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Flytekniske forhold 

Nye regelverk for < 2720 kg / 1200 kg: 

 

- Organisering -  Luftdyktighet 

- Vedlikehold   -  Teknikere 

  

… kommer i 2018/19… 
 

1 

OLE@BAARTVEDT.NO 

NLF FLYTEKNISKE KOMITE 
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Leder: Ole Baartvedt  

Medlemmer:  

Eirik Bruset og Ulf Bjørtomt, motor  

Ståle Lien, seil  

NLF FLYTEKNISKE KOMITE  
 

2 



NLF FLYTEKNISKE KOMITE  
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Fra mandatet: 

 

Være faglig saksbehandlerorgan innenfor sitt 

virkeområde. I en slik sammenheng skal komitèen 

arbeide på oppdrag fra Luftsportstyret. 

 

Tilstrebe å alltid ha minst ett medlem fra hver av de 

tekniske utvalg i hhv seil og motorflyseksjonen.  

 

Flyteknisk komitè rapporterer til Luftsportstyret slik 

den enkelte sak krever. Leder av komitèen 

fremmer saker for Luftsportstyret der styrevedtak er 

nødvendig/ønskelig. 
 
 



“GA flåten  –  motorfly og seilfly. 

Benevnes i EASA som ELA 2 fly 

NYE REGLER  
– NOEN ER ALLEREDE I BRUK OG FLERE KOMMER 

 PART-ML (LIGHT PART-M)  

PART-CAO 

PART 66 L 
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Konklusjon: 

Her er det muligheter! 

5 



Hvordan det var i « gamle dager » 6 



Så kom PART–M og CAMO 7 



Part M førte tross alt - med seg mye bra 

 Opprydding i flystatus og dokumentsajon 

 Etablering av et nyttig dataverktøy «Melwin CAMO» 

 Mye mer kontroll i eget hus – ala Mikrofly 

 Mulighet for å kontrollere hva tekniker og verksted faktisk gjør  

sammenlignet med hva som er påkrevet å utføre - både + /- 

 

 Det som ikke var så bra var at det store «dyret» Part-M dro med seg 

nye kostnader som overskygget hva flyeiere og klubber faktisk fikk 

og hvike muligheter som lå i konseptet. 
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Dagens struktur Easa regelverk 9 



Med CAMO er det slik: 10 

SIGN 

http://camo.nak.no:8080/


Review per 12 eller 36 måneder 11 



EASA inisierte forandringer  1321/2014 

Forventet  ”klubbet”  i 2018 
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Annex I - Part-M 

Annex VI - Part-ML 

Annex VII - Part-CAMO 

Annex VIII - Part-CAO 

Annex II - Part-145 

Annex III - Part-66 

Annex IV - Part-147 

Annex Va - Part-T 

Ingen org. (MF, MG). 

CAT(AOC), Fly >2730 &   

Heli >1200 >4p 

Ikke CAT(AOC), Fly ≤ 2730 &   

Heli ≤ 1200 <4p 

Combined Airworthiness 

Organisation  

(AMO, CAW, AR) 

Ikke CAT(AOC), CMPA 

CAT(AOC), CMPA 

(EU) nr 

1321/2014 

SMS 

SMS 

IKKE 

SMS 
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Ny Part-ML (Light Part-M) og 
Part-CAO 
OPINION 05/2016 
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Annex VI - Part-ML 

Annex VIII - Part-CAO 



Light Part-M (Part-ML) 

• Applicable to private and commercial operations of: 

• Aeroplanes up to 2730 Kg,  other ELA2 aircraft and  helicopters up to 4 occupants and 1200 Kg.  
if they are not complex motor-powered aircraft. 
 

• Not applicable to Commercial Air Transport (in the sense of licensed air carriers (AOC).  

 

Merk: Dette betyr at Part-ML dekker de fleste Single Piston motorfly og alle seilfly, også når de 

frakter passasjerer (ergo ekskludert fra (EC) 1008/2008) 
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Light Part-M (Part-ML) 

• Part-ML blir eneste mulighet for våre kategorier av fly 

(Vi kan ikke lenger bruke Part-M når PART-ML er vedtatt). 
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Light Part-M (Part-ML) 

• Declaration/approval of Maintenance Programme (AMP): 

• Not possible to have the AMP approved by the NAA. 

 

• For aircraft not managed by CAO  
(only possible for non-commercial operations): 

• The AMP is declared by the owner. 

• No justification for deviations needed. 

• MERK: Den som vedlikeholder flyet og utsteder ARC i slike tilfelle får et enormt ansvar! 
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Light Part-M (Part-ML) 

Independent certifying staff can issue the ARC together with the 100h/annual 

inspection (for non-commercial operations) 

 

•  Independed staff (not supervised by a CAO)  

 needs to be authorised by the NAA, as follows: 

• The person must hold a Part-66 licence or national qualification.  

• The authorisation is issued by the NAA responsible for such licence or qualification. 

• The NAA has to assess the knowledge on airworthiness reviews and Part-ML. 

• 1 airworthiness review under supervision of the NAA. 

• Authorisation valid for 5 years. 
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Light Part-M (Part-ML) 

Maintenance organisations can issue the ARC together with the 100h/annual inspection ! 

