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Kriterier for avvikling av forskrift om opprettelse av restriksjonsområde 
som berører VFR-flyging og skoleflyging 

 
Norges Luftsportforbund (NLF) viser til forskrift av 14. mars 2020 nr. 292 om opprettelse av 

restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging og tidligere korrespondanse i saken, 

senest Luftfartstilsynets brev av 31. mars 2020 med referanse 20/06238-7. Som Luftfartstilsynet 

bekrefter i ovennevnte brev, er restriksjonsområdet inngripende. NLF setter stor pris på de tiltakene 

Luftfartstilsynet og Avinor Flysikring AS har iverksatt for å redusere de negative effektene området har 

for VFR- og skolevirksomhet. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer viser at situasjonen har blitt 

vesentlig forbedret de siste ti–tolv dagene sammenliknet med den første perioden. Fortsatt er 

imidlertid tiltaket så inngripende at vi ser det nødvendig å følge opp vår forrige henvendelse.  

Lufttrafikktjenestens endrede tillatelsespraksis til tross: Forskriften § 2 siste avsnitt viser til at 

”[n]ærmere informasjon om ordningen med forhåndstillatelse skal gis gjennom NOTAM”. NOTAM 

lyder i sin tur fortsatt slik:   

 

Dette gjør at et stort antall operatører avstår fra å søke om tillatelse, noe VFR-trafikktallene også 

demonstrerer. Under alle omstendigheter er et søknadskrav for å benytte luften til allmenn ferdsel 

som dette uforholdsmessig tyngende.  

Konkret ønsker vi Luftfartstilsynets tilbakemelding på hva som skal til for at forskriften endres eller 

trekkes tilbake – alternativt hva som skal til for at restriksjonen ikke videreføres etter 15. april. Hvilke 

konkrete kriterier må være oppfylt før Luftfartstilsynet finner å kunne avvikle området? Hvordan 

sikrer Luftfartstilsynet at begrensningene bare gjelder så lenge behovet er tilstede? 

For NLF, NLFs medlemmer og alle andre i Norge som benytter visuelle flygeregler (VFR) er det 

avgjørende å få innsyn i Luftfartstilsynets vurderinger av forholdsmessigheten i et så inngripende 

tiltak som dette. NLF konstaterer at den kommersielle lufttrafikken er redusert med 90–95 prosent, 

mens bemanningen ved kontrollsentralene er redusert med en vesentlig lavere prosentandel 
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(anslagsvis 70 prosent, etter den informasjonen NLF har mottatt i saken). NLF registrerer at 

flygeledere ved norske lufttrafikktjenesteenheter har stilt tilsvarende spørsmål (i uformelle kanaler) 

rundt forholdsmessigheten i VFR- og skoleforbudet som den NLF har reist tidligere og som vi følger 

opp med dette brevet.  

NLF har forståelse for at det var nødvendig for luftfartsmyndigheten å handle raskt den 14. mars. I lys 

av dette har vi også uttrykt forståelse for at visse utredningskrav måtte tilsidesettes i en slik 

akuttsituasjon. Imidlertid har restriksjonen nå vart svært lenge (snart en måned), og oppmykninger i 

andre samfunnsrestriksjoner er på trappene. NLF legger derfor til grunn at de vanlige prinsippene for 

forsvarlig utredning1, herunder med henblikk på vurdering av et tiltaks forholdsmessighet, ikke lenger 

kan fravikes. Tvert i mot må en fortsatt opprettholdelse av forskriften etter NLFs vurdering være 

betinget av en slik utredning, hvor premissene er klare, forutsigbare og transparente for alle berørte 

parter, i tråd med generelle prinsipper så vel som forutsetningene i forskrift om luftromsorganisering 

(BSL G 4-1) § 16a til § 16e.  

NLF imøteser derfor informasjon om hva som skal til for at restriksjonene fjernes, herunder konkret 

og kvantifisert informasjon om lufttrafikktjenestens ytelsesomfang, etterspørselen etter lufttrafikk-

tjenester og andre forhold som har betydning for vurderingen av tiltaket.   

NLF nevner avslutningsvis at vi ser en rekke juridiske problemstillinger knyttet til vedtaket av 

forskriften, herunder med hensyn til valg av hjemmel. Desto mer langvarig restriksjonen blir, desto 

viktigere vil det være for NLF å forfølge disse problemstillingene. Vi vil sende en separat henvendelse 

til Luftfartstilsynet vedrørende de rettslige sidene av saken, men i det foreliggende brevet ønsker vi å 

se nærmere inn i det faktiske grunnlaget for forskriften og tiltakets forholdsmessighet.  

 

Med vennlig hilsen,  

       

 

 

John Eirik Laupsa      Jostein Tangen 
Generalsekretær           Kontorsjef, luftromskontakt                   
 

 

 

                                                
1 Se forvaltningsloven kapittel VII, utredningsinstruksen og ulovfestede krav til god forvaltningsskikk.  


