehandlingen i tilknytning til selvbygde luftfartfay

Samferdselsdepartementet har bedt om en kort oppsummering av de funn som ble gjort under
Luftfartstilsynet interne evaluering av saksbehandlingen i tilknytning til selvbygde luftfartøy.

1.1. Type luftdyktighetsdokument

Den interne utredningen ble gjennomført som en ren dokumentgjennomgang og konkluderte
med at selvbygde luftfartøy skal ha utstedt «særskilt luftdyktighetsbevis» med hjemmel i
luftfartsloven § 4-3 første ledd, jf. forskrift 26. juni 2007 nr. 721 om selvbygde luftfartøy
(selvbyggerforskriften) §§ 2 og 16 jf. vedlegg 1 til forskrift 24. februar 2004 nr. 468 om
dokumentasjon knyttet til luftdyktighet.

Luftfartstilsynets omlegging av praksis i 2008 til å utstede Permit to Fly/særskilt flygetillatelse
var således ikke i samsvar med gjeldende regelverk.

Videre konkluderte den interne gjennomgangen med at det også kunne settes vilkår i et særskilt
luftdyktighetsbevis. Det er således et åpent spørsmål hvorvidt Luftfartstilsynets feiltolkning har
hatt noen reell konsekvens for noen av selvbyggeraktørene.

1.2. Saksbehandlingen

I Luftfartstilsynets interne dokumentgjennomgang ble det konkludert med følgende:

Det var truffet formelt (og materielt) uriktige vedtak

Feilaktig regelverkstolkning ved at gyldig forskrift tilsynelatende ble tolket bort

Terminologi og hjemmelsbruk var varierende fra år til år

Samtlige vedtak manglet begrunnelse etter forvaltningsloven §§ 24 og 25
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e. Saksbehandlingstiden

Klagesaksbehandlingen tok lang tid, uten at det kunne konkluderes med at det
forelå brudd på forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid i relasjon til disse.

Det forelå imidlertid brudd på kravet til saksbehandlingstid i relasjon til
veiledningsplikten

Luftfartstilsynet overholdt i flere tilfeller ikke svarfrister satt av
Samferdselsdepartementet

f. I relasjon til god forvaltningsskikk ble det påpekt at Luftfartstilsynet ved flere anledninger
svarte parten på en måte som ikke var i samsvar med at Luftfartstilsynet har selvstendig
plikt til å sørge for at saken er godt nok utredet, plikt til å opptre saklig og objektivt og
med plikt til å opptre vennlig, høflig og profesjonelt

g. Det forelå mangler ved organisatorisk og prosedyrebestemt kvalitetssikring ved at
klagesakene ble behandlet av annen avdeling enn den prosedyrebestemte. Videre tilsier
klagesaksprosedyren at minst tre personer skal være involvert i klagesaksbehandlingen.
I saken(e) som er gjennomgått er klagesaksprosedyren ikke fulgt, slik at muligheten til
reell kvalitetssikring ikke har vært til stede.

1.3. Anbefalinger

a. Rettslige anbefalinger

Det må fremover utstedes «særskilt luftdyktighetsbevis»

Generiske vilkår bør innarbeides i forskriften

Vilkår som fremgår av regelverket ellers burde generelt sett ikke inntas i beviset

b. Anbefalinger mht. saksbehandlingen

Nødvendig prosedyrebestemt kvalitetssikring bør innføres snarest.
Kvalitetssikringen bør være dynamisk.

Generelt må Luftfartstilsynet sørge for å ha nødvendige, oppdaterte og
tilgjengelige prosedyrer, og prosedyrene må følges av den enkelte
saksbehandler og leder i den daglige saksbehandlingen

Luftfartstilsynet må fortsatt ha fokus på å øke forvaltningskompetansen i
virksomheten

Selv om det bygger på en noe usikker forutsetning, ble det anbefalt at
Luftfartstilsynet prioriterer faktisk implementering i vid forstand av EU-rettsakter.
(Dvs, reell implementering av regelverket utover den rent formelle ved å gjøre
regelverket til norsk rett. Regelverket må forstås av Luftfartstilsynet og
nødvendige endringer må gjøres i forskrifter, prosedyrer og praksis, i tillegg til at
det må sørges for at aktørene også er kjent med regelverkets materielle innhold.)



Luftfartstilsynet 3 av 4
Vår dato Vår referanse

20.03.2014 10/00820-122

v. Luftfartstilsynets kulturverdier må implementeres tilstrekkelig i organisasjonen.

Medarbeidere på alle nivå må i den daglige saksbehandlingen ha et bevisst

forhold til åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet

2. Luftfartstilsynets saksbehandling av saker som knytter seg til selvbygde luftfartoy

Som det fremkommer ovenfor, har Luftfartstilsynets gjennomgått regelverket og

forvaltningspraksis i tilknytning til teknisk godkjenning av selvbygde luftfartøy. Luftfartstilsynets

konklusjon er at det riktige er å utstede særskilte luftdyktighetsbevis med hjemmel i

luftfartsloven § 4-3. Konklusjonen er også i tråd med Sivilombudsmannens uttalelse av 17.

desember 2013. Luftfartstilsynet har fra 1. mars 2014 utstedt særskilte luftdyktighetsbevis med

hjemmel i luftfartsloven § 4-3, i de tilfellene hvor vi tidligere utstedte Permit to Fly med hjemmel i

luftfartsloven § 4-4.

