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Spørsmål om rettslig grunnlag – forskrift om opprettelse av 
restriksjonsområde som forbyr VFR-flyging og skoleflyging i hele riket 
 
 
1.0 – Innledning 

Norges Luftsportforbund (NLF) viser til forskrift av 14. mars 2020 nr. 292 om opprettelse av 

restriksjonsområde som forbyr VFR-flyging og skoleflyging i hele riket (heretter ”Forskriften”). NLF 

har hittil ikke valgt å utfordre Forskriften gjennom rettslig argumentasjon. Tvert i mot har NLF 

uttrykt forståelse for at det i første omgang var nødvendig for luftfartsmyndigheten å handle raskt i en 

ekstraordinær, ukjent og uforutsigbar situasjon. NLF har deretter oppfordret til at Luftfartstilsynet 

reviderer Forskriften av eget tiltak, da den etter NLFs vurdering rammer uforholdsmessig og tilfeldig. 

Når det så ble klart at dette ikke ville skje uten videre – se Luftfartstilsynets brev med referanse 

20/06238-7 – har vi lagt vinn på å holde en tett og faglig/flyoperativ dialog med Luftfartstilsynet med 

henblikk på å minimere tiltakets inngripende virkning. Denne dialogen har vært god og fortsetter med 

uforminsket styrke gjennom en separat henvendelse til Luftfartstilsynet.  

Vi finner imidlertid at tiltaket reiser viktige prinsipielle og rettslige spørsmål som etter vårt syn blir 

stadig viktigere å belyse, desto lenger tiltaket varer. Nedenfor anfører NLF derfor de rettslige 

innvendingene forbundet har mot tiltaket.  

 

2.0 – Valg av lovhjemmel 

Forskriften er fastsatt av Luftfartstilsynet med hjemmel i luftfartsloven (luftl.) § 9-1a første ledd som 

åpner for ”opprettelse av restriksjonsområder i luftrommet”. Begrepet restriksjonsområde har ingen 

legaldefinisjon i loven, men i bestemmelsens forarbeider framkommer det at ”[e]it restriksjonsområde 

kan definerast som eit luftrom med visse dimensjonar over landområdet eller territorialfarvatnet til 

ein stat der flyging med luftfartøy berre skal utførast i samsvar med særskilt fastsette vilkår”, jf. Prop. 

144L (2016–2017) kapittel 2.1 annet avsnitt. Dette samsvarer godt med definisjonen i forskrift om 

luftromsorganisering (BSL G 4-1) § 4 første ledd bokstav x, som i sin tur bygger på den internasjonale 

definisjonen i ICAO Annex 2 kapittel 1, cfr. forordning (EU) nr. 923/2012 artikkel 2 nr. 111.  
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Spørsmålet er så om et restriksjonsområde kan opprettes i medhold av luftl. § 9-1a når det ikke 

begrenser seg til å gjelde et luftrom med ”visse dimensjonar over landområdet (…)” – men faktisk 

innskrenker adgangen til luftfart i hele riket.  

Definisjonens ordlyd gir intet éntydig svar, men det framkommer av ovennevnte forarbeider at det 

lovgiver her har hatt i tankene er områder av begrenset utstrekning. Eksempelvis understreker 

departementet i nevnte proposisjon kapittel 5.2 at den som oppretter restriksjonsområder ”i kvart 

tilfelle må sjå til at luftrom med restriksjonar ikkje er større i utstrekning enn det som er nødvendig for 

å vareta formålet med opprettinga”. Dette prinsippet finner vi også igjen i BSL G 4-1 § 16c. Det samme 

prinsippet kommer til uttrykk i Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil luftfart av 1944 (heretter 

Chicago-konvensjonen) artikkel 9 bokstav a  – det vil si hjemmelsgrunnlaget for definisjonen av 

forbuds- og restriksjonsområder1 i ICAO Annex 2 kapittel 1 – som slår fast at slike områder ”skal være 

av rimelig utstrekning og beliggenhet så de ikke i unødig grad vanskeliggjør luftfarten”. 

