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Vedtak - midlertidig dispensasjon og retningslinjer for AFIS/HFIS som følge 
av Koronavirus 

 
På grunn av Koronavirusutbruddet har Luftfartstilsynet vurdert det nødvendig å etablere 
retningslinjer og samtidig åpne muligheten for å fravike enkelte bestemmelser fra norske 
forskrifter for å sikre at samfunnskritiske tjenester kan opprettholdes. 
 
Vi har vurdert at sertifiserte tjenesteytere etter forordning (EU) 2017/373 for yrkesgruppen 
AFIS/HFIS vil kunne få utfordringer når det gjelder personell og opprettholdelse av kompetanse 
i en begrenset periode under utbruddet. 
 
For å tilrettelegge for minst mulig belastende prosesser i fm utbruddet anses det 
hensiktsmessig at det gis en samlet mulighet for dispensasjon fra angjeldende regelverk.  
  
Vedtak 
Med hjemmel i forskrift nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 
2-1) § 31 og forskrift nr. 1574 om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal 
flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS (BSL C 3-3) § 20, tillates følgende tjenesteytere å 
benytte «Midlertidig prosedyre og fremgangsmåter i fm. spesielle tiltak knyttet til Covid-19 for 
AFIS/HFIS» med og på de vilkår som fremkommer i vedlagte prosedyre: 
 

 Arendal Lufthavn AS 
 Avinor AS 
 Avinor Flysikring AS 
 ConocoPhillips Skandinavia AS 
 Equinor Energy AS 
 Kings Bay AS 
 Notodden Lufthavn AS 
 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 
 Sunnhordland Lufthamn AS 
 Svalbard Lufthavn AS 

 
 Tillatelsen gjelder midlertidig, og frem til tillatelsen trekkes tilbake fra Luftfartstilsynet. 
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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 
 
 
 
Wenche Olsen Henning R. Tennes 
avdelingsdirektør seksjonssjef 
Fagavdelingen Flyplass og flysikring 
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