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Statsbudsjettet 2021 - supplerende tildelingsbrev nr. 2 til Luftfartstilsynet 
- utredning av tilsyn og tillatelser for oppskytning av satellitter til bane 
fra Norge 

 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrev for Luftfartstilsynet av 6. januar 2021. Dette 
brevet supplerer tildelingsbrevet og gjelder oppdrag om å utrede regime for tilsyn og tillatelse 
med oppskyting av satellitter til bane fra Norge og dekning av utgifter til dette.  
 
1. Nærmere om oppdraget 
Det er nå besluttet at Luftfartstilsynet og Norsk Romsenter gis i oppdrag å utrede regime for 
tilsyn og tillatelse med oppskyting av satellitter til bane fra Norge, samt at det opprettes en 
permanent myndighetsfunksjon for tilsyn og tillatelse hos Luftfartstilsynet, med faglig støtte 
fra Norsk Romsenter, fra og med 2023. 
 
Arbeidet med etablering av midlertidig regime og utredning av permanent regime for tilsyn og 
tillatelser skal organiseres som et prosjekt bestående av Norsk Romsenter, Luftfartstilsynet 
og ev. andre aktører. Involvering av andre aktører vurderes ved behov. Norsk Romsenter er 
prosjektleder og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er prosjekteier.  
 
Oppdraget består av følgende: 

 Etablering og utvikling av et midlertidig regime for behandling av søknader, inkludert 
utkast til midlertidige tillatelser for oppskytning til bane fra norsk jord. Regimet 
baseres på gjeldende romlov og skal muliggjøre oppskyting av satellitter til bane i 
løpet av 2022. Det midlertidige regimet skal kunne anvendes inntil permanent regime 
trer i kraft.   
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Side 2 
 

 Et underlag for etablering av et permanent regime for tilsyn og tillatelser for 
oppskyting av satellitter til bane fra Norge. 

 Løpende dialog med aktører som ønsker å søke tillatelse til oppskyting, for å sikre 
god forståelse av hvilke krav som vil stilles fra norsk side. 

 
Arbeidet med etablering og utvikling av midlertidig regime pågår kontinuerlig med mål å 
kunne oversende innstilling og utkast til midlertidig tillatelse til NFD senest 6 måneder før 
første oppskytning tillatelsen dekker. Midlertidig tilsyn etter gitt tillatelse vil følge tidsplanen til 
de aktivitetene tillatelsen gjelder for. 
   
Underlaget for etablering av et permanent regime for tilsyn og tillatelser skal overleveres til 
NFD innen 1. juni 2022. En overordnet skisse med omfang og finansieringsbehov fra og med 
2023 skal leveres som satsingsforslag innen 1. november 2021. 
 
2. Dekning av utgifter - belastningsfullmakt 
Vi viser til at NFD i brev 17. juni 2021 til Luftfartstilsynet har gitt Luftfartstilsynet en fullmakt til 
å belaste kapittel 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, med 
inntil 1 mill. kroner i 2021. Beløpet skal dekke Luftfartstilsynets arbeid med utredning av 
regime for tilsyn og tillatelser med oppskyting av satellitter til bane fra Norge. 
Samferdselsdepartementet legger til grunn at Luftfartstilsynet følger opp de krav som NFD 
har satt for fullmakten i brevet av 17. juni 2021.  
 
Departementet vil komme tilbake til finansieringen av arbeidet i 2022. 
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