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Vedtak om forlenget gyldighet for legeerklæring for seilflygere,
mikroflygere og ballongførere som er omfattet av nasjonal forskrift
1. Bakgrunn
Innehavere av legeerklæring for seilflyger, mikroflyger eller ballongfører som skal forlenge sin
legeerklæring, kan oppleve utfordringer med å få gjennomført medisinsk undersøkelse hos sin
fastlege eller flylege på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Når det gjelder flylegene,
arbeider de fleste også i helsetjenesten. Det er behov for å sikre optimal kapasitet i
helsetjenesten i Norge når antall smittede øker.
2. Regelverk
Forskrift 23. august 2001 nr. 1067 om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere,
førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2) punkt 4.3 fastsetter
gyldighetstid for legeerklæringene. Forskriftens punkt 7 gir hjemmel for at Luftfartstilsynet kan
forlenge gyldighetsperioden for legeerklæringen dersom det foreligger særlige grunner for dette.
3. Luftfartstilsynets vurdering
Det følger av BSL C 1-2 punkt 7 at Luftfartstilsynet kan forlenge gyldighetsperioden for
legeerklæringer dersom det foreligger «særlige grunner». Det er ikke spesifisert nærmere hvilke
grunner som skal være tilstrekkelig for at vilkåret skal være oppfylt.
Luftfartstilsynet mener det foreligger slike særlige grunner som kreves for å forlenge
gyldighetstiden. Dette fordi situasjonen med korona kan føre til utfordringer med å få
gjennomført medisinske undersøkelser da fastleger og flyleger har mindre kapasitet og må
bidra i helsetjenesten. Dette kan føre til at innehavere av legeerklæring for seilflyger, mikroflyger
eller ballongfører ikke får forlenget legeerklæringen før denne løper ut. Per i dag er uklart hvor
lenge en situasjon med utfordringer for helsetjenesten vil vare.
Sannsynligheten for at det skal oppstå akutt inkapasitering grunnet en nyoppstått medisinsk
tilstand i løpet av en periode på 4 måneder vurderes som lav. Det følger av BSL C 1-2 punkt 3.5
at fører av luftfartøy ikke skal utføre tjeneste når de er klar over at det har inntrådt en forandring
av helsetilstanden som medfører at de medisinske kravene ikke lenger er oppfylt.
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Luftfartstilsynet har på bakgrunn av dette funnet grunnlag for å dispensere fra BSL C 1-2 punkt
4.3 og forlenge gyldigheten av legeerklæring for seiflygere, mikroflygere og ballongførere som
har legeerklæring etter denne forskriften.
4. Vedtak
Legeerklæringer for seilflygere, mikroflygere og ballongførere utstedt med hjemmel i BSL C 1- 2
får en forlenget varighet i 4 måneder regnet fra utløpet av legeerklæringens gyldighetsperiode,
jf. BSL C 1-2 punkt 4.3. Det er en forutsetning at legeerklæringens gyldighet løper ut i perioden
13. mars 2020 - 31. juli 2020.
5. Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages av parter (de som vedtaket direkte retter seg mot) eller de som har
rettslig klageinteresse. En klage må sendes til Luftfartstilsynet innen 3 uker fra vedtaket er
publisert. Klageinstans er Samferdselsdepartementet. Mer informasjon om klageadgangen
finner her: https://luftfartstilsynet.no/om-oss/saksbehandling/ Du kan også ta kontakt med
Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen.
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