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Høringsnotat 

 

BL 6-68 om bestemmelser om godskrivning af viden, 

kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot 
i det danske forsvar 
 

1. Indledning 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 16. april 2020 sendt ud-

kast til BL 6-68 om bestemmelser om godskrivning af viden, kun-

nen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske for-

svar i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til 

bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen. 

Høringsfristen udløb den 7. maj 2020. 

Følgende organisationer har meddelt, at de ikke har bemærknin-

ger: Naviair, KL, Erhvervsstyrelsen, Erhvervsflyvningens Sammen-

slutning og Færøernes Landsstyre. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget hørings-

svar fra Forsvarsministeriet. Høringssvaret er fremkommet på 

baggrund af bidrag fra Forsvarskommandoen som har den faglige 

ekspertise på området. 

I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet i det 

modtagne høringssvar opdelt efter relevante emner. Trafik-, Byg-

ge- og Boligstyrelsens kommentarer til de enkelte emner følger ef-

ter i kursiv. 
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2. Ønske om dialog af indhold 

Forsvarskommandoen har i sit bidrag til Forsvarsministeriets hø-

ringssvar angivet, at der ønskes en dialog om indholdet af BL 6-

68. 

Kommentar: 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i forbindelse med høringen 

været i dialog med Forsvarsministeriet, og det er blevet aftalt, at 

der indgås en videre dialog mellem Forsvarskommandoen og Tra-

fik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 

3. Øvrige ændringer 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på eget initiativ foretaget en 

enkelt præcisering i udkastet til BL’en, i forhold til det udkast, der 

har været i høring. 

Det præciseres, at den teoriprøve, ansøgeren skal bestå, skal sva-

re til det ønskede certifikat. Hvis der søges om et PPL-certifikat, 

skal der kun aflægges prøve i Luftfartsret. 

 

Med venlig hilsen 

 

Andreas Porsfelt 

Jurist/Fuldmægtig 
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• Airline Operators Committee for Denmark – AOC 

• AOPA Danmark 

• BARID, Board of Airline Representatives in Denmark 

• Brancheforeningen Dansk Luftfart 

• Cabin Attendants Union 

• Danish Airline Pilots Association 

• Dansk Erhverv 

• Dansk Industri, DI Transport 

• Dansk Luftfart 

• Dansk Motorflyver Union 

• Danske Regioner 

• Erhvervsflyvningens Sammenslutning 

• Færøernes Landsstyre 

• Flyvebranchens Personaleunion 

• Flyvesikringstjenesten 

• Grønlands Selvstyre 

• Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 

• Kommunernes Landsforening 

• Kongelig Dansk Aeroklub 

• Mittarfeqarfit, Grønlands Lufthavne og 

• Værnfælles Forsvarskommando 

• Forsvarsministeriet 

 


