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Til høringsparterne

Høring over Bekendtgørelse om kompensation af udgifter 
til helbredsbeviser mv. på luftfartsområdet

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at personer med et klasse 1, 2 
eller 3-helbredsbevis kan søge om kompensation for ekstraudgifter til 
nyt helbredsbevis.

Der kan søges om kompensation, når helbredsbeviset er kendt ugyl-
digt før ordinært udløbstidspunkt som følge af, at Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen i april 2019 inddrog godkendelsen af det flyvemedicin-
ske center, der havde udstedt helbredsbeviset.

Der udbetales kompensation for det antal måneder helbredsbeviset 
ikke har kunnet anvendes på grund af ugyldighed. Er det et første-
gangshelbredsbevis, der er blevet kendt ugyldigt, dækkes den fulde 
udgift til det nye førstegangshelbredsbevis. 

Bekendtgørelsen giver endvidere mulighed for, at pilotelever i særlige 
tilfælde kan kompenseres for afholdte udgifter til pilotuddannelsen, 
hvis piloteleven ikke opfylder de helbredsmæssige krav til et klasse 1-
helbredsbevis. 

Ansøgning om kompensation for afholdte uddannelsesudgifter kan kun 
søges af pilotelever, som ikke opfylder betingelsen for en ny første-
gangshelbredsgodkendelse, der alene er påkrævet fordi det oprinde-
lige førstegangsudstedte helbredsbevis er kendt ugyldigt som følge af, 
at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i april 2019 inddrog godkendelsen 
af det flyvemedicinske center, der havde udstedt helbredsbeviset.
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For at en ansøgning kan behandles, skal den sendes til Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen via en selvbetjeningsløsning på styrelsens hjem-
meside senest den 15. november 2019. Kompensationsberettigede 
personer får udbetalt kompensation senest den 31. december 2019.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kompensation kan søges af helbredsbevisindehaveren.

Det vurderes, at det vil være forbundet med endog meget begræn-
sede administrative omkostninger for den enkelte ansøger at søge om 
kompensation. 

Bekendtgørelsen gør det muligt for en arbejdsgiver, der har afholdt 
udgifterne til helbredsbevisindehaverens nye helbredsbevis, at aftale 
med helbredsbevisindehaveren, at kompensationen skal udbetales til 
arbejdsgiveren, der har afholdt udgiften. Det vurderes derudover ikke, 
at bekendtgørelsen har økonomiske eller administrative konsekvenser 
for erhvervslivet.

Høringsfrist

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-
ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 
lihi@tbst.dk senest den 18. september 2019, mærket j.nr. 
TS30302-00146.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan sendes til info@tbst.dk, mærket 
jf. nr. TS30302-00146.

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 Lovstof. 
Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. 
Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 
www.tbst.dk. 

Med venlig hilsen

Line Himmelstrup
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