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Flyoperasjoner med fallskjermhoppere under nytt regelverk, EASA OPS,
Part NCO.
EASA har utgitt et nytt regelverk for privatflyging med fly, helikopter, ballong og seilfly og som
har standard EASA luftdyktighetsbevis. Dette regelverket har i Norge fått navnet Bestemmelser
for Sivil Luftfart D 1-1 Forskrift om luftfartsoperasjoner.
Regelverket fra EASA er utgitt som forordning (EU) nr. 800/2013 Vedlegg VII Part NCO (Annex
VII Part NCO) IKKE-KOMMERSIELL LUFTFARTSVIRKSOMHET MED IKKE-KOMPLEKSE
MOTORDREVNE LUFTFARTØYER ("non-commercial operations of other-than-complex motorpowered aircraft").
Du finner aktuelle forordninger som vedlegg til BSL D 1-1 som er tilgjengelig i lovdata.
Løfting av fallskjermhoppere i regi av organisasjon som er etablert for å fremme luftsport og
allmennfly er definert som ikke kommersiell luftfartsvirksomhet Ref. forordning 379/2014 punkt
(4), side 6. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:123:FULL&from=EN

Norges Luftsportsforbund med sine klubber vil falle inn under denne definisjonen.
For løfting av fallskjermhoppere vil det være PART NCO som vil være gjeldende. Det vil si i
praksis alle fly i norske fallskjermklubber unntatt Twin Otter og innleide to motors fly. Disse vil
inntil videre følge gammel forskrift BSL D 3-1. Denne forskriften vil gjelde fram til Part NCC trer i
kraft i 2016.
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Part NCO beskriver driftsbestemmelser for flyging. I subpart E vil dere finne bestemmelsene
som spesielt beskriver flyging med fallskjermhoppere. Her settes det blant annet krav til at det
skal lages sjekklister for fallskjermoperasjoner.

Forskrift om fallskjermhopping( BSL D 4-2) setter krav til at det skal utarbeides en Standard
operasjonsprosedyre for fallskjermflyging( SOP) Fly som har godkjent SOP for fallskjermflyging
tilfredsstiller krav gitt i Part NCO subpart E, og trenger ikke å lage nye sjekklister iht
NCO.SPEC.PAR.100 Checklist.
Inntil videre vil i tillegg krav til luftfartøy som beskrevet i BSL D 4-2 gjelde. Denne forskriften vil i
løpet av vinteren 2014/2015 bli revidert for å harmonisere med Part NCO.

Luftfartstilsynet har utarbeidet en veileder http://public.caa.no/Veiviser_Part_NCO/ som har
samlet alt av gjeldene regler og veiledningsmateriale for Part NCO. Dette dokumentet er
utarbeidet for å gi en rask samlet oversikt på innholdet i NCO. Forskriftens innhold og konkrete
regler er tilgjengelig i Lovdata og på hjemmesiden til EASA. I tillegg er det utarbeidet et
interaktivt kurs om Part NCO:
http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/article16056.ece

Luftfartstilsynet ber om at denne informasjonen blir videresendt til alle klubber som opererer
fallskjermfly i Norge.

Med vennlig hilsen

Thomas Hytten
seksjonssjef
Operativ allmennfly

Arild Rasmussen
flyoperativ inspektør
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