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Journal nr.:  

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen 

 

 

Att.: Line Himmelstrup  

Høringssvar fra Naviair vedrørende: Bekendtgørelse om kompensation 

af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet;  

Kære Line  

Indledningsvist skal Naviair takke for muligheden for at komme med hørings-

bidrag til nærværende høring, og for, at denne mulighed for kompensation af 

udgifter til fornyede helbredsbeviser.  

Indledningsvist finder Naviair, at man kan stille spørgsmålstegn ved det re-

trospektive aspekt. 

 

Naviair har to bemærkninger hertil; 

1) Udbetaling af kompensation 

Af høringsbrevet side 2 under overskriften ”Økonomiske og Admini-

strative konsekvenser” fremgår, at bekendtgørelsen gør det muligt 

for en arbejdsgiver, der har afholdt udgifterne til helbredsbevisinde-

haverens nye helbredsbevis, at aftale med helbredsbevisindehaveren, 

at kompensation skal udbetales til arbejdsgiveren, der har afholdt 

udgiften.  

Efter gennemlæsning af udkast til bekendtgørelse er Naviair dog ikke 

sikker på, hvilken bestemmelse i udkastet, der gør dette muligt. Na-

viair har i dag tilbudt at afholde disse omkostninger og dermed fri-

holde vores medarbejdere, der har været direkte påvirket af situatio-

nen og måttet have udstedt nye helbredsbeviser. Dette har været en 

betydelig omkostning for Naviair. Naviair har derfor interesse i at væ-

re sikret denne mulighed for kompensation.  

 

2) Dækning af Naviairs tab som følge af sagen ønskes omfattet af be-

kendtgørelsen 

Naviair har som følge af sagen bag denne bekendtgørelse lidt et kon-

kret dokumentérbart tab, hvilket skyldes at operationelle medarbej-

dere er kaldt på ekstravagter. Disse ekstravagter skyldtes, at en be-

tragtelig andel af vores operationelle medarbejdere mistede deres 

helbredsbevis for en ikke ubetydelig periode af årsager, som de ikke 

selv har været skyld i. 
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Såfremt dette medfører spørgsmål, eller der er brug for yderligere forklaring, 

står Naviair selvfølgelig til rådighed!  

Vi ser i øvrigt frem til at modtage Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens svar på 

vores første bemærkning. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

Mona H. Møller 

Legal Adviser 

T:3347 7708 

M: 303 103 86 

mhm@naviair.dk 

Sagsbehandler: 

 

 

@naviair.dk 

 





 

 

                 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

           Den 18. september 2019 
 
 
 
 

 

 

Vedrørende: J.nr. TS30302-00146  
Høring over bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser mv. på 
luftfartsområdet.  
 
Da sagen om det øjeblikkelig lukkede flyvemedicinske center verserede, modtog vi flere henvendelser fra 
vores medlemmer, som var blevet indehaver af et ugyldigt helbredsbevis, udarbejdet af en klinik autoriseret 
af og under tilsyn af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En skærpende omstændighed var, at indehaveren af og 
direktør for Doctors.dk klinikkerne samtidig, indtil den 5. april 2019, var ansat i Trafik- Bygge og Bolig-
styrelsen, som luftfartslæge.  
 
Det begrænsede antal flyvelæger til rådighed og den store uventede ”ophobning” af piloter, der skulle til 
fornyet helbredsundersøgelse, gjorde det vanskeligt at overholde den af TBBST givne frist. Flere var nødsaget 
til at rejse på tværs af landet, og nogle til udlandet, for at opnå en ny helbredsundersøgelse. Det betød tabt 
arbejdsfortjeneste og ekstra rejseomkostninger.  
 
De berørte certifikatindehavere, har på ingen måde haft forudsætning for at betvivle gyldigheden af deres 
helbredsbevis og har ingen andel i de fejl og svigt, der blev begået. 
 
Vi mener derfor, at TBBST’s kompensation også bør omfatte transport og tabt arbejdsfortjeneste, da 
omkostningerne hertil, i flere tilfælde, overstiger omkostningen til fornyet helbredsundersøgelse.  
 
 

Med venlig hilsen  
AOPA DMU  
 
 
 
Knud Nielsen 
Formand  

                  

                

 
 

          Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen   
Sendt til: info@tbst.dk  
Cc:            lihi@tbst.dk  

Motorflyvningens Fællessekretariat 
Søparken 2 
DK-9440 Aabybro  
 
Tel +45 78 78 21 90 
info@motorflyvning.dk   
 

 

 
 



From:                                 Dan Banja
Sent:                                  17. september 2019 08:44 (UTC +02)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Dan Banja
Subject:                             Høring over udkast til bekendtgørelse om kompensation af udgifter til 
helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet j.nr. TS30302-00146: ES 238-19

ES 238-19
Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES) takker for muligheden for at deltage i denne høring.