I vurderingen av om luftl. § 9-1a er adekvat hjemmel, må bestemmelsen tolkes i kontekst, og da særlig 

i lys av luftl. § 2-3. Sistnevnte bestemmelse sondrer mellom adgangen til å innskrenke eller forby 

luftfart ”innenfor visse områder”, jf. første ledd, og adgangen til å ”midlertidig innskrenke eller forby 

adgangen til luftfart innenfor hele riket”, jf. annet ledd. Bestemmelsen er i praksis en kodifisering av 

Chicago-konvensjonen artikkel 9, se Innstilling III fra Kommisjonen til revisjon av luftfartsloven 

(1957) s. 147 flg. Ovennevnte viser tydelig at det går et klart skille mellom restriksjoner ”innenfor visse 

områder” og ”innenfor hele riket”, enten det er snakk om restriksjonsområder (som innebærer å 

”innskrenke” adgangen til luftfart) eller forbudsområder (som innebærer å ”forby” adgangen til 

luftfart). Det har formodningen mot seg at luftl. § 9-1a (eller for den del luftl. § 9-1 som 

Luftfartstilsynet tidligere anvendte for opprettelse av restriksjonsområder) kan tolkes så vidt at den 

omfatter den samme kompetansen som er gitt i luftl. § 2-3. Tvert i mot kan NLF ikke finne noen 

holdepunkter i lovforarbeider eller andre rettskilder som tilsier at luftl. § 9-1a gir Luftfartstilsynet en 

så vidtgående kompetanse som det innebærer å innskrenke eller forby luftfart i hele riket.  

Etter dette framstår det for NLF helt klart at Forskriften skulle vært etablert med hjemmel i luftl. § 2-3 

annet ledd, ikke i § 9-1a første ledd. I så fall lider vedtaket av en materiell kompetansemangel. 

Drøftelsen av det personelle kompetansespørsmålet nedenfor underbygger denne konklusjonen.  

 

3.0 – Hvilket organ kan innskrenke luftfart i hele riket? 

Kompetansen etter luftl. § 2-3 ligger hos ”Kongen”. At denne kompetansen er tillagt den utøvende 

makts aller høyeste nivå må sees i sammenheng med hvor inngripende det er å innskrenke eller forby 

adgangen til luftfart, potensielt innenfor hele riket.2 NLF viser for øvrig til at Grunnloven (Grl.) § 28 

bestemmer at ”saker av viktighet” må avgjøres av Kongen i statsråd. Det strenge inngangsvilkåret i 

luftl. § 2-3 (når ”den offentlige sikkerhet krever det” eller ”under andre ekstraordinære forhold”) tilsier 

at vi har å gjøre med en sak av viktighet. Dette underbygges av den folkerettslige dimensjonen i saken,  

 

                                                
1 Jf. godkjennelse av definisjoner fastsatt av ICAO Council 12. desember 1950.  
2 NLF understreker at ”VFR- og skoleflyging” som forskriften rammer ikke bare dreier seg om det 2 NLF understreker at ”VFR- og skoleflyging” som forskriften rammer ikke bare dreier seg om det 
Luftfartstilsynet ofte betegner som ”rekreativ luftfart”, men at VFR-flyvninger omfatter et meget bredt 
spekter av nasjonal og internasjonal luftfart – kommersiell og ikke-kommersiell – som har en like 
legitim rolle å spille som flyging etter instrumentflygereglene.  
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jf. inngangsvilkåret i den tilsvarende bestemmelsen i Chicago-konvensjonen artikkel 9 bokstav b 

(”ekstraordinære forhold eller i en krisesituasjon eller i den offentlige sikkerhets interesse”). Dette 

taler for det første for at luftl. § 9-1a ikke kan tolkes så vidt som Luftfartstilsynet har gjort i denne 

saken. For det andre taler det for at Kongens kompetanse etter luftl. § 2-3 annet ledd ikke kan 

delegeres.  

Spørsmålet om forvaltningens fullmakt ble for øvrig vurdert av Utvalget til revisjon av luftfartsloven, 

oppnevnt ved kgl. res. 27. mai 1983, se NOU 1991:18 kapittel 1.4 fjerde avsnitt hvor det står: 

”Utvalget har videre vurdert hvorvidt fullmaktsbestemmelsene i loven skal angi Kongen eller 

departementet. Utvalget har valgt å legge fullmakten til Kongen hvor det ikke er mer naturlig 

av den legges direkte til departementet.” 

