
Forskrift om endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av 
besetningsmedlemmer, endring av forskrift 30. oktober 2001 nr. 1231 om krav til 
teknisk/operativ godkjenning av flyplasser, endring av forskrift 3. desember 2002 nr. 
1382 om utforming av små flyplasser og endring av forskrift 3. desember 2002 nr. 1383 
om utforming av sjøflyplasser 
 
Hjemmel: fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx 2018 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om 
luftfart § 5-1 annet ledd, § 5-3, § 5-4 første ledd, § 15-4 og § 16-1 første ledd, jf. forskrift 28. 
november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer § 4.  
 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66ne (forordning (EU) nr. 1178/2011, som 
endret ved forordning (EU) nr. 290/2012, forordning (EU) nr. 70/2014, forordning (EU) nr. 
245/2014, forordning (EU) 2015/445, forordning (EU) 2016/539 og forordning (EU) 
2018/xxx. 
 
 

I 
 

I forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer gjøres 
følgende endringer:  
 

§ 1 første ledd ny bokstav f skal lyde: 

f) forordning (EU) 2018/xxxx 

 

 
 

II 
 
I forskrift 30. oktober 2001 nr. 1231 om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser 
gjøres følgende endringer:  
 
Punkt 4.1 bokstav e utgår. 
 
 
 

III 
 
I forskrift 3. desember 2002 nr. 1382 om utforming av små flyplasser (BSL E 3-3) gjøres 
følgende endringer:  
 
§ 5 første ledd bokstav b skal lyde:  
 

b) Minimumslengde 
Flyplasser som skal ha ervervsmessig trafikk med betalende passasjerer, skal 

ha rullebanelengde på minimum 550 m. 
 
 
§ 5 andre ledd bokstav b skal lyde: 



 
b) Flyplasser som skal ha ervervsmessig trafikk med betalende passasjerer skal ha 

rullebane med bredde minimum 18 m. 
 
 
§ 6 andre ledd bokstav c skal lyde: 
 

c) Flyplasser som skal ha ervervsmessig trafikk med betalende passasjerer skal ha 
sikkerhetsområde med bredde 25 m på hver side av rullebanens senterlinje. 

 
 
§ 7 andre ledd bokstav d skal lyde: 
 

d) For flyplasser som skal ha ervervsmessig trafikk med betalende passasjerer skal inn- 
og utflygingsflaten ha en lengde på 1.600 m. 

 
 
§ 10 sjuende ledd bokstav a skal lyde: 
 

a) Generelt  
På flyplasser som skal ha ervervsmessig flyging med betalende passasjerer, 

skal oppstillingsplattform og taksebane som skal brukes i mørke ha taksebanekantlys. 
 
 
 

IV 
 

I forskrift 3. desember 2002 nr. 1383 om utforming av sjøflyplasser (BSL E 3-4) gjøres 
følgende endringer: 

 

§ 5 andre ledd bokstav g utgår. 

 

§ 5 andre ledd bokstav h blir nytt § 5 andre ledd bokstav g. 

 

§ 9 andre ledd bokstav f skal lyde: 
 

f) For sjøflyplass som skal ha ervervsmessig trafikk med betalende passasjerer, skal inn- 
og utflygingsflaten ha en lengde på minimum 1.600 meter. 

 

V 
 

Forskriften trer i kraft straks. 



 
 
 
 
 
 

* * * 
[Note som ikke er del av forskriften:  
 
I forbindelse med publisering i Lovdata gjelder følgende:  
Under avsnittet «Forordninger» tilføyes forordning (EU) 2018/xxx.  
 
Lovdata bes om å implementere koblinger til offisiell og uoffisiell oversettelse til norsk av 
EU-lovgivningen gjennomført ved henvisning i forskriften (forskriftens § 1). Formatet for 
publisering av de offisielle oversettelsene i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
følger en standardisert mal basert på CELEX-nummer, se nedenfor:  
 
http://www.efta.int/eea-lex/32018RXXXX   
 
Uoffisielle oversettelser byttes ut med henvisning til offisielle oversettelser i EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende. Når det ikke ennå finnes offisielle oversettelser, lenkes 
fortsatt til de uoffisielle oversettelsene som har fulgt forskriften.]  

 