 

 

 

For eksempel NLF og teknikere organisert i NLF. Mer om dette kommer .... 
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Light Part-M (Part-ML) 
Simple case example for non-commercial operations  

 

• Owner can manage the continuing airworthiness of the aircraft (no obligation to contract CAMO or CAO) 

 

• Maintenance can be performed by independent staff(no obligation to contract a maintenance 

organisation) 

 

• Owner will declare the AMP, with possible deviations to manufacturer recommendations 

 

• Airworthiness review and ARC may be issued by independent certifying staff together with the 

     100h/annual inspection. 
 

Merk: Eier står fritt til å velge å bruke en CAO eller ta ansvaret selv og “shoppe” vedlikehold 
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Til syvende og sist: Hvem tar ansvar? 



“Combined Organisation Approval” 

(Part-CAO) 
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Annex VIII - Part-CAO 



Part-CAO 

The new “Combined Airworthiness Organisation” (Part-CAO) for General Aviation: 

 

• Applicable to non-complex non-CAT aircraft 

 

• Combines the privileges of a Subpart-F maintenance organisation and a CAMO. 

 

• No SMS: They will continue with the current QualitySystem 

 

•  Introduces simplified requirements. 
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Hva skjer med dagens CAMO? 

• Organisations holding CAMO, Part-145 or 

Subpart F approvals…. 

• Will be issued a Part-CAO approval upon 

application 

• With 2 years to correct any findings  

 

 

22 



Part-CAO  – Hva betyr dette 
for NLF og medlemmene? (1) 

Forenklinger introduseres; 
 

• Kombinerte privilegier for vedlikehold, kontinuerlig luftdyktighet 
reviews og  permit to fly. 
 

•  Enhetlig organisering av alle vedlikeholds aktiviteter. 
 

•  Forenklet “Approval certificate” (Bort med flytyper - inn med 
Kategorier) 
 

•   
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Part-CAO  – Hva betyr dette 
for NLF og medlemmene? (2) 

• Flere privilegier for organisasjonen til å administrere endringer: 

• Lyftdyktighetesgodkjenning fra N-CAA   kun nødvending for: 

• Fly-individer  med maksvekt over 2730Kg, 

• Helikoptre med maksvekt over  1200 Kg og/eller mer enn 4 seter 

• Verkstedsvedlikehold av komplette  turbinmotorer. 
 

•  Andre fly og komponenter kan legges inn i arbeidsomfanget til 
organisasjonen av organisasjonen selv  
(basert på en godkjent prosedyre) 
 

•  Endringer av fasiliteter, verktøy, utstyr og lignende kan administreres av 
organisasjonen selv . 
(basert på en godkjent prosedyre  
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“Senest” 28. September 2018 

introduseres PART 66 L 

  

Teknikersertifikater begrenset til 

1200 MTOW 
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Enkelt summert: 26 

• Dagens seilflyteknikere får konvertert sine 

papirer til Part 66 L “Light” basert på dagens 

rettigheter. ( Veiing, motor, etc) 

• De vil dermed kunne vedlikeholde alle fly 

opp til 1200 kg maksvekt med stempelmotor, 

- hvis de innehar nødvendig kompetanse 

 

• Nytt utdannigsløp for fremtidens ELA 2 

teknikere 

 



Ny teknikerutdanning: 27 

• Alle teorieksamener  kan avlegges som privatist.  

• Krav til nivå på sivil bakgrunn for visse rettigheter 

• 1500 timer praksis  

• EASA rettighet som utstedes av N-CAA 

• Kan jobbe kommersielt –ta betalt 

• Rettighet til å vedlikeholde alle fly opp til 1200 

kg maksvekt.  (Unntatt turbinmotorer) 

• Hva man kan utføre basert på hva man har av 

kompetanse og er “current på” 

• Hvis man opererer frittstående,  må man 

resertifseres på intervall av NAA  

 



Hva gjør NLF? 

* Vi har hatt en konstruktiv dialog med LT gjennom mange år. 

* De erkjenner at dette området kan NLF bedre en dem 

 

Konklusjonen er at NLF kan og vil ta seg av: 

* Teknikerutdanning ( ...men hvordan er «pending») 

* Organisering av teknikere i en CAO organisasjon – Teknikere holdes dermed «current» i  
 eget hus - uten krav til resertifisering hos LT 

* Organsering av tjenester for flyeiere både klubber og private ( med valgfrie opsjoner) 

 Inspeksjoner og vedlikehold 

 

*Vi legger op til utstrakt bruk av «SDMP» - Self Declared Maintenance Program.  
 NLF tilbyr eiere å utarbeide SDMP, men eieren kan selv påvirke innholdet. Eier signerer 
 programmet som sitt eget og dersom NLF CAO aksepterer å benytte programmet 
 danner det basis for oppfølging og ettersyn/vedlikehold av respektive fly. 

 
 
 

•  
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SDMP 
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NLF design - SDMP 
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NLF design - SDMP 
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Med CAO i NLF blir det slik: 32 

SIGN 

Data og oppfølging; 

Frivillig tjeneste 

http://camo.nak.no:8080/


Eller «independed» uten CAO slik: 
33 

SIGN 



Noen ting er sikre: 
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Annex VI - Part-ML 

Annex VIII - Part-CAO 

Denne «dama» –       

 

dvs ; Teknikeren blir med på lasset uansett! 


