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Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til BL 6-68, 3. udgave 

 

Indledningen 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ændret BL 

6-68 – Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring 

opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar. 

Høringsfristen er den 07.05.2020. 

 

Formål og ophav 

Formålet med at revidere BL 6-68 er, at det er bestemt i Kommissio-

nens (EU) forordning 1178/2011, artikel 10, at medlemsstaterne skal 

udarbejde en militær kreditrapport, og at dette skal ske i samråd med 

agenturet (EASA). TBST udarbejdede denne rapport i 2016 og fik den 

godkendt af EASA, men publicerede den som en AIC. Ved revisionen 

af BL 6-68, indarbejdes den militære kreditrapport, således at der for 

fremtiden findes konkret lovhjemmel i de nationale danske regler. Det 

bemærkes, at der ikke er foretaget nogen materiel ændring af den 

militære kreditrapport, som siden 2016 har været publiceret som AIC 

B 10/2016. Der er således alene tale om, at den militære kreditrap-

port nu udgives som BL og på dansk. 

 

Kort liste over emner 

Den nye bekendtgørelse vil indeholde bestemmelser om følgende: 

• Den militære kreditrapport, der beskriver, at det danske flyve-

våben selv skal opbevare deres træningsrapporter vedrørende 
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piloter i det danske forsvar, samt at beføjelser til militære pilo-

ter udelukkende er styret af det danske flyvevåben. I forbin-

delse med konvertering til et civilt certifikat, vil der blive givet 

kredit i henhold til Kommissionens forordning (EU) 1178/2011, 

Bilag I, FCL.035. 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

TBST vurderer ikke, at revisionen af BL 6-68 vil medføre økonomiske 

eller administrative konsekvenser for erhvervsliv eller borgere. 

 

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v. 

Det foreslås, at BL 6-68, 3. udgave træder i kraft den 01.07.2020. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-

ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 

apor@tbst.dk senest den 7. maj 2020, mærket j.nr. TS30302-

00076 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Andreas Porsfelt 

på mail apor@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-

enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-

stedt. 

De udstedte bekendtgørelser, BJ’er og BL’er kan ses på Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk under Love og 

regler. Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte 

regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 

www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Andreas Porsfelt 

Jurist/Fuldmægtig 
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