Når utvalget ikke anså det ”mer naturlig” å legge kompetansen etter luftl. § 2-3 til departementet, 

følger dette med andre ord av en nøye overveielse. Det er en overveielse som har mye for seg, gitt at 

krisehåndtering generelt må ansees å være en sak av viktighet i Grunnlovens forstand.  

Det gir for øvrig en helt annen grad av forsvarlighet i beslutningen at en slik sak ikke bare behandles av 

luftfartsmyndigheten isolert (eller gjennom luftfartsmyndighetens dialog med en leverandør av 

lufttrafikktjenester), men at det skjer på regjeringsnivå der alle departementer er representert. 

Dermed underbygger reelle hensyn at en så vid kompetanse er forbeholdt Kongen.  

NLF har ikke klart å identifisere en kongelig resolusjon som vedtar delegering av Kongens myndighet 

etter luftfartsloven § 2-3 til Samferdselsdepartementet – eller for den del en forskrift som delegerer 

myndigheten videre til Luftfartstilsynet. Selv om beslutning etter luftl. § 2-3 ikke skulle være en sak av 

viktighet i Grunnlovens forstand, vil det nødvendigvis foreligge en personell kompetansemangel, 

dersom det fastsettes vedtak som etter sitt innhold fordrer bruk av luftl. § 2-3 som hjemmelsgrunnlag 

uten at slik delegering har funnet sted.  

 

4.0 – Utredning og forholdsmessighet, akuttiltak med langvarig virkning 

Selv dersom luftl. § 9-1a til tross for det vi anfører over skulle gi tilstrekkelig hjemmel, vil NLF peke på 

følgende:  

NLF har som nevnt forståelse for at det var nødvendig for luftfartsmyndigheten å handle raskt den  

14. mars. Vi har også uttrykt forståelse for at visse utredningskrav måtte tilsidesettes i en slik 

akuttsituasjon. Imidlertid har forskriften en så langvarig virkning (fra 14. mars til 15. april 2020), at 

forskriften vanskelig kan bli stående gjennom hele perioden, uten at utredningskravene igjen gjør seg 

gjeldende med full styrke. NLF legger derfor til grunn at de vanlige prinsippene for forsvarlig 

utredning3, herunder med henblikk på vurdering av et tiltaks forholdsmessighet, ikke lenger kan 

fravikes. Tvert i mot må en fortsatt opprettholdelse av forskriften etter NLFs vurdering være betinget 

av forsvarlig utredning i tråd med generelle prinsipper så vel som de spesielle forutsetningene som 

kommer til uttrykk i forskrift om luftromsorganisering (BSL G 4-1) § 16a til § 16e.  

 

 

 
                                                
3 Se forvaltningsloven kapittel VII, utredningsinstruksen og ulovfestede krav til god forvaltningsskikk.  
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5.0 – Konklusjon 

NLF mener at forskrifter som fastsetter restriksjonsområder som innskrenker eller forbyr adgangen til 

luftfart i hele landet ikke kan hjemles i luftl. § 9-1a, men må hjemles i luftl. § 2-3 annet ledd. Det følger 

av dette at beslutningen må fattes av Kongen. Slik NLF ser det, innebærer Grl. § 28 at kompetansen til 

å fastsette forskrift som innskrenker eller forbyr luftfart i hele riket ikke kan delegeres til departement 

eller delegeres videre til direktorat/tilsyn, men forblir hos Kongen i statsråd. Unntak gjelder dersom 

det kan tenkes at slik beslutning treffes i forbindelse med ”egentlige militære kommandosaker”, jf.  

Grl. § 28 siste punktum.  

Dersom NLFs konklusjon er korrekt, innebærer dette at Forskriften er en nullitet, med mindre 

myndighetene kan påberope konstitusjonell nødrett. En slik nødrettsadgang må imidlertid under alle 

omstendigheter kunne sies å være forvitret når det nå er snart fire uker siden vedtaket ble fattet.  

 

NLF ber om Luftfartstilsynet ser inn i ovennevnte problemstillinger så snart som mulig.  

 

Med vennlig hilsen,  

                                 
 

  

John Eirik Laupsa       Jostein Tangen   Torkell Sætervadet 
Generalsekretær       Kontorsjef, luftromskontakt                  Rådgiver 