ES har følgende bemærkninger:

Ifølge udkastet er det alene de berørte helbredsbevisindehavere, der kan søge kompensation. I 
høringsbrevet er det dog anført, at bekendtgørelsen vil gøre det muligt for en arbejdsgiver, der har afholdt 
udgifterne til nye helbredsbeviser, at aftale med de enkelte helbredsbevisindehavere, at kompensationen 
skal udbetales til arbejdsgiveren. Det står der imidlertid intet om i selve bekendtgørelsen. 

ES vil derfor anbefale, at der i den endelige bekendtgørelse indarbejdes en bestemmelse, der specifikt giver 
arbejdsgiverne mulighed for at søge kompensation i de tilfælde, hvor helbredsindehaverne har overdraget 
deres krav på kompensation til arbejdsgiveren. Det burde endvidere væsentligt reducere antallet af sager 
og dermed administrationen af ordningen.

Med hensyn til § 2 hvor kompensationens størrelse er afhængig at den resterende gyldighedsperiode, er 
det glædeligt at se at man i Stk. 2 kompensere pilotelever for en første gangs undersøgelse fuldt ud.

Tidsfristen på kun 6 uger for ansøgning om kompensation vurderes temmelig kort, når der først kan 
ansøges efter 1. oktober 2019 og senest den 15. november 2019. 

Der er risiko for, at der vil være personer, som ikke er opmærksom på, at loven er trådt i kraft. 

ES anbefaler derfor, at TBST overvejer at kontakte alle personer, der i perioden fra juni 2018 til april 2019 
har fået udstedt en helbredsattest fra det pågældende flyvemedicinske center.

Med venlig hilsen / Best Regards
Dan Banja
Oberstløjtnant / Lt. Colonel
Generalsekretær / Secretary-General
Vice chair ECOGAS & Member of GA.COM & CAS.COM
Blålersvej 51
DK-2990 Nivå
Mobil: +45 2480 2256
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iA7Dz-0008FU-
4M&i=57e1b682&c=b00NujnsHOx2KqtEYzZiJB61UbAudDnDW5eZWNirCAohY36um2IWK31w351anIIHJQYRlNUa
gwrf62WM6MNFY_Wy9syYd0kh8xTu8yiYvmCkj0umhj0jl09U6a_CwM1829hD3lTiV2QDiItMfxjsFD68Mwc9NdUvc
uNL5H20FM2-6Wb6AVClsCTk55kFYkYCPBgIqoWIOs6u93cIWJwt8A



From:                                 Per Henriksen
Sent:                                  17. september 2019 10:00 (UTC +02)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Line Himmelstrup
Subject:                             Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kompensation af udgifter til 
helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet - j.nr. TS303002-00146

Til Trafikstyrelsen
Dansk Luftfart og DI Transport har til det fremsendte kun den ene bemærkning, at tidsrummet frem til 
ansøgningsfristens udløb 15. november er meget kort, hvilket kompliceres af en meget kategorisk afvisning 
af for sene ansøgninger, jf. udkastets § 6. Vi har forståelse for, at sagen skal finde en afslutning, men skal 
hermed opfordre til, at Trafikstyrelsen tager skridt til at oplyse berørte om fristen, hvormed risikoen for sene 
ansøgninger kan minimeres.  
 
Med venlig hilsen
 
Per Henriksen
Dansk Luftfart / DI Transport
33 77 46 72 
 
From: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk> 
Sent: 10. september 2019 16:18
To: AOPA <info@aopa.dk>; Info@dansk-luftfart.dk; info@dalpa.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; 
da@da.dk; transport <transport@DI.DK>; Per Henriksen <PEHE@DI.DK>; df@naviair.dk; mail@flyvdmu.dk; 
dt@datatilsynet.dk; es@es-daa.dk; letbyrder@erst.dk; fpu@forbundet.dk; naviair@naviair.dk; 
kda@kda.dk; trf@trf.dk
Subject: Høring over udkast til bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på 
luftfartsområdet
 
Se venligst vedhæftede høringsmateriale. 
 
Materialet findes også på høringsportalen.
 
