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Supplerende høring over udkast til BL 7-5 

Trafikstyrelsen sendte den 5. august 2021 udkast til BL 7-5, Bestem-
melser for Færøerne og Grønland om krav til udøvelse af luftfartstje-
nester og visse øvrige tjenester til brug for luftfarten m.v. i høring. 

Som oplyst i høringsbrevet af samme dato ville Trafikstyrelsen foreta-
ge en supplerende høring når seneste ændring til forordning 2017/373 
forelå i dansk sprogversion.  

Denne ændringsforordning foreligger nu som forordning 2021/1338 
og vedrører som nævnt fælleskrav for indberetning, analyse og op-
følgning om hændelser i civil luftfart, meteorologiske tjenester og 
SNOWTAM-formatet som uløseligt hænger sammen med de allerede 
vedtagne bestemmelser i forordning 2017/373, og derfor også ønskes 
medtaget i bilaget til BL 7-5. 

Ændringerne er derfor indarbejdet i et revideret udkast til BL 7-5 som 
vedlægges. Der er tale om ændringer i forhold til udkastet af 5. au-
gust 2021 til følgende: 

- Bilag I, Definitioner, som er suppleret med 3 nye definitioner (nr. 
264, 265 og 266); 

- Bilag III, pkt. ATM/ANS.OR.065, Indberetning af hændelser (som 
ikke er gældende for FÆ/GR); 

- Bilag V, punkterne:  

   - MET.OR.115, -120, -200, -240, -242, -245, -250, -255, -260, -
265, -270 og -275; 

   - MET.TR.115, -200, -205, -210, -215, -220, -225, -235, -250, -
255, -260, -265, 270 og -275; 
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   - Tillæggene 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, som hver især er suppleret med 
en "reference-nummer-kolonne", og hvor kolonnen "Eksempler" er 
fjernet. Indholdet i kolonnerne "Element", "Detaljeret indhold" og 
"Model(ler)" er opdateret.  

- Bilag VI (AIS), hvor tillæg 3, SNOWTAM-formatet er opdateret iht. 
GRF-konceptet. 

Som tidligere oplyst er det styrelsens vurdering at disse ændringer til 
BL 7-5 udkastet  ikke vil medføre væsentlige konsekvenser for tjene-
steudøverne på Færøerne og i Grønland. 

Trafikstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger til det revi-
derede udkast sendes til vores hovedmailadresse in-
fo@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 henvises i øvrigt til det tidligere fremsendte høringsmateriale. 

Med venlig hilsen 

Per Strand 

 


