
Viktig informasjon om krav angående 

luftfartshinder

Luftfartshinder er menneskeskapte objekter som kan utgjøre en fare for luftfarten og 

flysikkerheten, og som derfor skal innrapporteres til Nasjonalt register over luftfartshinder 

(NRL). Registeret forvaltes av Statens kartverk. 

Med denne e-posten vil vi informere potensielle eiere av objekter høyere enn 15 meter (30 

meter eller mer innenfor tettbygd strøk) om endringene i regelverket. Ønsker du ikke 

lenger å motta informasjon om luftfartshinder kan du melde deg av her.

Endringer i regelverket fra 1. juli 2022
Dagens krav angående luftfartshinder er beskrevet i forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om 

rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1). 

Luftfartstilsynet har 16. oktober 2020 fastsatt endringer i forskriften, som trer i kraft fra 1. 

juli 2022.

Endringsforskriften i et nøtteskall:

• Forskriftsendringen innebærer skjerpede krav til innrapportering og nøyaktighet
av luftfartshinder.

• Forskriften utvider også definisjonen av hva som regnes som luftfartshinder.
Blant annet blir nå alle strøm- og signalførende luftspenn definert som

luftfartshinder.

https://luftfartstilsynet.us14.list-manage.com/track/click?u=7da33d50c37770012f95c2fec&id=adcd0c0d05&e=36b350372a
https://luftfartstilsynet.us14.list-manage.com/track/click?u=7da33d50c37770012f95c2fec&id=7f80f751cc&e=36b350372a


• Endringsforskriften inneholder også overgangsbestemmelser for innrapportering
av ulike typer luftfartshinder, som skal skje i perioden 1. juli 2022 til 1. januar 2025.

Slik kan du sette deg inn dagens og fremtidige krav
Endringsforskriften trer i kraft 1. juli 2022 og Luftfartstilsynet ber om at eiere av 

luftfartshinder allerede nå setter seg inn i gjeldende forskrift og i endringsforskriften.

• Gjeldende forskrift finnes her på Lovdata.

• Endringsforskriften finnes her på Lovdata.

• Slik vil forskriften være fra 1. juli 2022 (pdf)

Mer informasjon

På vår hjemmeside finnes nyttig informasjon om regler rundt luftfartshinder: 

luftfartstilsynet.no/luftfartshinder. Her vil vi også publisere veiledning til endringsforskriften 

når den foreligger. 

Om du mener at denne informasjonen burde vært sendt til andre interessenter vil 

Luftfartstilsynet sette pris på om denne informasjonen videresendes.

Kontakt

Har du spørsmål om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder eller om 

denne e-posten? Ta kontakt med Luftfartstilsynet på postmottak@caa.no (ref. sak 

21/05141) eller ring 75 58 50 00.

Copyright © 2021 Luftfartstilsynet. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Du fikk denne e-posten fordi du eller din organisasjon er potensiell eier av luftfartshinder eller fordi det 

befinner seg luftfartshinder i din organisasjons forvaltningsområde. Det vil ikke bli sendt ut mange 
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Kontakt:
Luftfartstilsynet
Sjogata 45 - 47

Bodo, Nordland 8006 
Norway

Add us to your address book

Slutt å motta informasjon om luftfartshinder.




