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Norsk Flygelederforening takker for å bli inkludert i høringen, og kommer med dette med våre
kommentarer.
4.2 Nærmere om de enkelte bestemmelsene
Norsk Flygelederforening mener personell i designorganisasjoner bør omfattes i forskriften. I
selve ordlyden «feil...vil kunne bli fanget opp» ligger det en usikkerhet på om det foreligger
prosedyrer og systemer som vil kunne fange opp eventuell feil og mangler.
Personell som faller inn under «Forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten» bør også
inkluderes i forskriften. Av de oppgaver som er nevnt i BSL SEC 1-1, kan ikke vi se noen som
burde unndras fra dette.
Særskilt om modellfly og droner
Norsk Flygelederforening mener modellfly- og droneoperatører må inkluderes i denne
forskriften.
Dette er en stor og ujevn gruppe aktører, som man har liten oversikt over og historisk sett
dårlige kommunikasjonslinjer med. Når man i tillegg tar med i beregningen de mange
gråsonene som ennå finnes i grensesnittet mellom droneoperasjoner og øvrig lufttrafikk, bør
dette fremheves som en absolutt felles standard.
Uavhengig av kommende europeiske regler må luftfartsbransjen og samfunnet forøvrig ta
stilling til dronebransjen som økende bidragsyter og risikofaktor. Operatørene, både de
profesjonelle og useriøse, bedriver aktivitet som kan utgjøre en potensiell risiko for personer
og materiell i luften og på bakken, og bør inkluderes i lovteksten i henhold.
Vi mener at ved å inkludere modellfly- og droneoperatører i forskriften vil det vise en
anerkjennelse av at disse aktørene er en reell faktor innen luftfarten som skal tas på alvor og
inkluderes, men at dette også innbefatter å forholde seg til samme regler og standarder som
resten av luftfartsbransjen.
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