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Høring over udkast til BL 7-5 

Trafikstyrelsen har udarbejdet udkast til BL 7-5, Bestemmelser for 
Færøerne og Grønland om krav til udøvelse af luftfartstjenester og 
visse øvrige tjenester til brug for luftfarten m.v. 

Udkastet sendes hermed i høring.  

Høringsfristen er den 10. november 2021 

Formål og ophav 

Trafikstyrelsen har aftalt med Færøernes Landsstyre og Grønlands 
Selvstyre som generel målsætning at sikre, at luftfartslovgivningen for 
Færøerne og Grønland til enhver tid er afstemt og ajourført, og at 
EU's sikkerhedsbestemmelser som princip indføres på Færøerne og i 
Grønland, idet der tilstræbes så ensartet regelgrundlag som muligt for 
hele Rigsfællesskabet. 

I den forbindelse er det bl.a. aftalt med Færøernes Landsstyre og 
Grønlands Selvstyre at gøre relevante dele af forordning 2017/373 
med senere ændringer (luftfartstjenesteforordningen) gældende for 
Færøerne og Grønland via Bestemmelser for civil Luftfart (BL).  

Et udkast til model for implementeringen har været i præhøring hos 
Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre, Vagar Lufthavn, Mittar-
feqarfiit, Naviair samt DMI, og der har været afholdt et efterfølgende 
møde med præhøringsparterne samt løbende dialog om, hvordan im-
plementeringen kan ske bedst muligt.  

På den baggrund foreligger hermed udkast til endelig BL, hvor de re-
levante regler fra forordningen medtages som bilag til BL’en, og hvor 
der i en særlig kolonne ud for forordningsteksten er markeret hvilke 
tjenesteudøvere, der skal følge de enkelte krav. 
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Bilaget indeholder som aftalt med præhøringsparterne de bestemmel-
ser, der følger af forordning 2017/373 og ændringsforordningen 
2020/469 samt for fuldstændighedens og sammenhængens skyld se-
neste ændringsforordning 2021/665, som vedrører U-space, men som 
ikke er relevant for færøsk og grønlandsk luftrum.  

Som tidligere oplyst af Trafikstyrelsen i mail af 3. maj 2021 til præhø-
ringsparterne, jf. vedhæftede, er der yderligere ændringer til den 
bagvedliggende luftfartstjenesteforordning på vej, som forventes ud-
givet i slutningen af 2021, og som uløseligt hænger sammen med de 
allerede vedtagne bestemmelser, og derfor også ønskes medtaget i 
bilaget til BL’en. Ændringerne vedrører fælleskrav for indberetning, 
analyse og opfølgning om hændelser i civil luftfart, meteorologiske 
tjenester og SNOWTAM-formatet. 

Trafikstyrelsen oplyste i mailen af 3. maj 2021, at styrelsen ville vente 
med at sende BL-udkastet i høring til disse ændringer var endelig ved-
taget og i en dansk sprogversion. Da det imidlertid er svært at forud-
se hvornår dette sker, og da styrelsen mener, at der er et behov for 
at høringsparterne hurtigst muligt bliver bekendt med indholdet af de 
øvrige krav for at kunne indrette sig herpå, har styrelsen valgt at sen-
de det foreliggende udkast i høring allerede nu med en længere hø-
ringsperiode. Herefter vil styrelsen foretage en supplerende høring 
over de udestående krav når disse er endelige, idet styrelsen, som 
tidligere bemærket, vurderer, at disse udestående krav ikke vil med-
føre væsentlige konsekvenser for tjenesteudøverne på Færøerne og i 
Grønland. 

Endvidere overvejer Trafikstyrelsen mulige nationale lempelser i nogle 
af de bestemmelser i luftfartstjenesteforordningen, der indføres med 
ændringsforordning 2020/469, hvor dette er en mulighed, eks. kravet 
om at rekordere baggrundskommunikation og det auditive miljø ved 
de operationelle arbejdsstationer. Idet omfang Trafikstyrelsen beslut-
ter sig for sådanne lempelser vil Grønland og Færøerne også blive om-
fattet heraf, hvilket i give fald vil ske ved en justering af nærværende 
udkast til BL 7-5. 

Overordnet set vil det samlede udkast til BL indebære, at tjeneste-
udøvere på Færøerne og i Grønland vil skulle leve op til de samme 
krav som tjenesteudøvere i Danmark, men i nogle tilfælde få lempeli-
gere krav. Eksempler herpå er luftfartstjenesteforordningens krav til 
præstationsplaner, konkurrencebestemmelser og finansiel kapacitet, 
som ikke gøres gældende på Færøerne og i Grønland.    

Overordnet set er det endvidere vurderingen, at de krav i luftfartstje-
nesteforordningen, der ønskes gjort gældende på Færøerne og i Grøn-
land ikke er væsentligt strammere end de krav, der gælder i dag i for-
skellige BL’er og ATS-instrukser, som i høj grad er baseret på ICAO-
standarder ligesom EU-lovgivningen er.  
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Dog vurderes forordningens krav til tilrådighedsstillelse og kvalitets-
styring af luftfartsdata, jf. luftfartstjenesteforordningens pkt. 
ATM/ANS.OR.A.080 og ATM/ANS.OR.A.085 at være en stramning i 
forhold til gældende bestemmelser. 
 
Ligeså vurderes kravene i luftfartstjenesteforordningens bilag XIII 
med krav til tjenesteudøvere der beskæftiger personale, som arbejder 
med lufttrafiksikkerhedselektronik også at være en stramning i forhold 
til gældende bestemmelser for Færøerne og Grønland. 
 
Endelig er kravet om rekordering af baggrundskommunikation og det 
auditive miljø, jf. luftfartstjenesteforordningens ATS.OR.460 en 
stramning i forhold til gældende bestemmelser for Færøerne og Grøn-
land, der dog som nævnt overvejes lempet. 
 
På grund af de stramninger der trods alt vil være, lægges der op til en 
sen ikrafttræden og en overgangsperiode, jf. nedenfor. 
 

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v. 

Det foreslås, at BL’en træder i kraft den 1. januar 2023, dog med en 
overgangsperiode på et år for eksisterende luftfartstjenesteudøvere til 
at opfylde kravet om certifikat. 

Trafikstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til 
vores hovedmailadresse info@trafikstyrelsen.dk, cc. til 
pers@trafikstyrelsen.dk senest den 10. november 2021, mærket 
j.nr. 2021-000565. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Per Strand på mail 
pers@trafikstyrelsen.dk eller til info@trafikstyrelsen.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på 
www.hoeringsportalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive 
offentliggjort. 

Det bemærkes, at Trafikstyrelsen normalt ikke orienterer hørte parter, 
når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Den udstedte BL kan ses på Trafikstyrelsens hjemmeside 
www.trafikstyrelsen.dk under Love og regler. Vores nyhedsbrev inde-
holder også information om de udstedte regler. Tilmelding til nyheds-
brevet kan ske på vores hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.  

Med venlig hilsen 

Per Strand 

 


