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Offentlig høring over udkast til ny udgave af BL 7-
23, Bestemmelser om automatisk rekordering af ta-
lekommunikation og data 

 

Trafikstyrelsen påtænker at udgive ny udgave af BL 7-23, Bestemmel-
ser om automatisk rekordering af talekommunikation og data.  

Dette skyldes behovet for at præcisere nogle bestemmelser samt en 
ny bestemmelse for at sikre rekorderet materiale. 

De gældende regler, herunder kravet om at der skal ske automatisk 
rekordering og nogle af de tekniske krav til rekorderingsudstyret har 
baggrund i ICAO Annex 11 (Air Traffic Services), men de regler, der 
foreslås ændret eller præciseret nu er særlige danske regler.  

Følgende ændringer foreslås: 

Afsnit 4, ny anmærkning 2:  

Det præciseres, at en virksomhed, der udfører rekorderingen for kon-
cessionshaver, ikke indtræder i koncessionshavers rettigheder og for-
pligtelser og at det således fortsat er koncessionshaver, der skal sikre, 
at rekorderingen og adgang til det rekorderede materiale sker i over-
ensstemmelse med bestemmelserne i BL’en.  

Denne præcisering skyldes, at Trafikstyrelsen i markedet har oplevet 
tvivl om hvilken rolle en lufttrafiktjenesteudøver (ANSP) har i forbin-
delse med, at denne varetager rekordering på koncessionshavers 
vegne.  

Pkt. 5.12 

Der foretages en præcisering af formuleringen af kravet om at rekorde-
ringsudstyret skal være indrettet således, at en person, der er omfattet 
af rekorderingen, har mulighed for at genhøre egne samtaler indenfor 
de umiddelbart forudgående 30 minutter. 

Baggrunden for denne præcisering er, at Trafikstyrelsen har konstate-
ret en uhensigtsmæssig formulering af bestemmelsen.  
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Pkt. 6.3: 

Der indføres krav om, at i tilfælde, hvor udenforstående nægtes adgang 
til rekorderet materiale af koncessionshaver, skal Trafikstyrelsen under-
rettes herom og det rekorderede materiale må ikke slettes uden tilla-
delse fra Trafikstyrelsen. 

Begrundelsen for dette krav er, at Trafikstyrelsen i nogle konkrete til-
fælde, hvor der har været klaget til os over at koncessionshaver ikke 
vil udlevere rekorderet materiale har oplevet, at materialet efterføl-
gende var slettet.  

Øvrigt: 

Herudover er der alene foretaget lovtekniske og redaktionelle ændrin-
ger. 

Eventuelle kommentarer bedes indsendt til Trafikstyrelsen  

Edvard Thomsens vej 14 
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