Luftfartstilsynet har videre i tilknytning til hvert enkelt luftfartøy som har vært til vurdering,

foretatt en grundig gjennomgang av hvilke operative vilkår som det er nødvendig og relevant å

fastsette i det særskilte luftdyktighetsbeviset. Det er per i dag behandlet fem saker, og det har i

tilknytning til disse sakene ikke vært vurdert nødvendig å fastsette operative vilkår ut over det

som følger av luftfartsloven, relevante forskrifter og fartøyets flygemanual. Luftfartstilsynet vil

fremover behandle sakene suksessivt i forhold til utløpsdato for eksisterende bevis.

I saken har det vært reist spørsmål om adgangen til instrumentflyging med selvbygd luftfartøy,

samt adgangen til flyging i mørke. Kravene til luftfartøy som skal gjennomføre denne type

flyging fremgår i forskrift 7. juni 1974 nr. 4168 for ikke-ervervsmessig luftfart med fly

(BSL D 3-1). Det er således åpnet for at også selvbygde luftfartøy kan gjennomføre denne type

flyging, forutsatt at forskriftens krav er oppfylt. Forskrift 26. juni 2007 nr. 721 om selvbygde

luftfartøy (BSL B 3-1) § 20 regulerer krav til montering av utstyr. Bestemmelsens ordlyd er

imidlertid noe uklar når det gjelder spørsmålet om instrumentering kan monteres og

vedlikeholdes av selvbyggeren alene. Luftfartstilsynet har fortsatt dette spørsmålet til vurdering,

og vil om nødvendig foreslå å endre bestemmelsen på dette punktet.

Det kan ikke utelukkes at det i særlige tilfeller vil være behov for å fastsette operative vilkår i det

særskilte luftdyktighetsbeviset. Men dette vil kun gjøres i det omfang som anses nødvendig og

på grunnlag av en konkret vurdering for det enkelte luftfartøy.

Luftfartstilsynet startet i 2010 arbeidet med å revidere forskrift 26. juni 2007 nr. 721 om

selvbygde Iuftfartøy (BSL B 3-1). Målsettingen er at forskriften skal kodifisere den praksis som

nå er innført, samt gjøre forskriftsteksten så enkel og presis som mulig. Det tas sikte på at

forskriften skal tre i kraft 1. januar 2015.

Inntil ny forskrift er vedtatt og trådt i kraft, er det behov for å klargjøre hva som er gjeldende

forvaltningspraksis på området. Det arbeides derfor med en AIC som redegjør for

forvaltningspraksis. Det vil også bli redegjort for hvorfor operative vilkår ikke lenger er fastsatt i

det særskilte luftdyktighetsbeviset, samt informasjon om krav til montering og vedlikehold av

utrustning for mørkeflyging og instrumentflyging. AIC vil bli publisert ultimo mars.

Det er avgjørende for Luftfartstilsynet å være i dialog med markedet, både med tanke på

forutberegnelighet for luftfartøyeierne, men også for at Luftfartstilsynet skal kunne bruke den

kompetanse som gruppen besitter. Luftfartstilsynet har derfor initiert et samarbeid med de
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sentrale brukerorganisasjonene, Experimental Aircraft Association Chapter 573 Norway (EAA
573) og Norges luftsportsforbund (NLF). Første møte i dette samarbeidet ble gjennomført 11.
mars 2014. Hensikten med det første møtet var å skape en felles forståelse for hvordan
samarbeidet mellom Luftfartstilsynet og brukerorganisasjonene kan optimaliseres, herunder
metodikk og involvering. Forut for dette, og som ledd i det pågående forskriftsarbeidet, ble det
avholdt et møte 26. januar 2014 mellom Luftfartstilsynet og EAA 573, hvor Luftfartstilsynet fikk
innspill til forskriften.

For øvrig ønsker vi å vise til Working Paper Roadmap for Regulation of General Aviation som
ble fremlagt av EU-Kommisjonen og EASA 18. november 2012. I dokumentet legges det opp til
en prosess som tar sikte på forenkling av reguleringen for GA-segmentet. Begrep som
«proportionate», «fisk based approach», «delegated entity» og «engagement of the GA sector»
er fremtredende i dokumentet og viser en til dels ny retning for det europeiske
regelverksarbeidet for denne gruppen. Det forskriftsarbeidet som Luftfartstilsynet nå arbeider
med, bygger på de prinsippene som er kommet til uttrykk i arbeidsdokumentet.

3. Informasjon om bruk av privat helikopter til kommersielt oppdrag

Luftfartstilsynet mottok som kjent flere henvendelser fra Helikopterdrift AS ang. virksomheten til
enkeltpersonforetaket Heliwing John-Erik Sogn. Heliwing opptrådte som et formidlingsselskap
av oppdrag som deretter ble utført gjennom selskap med nødvendige tillatelser fra
Luftfartstilsynet, i stor grad Norcopter AS og Midtnorsk helikopterservice AS.

På bakgrunn av henvendelsene gjennomgikk Luftfartstilsynet virksomheten til Heliwing og
konkluderte med at virksomheten ikke var ulovlig sett i forhold til Luftfartslovens bestemmelser.
Enkeltpersonforetaket John-Erik Sogn ble for øvrig slettet 27. september 2008. Vi ser at
selskapet Heliwing helikopter AS ble opprettet 18. januar 2010. Dette selskapet har ingen
tillatelser fra Luftfartstilsynet.

I forbindelse med at Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre ble etablert mai
2009, ble det fokusert på risiko knyttet til den type virksomhet som denne problemstillingen
reiser. Etter vår erfaring har det holdningsskapende virksomheten i Flysikkerhetsforum bidratt til
at det er lite marked for denne type virksomhet i Norge, da helikopterselskapene ikke ønsker å
bidra til denne virksomheten.

Med vennlig hilsen

tein Erik Ncide' Iån
luftfartsdirektør