 
Venlig hilsen
 
 
Line Himmelstrup
Chefkonsulent, Center for Luftfart
Senior Executive Advisor, Aviation Centre
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Agency
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København 
Tel.: +45 7221 8800
www.tbst.dk
 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iA8Pw-0002QZ-3w&i=57e1b682&c=v9gIcxYKIdclkiB7CfkDvXgX2aZI1KKTSyH4VlQrYDQg40VKwXwGoI5vyLUIQtnxGLevHih43p-VoSwJI9bxuN4p9Py4VSiWEO8KAOmYnJ5MZviUWCjk_irxfZFelbL0GW1hvKe0i4ivgkFtHuL_Hy-O8Hkg7uek4plbqTvZHVmmtOdvv7I0EpbUa4hj0p37UhkaNzD9UKo2Us_IjuGWZpwaB3E50PiUrTehN_GiozBVk0OMPrCND00Tj9lJlvjC2b0U4FNeauBeU6tZX1y-ScehKQY92_xloaOYPTUVbWoZkhrgDXUNSPpERat-nIoPlUqcbfnv3OU8UIvgoookEWC4CSqHbgbTNXZutNsz8ODdaLk3tdvqWCYP8YL5NsGhzgXFvu_REfnt8rsWY4e3V_dqiXvGDdz5YniTFQQ6EL7RTi-tKMEpqxKgFcMbV71Uo4ddHXsT00aS116CsW0VBr_Tp1cTU0VMmrq9wRTSisiRl0HPs-CMwXVfPzURh68CClJVeONTKCvlFc1Id9YIc1KrXBtmYIpGzBWZ0MjPZezjTXGITTA5xd0VkOhxAHdBAf6NmPiHU-NVBzek84PPsXpJEJy5qpBTqqhHfvLcKZw
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iA8Pw-0002QZ-3w&i=57e1b682&c=T-6qdoq-r7Ff9xtYvuCYUGd-4GZGNT5tenVx2nWw9rwFPtj64TdZD9yIRy9bpc35qwdOXa_S6fEHoHWwrXCa4-zzakuRoAlhLGB7xSxYTAwhncfOhJeWLUduVmHeh850rjjdejTq7reuIwin5kM6-lj8g-zYoRBVCoZKFZ2-NPRXNWFwJf-RcGoNc63dx7XSHr9lcgKcA_N9YrXUfoj747p2Qzbtrd9Y6qjUlx1aJIQHqq2ciR5GBmDCQ6TOpCbDQuTugC02o45Xxrb8iovd2-7YWw8ZuTgtrQX4q8eO4Oh-dK5SJv3BAtK4vrcd1amER2Tt_NMjQjgu8i9jSsExXmOqiCBFYiY3dWOfRmS_7apwRVl73wC9evLgTx9mdoj04RfBhm0sWG-ia3fpKtQtDR1egLU1nIZpEigdUmgdje4o1Bkccu1ndaQywRwS2Cykr41rC7NnC4JDXlezmX9fKsYf0fFNQYkEsylK-F0NyBV-PKwtoPVX1_2ePF-z07W3vlpjQECSATi1lOajw-xhpEPxmgrGz7VsHr5rol0UaGCJ9c-qtYTMlOK-u6ZqbO4e


From:                                 FP Let Byrder
Sent:                                  19 september 2019 13:05 (UTC +02)
To:                                      ts Info
Cc:                                      Aslak Alexander Schou Nalepa;Morten Vestergaard Hansen;Ivana Rajovic;Jens 
Grønkjær Kaustrup Pedersen;Julius Vinther Sørensen;Caroline Møller Nielsen
Subject:                             TER fasttracksvar og høringsmail - Bekendtgørelse om kompensation af udgifter til 
helbredsbeviser mv. på luftfartsområdet

Kære Team Jura

Hermed TER's fasttracksvar vedr. nedenstående høring. 

Med venlig hilsen
Jens Pedersen

Fasttracksvar vedrørende bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser mv. på 
luftfartsområdet

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring. 

Administrative konsekvenser
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og 
har dermed ikke yderligere kommentarer.
Principper for agil erhvervsrettet regulering

TER skal gøre opmærksom på, at det fra den 1. juli 2018 er obligatorisk for ministerier at vurdere, om ny 
erhvervsrettet regulering understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og anvende nye 
digitale teknologier og forretningsmodeller. Hertil kommer, at erhvervsrettede offentlige digitale 
løsninger skal være brugervenlige for virksomhederne. Vurderingen foretages af ud fra de 5 principper 
om agil erhvervsrettet regulering under hensyntagen til, at reguleringens overordnede formål og 
beskyttelseshensyn fastholdes.

Fremover bør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen derfor medsende en vurdering af efterlevelsen af 
principperne for agil erhvervsrettet regulering til TER i forbindelse præhøringen forud for den offentlige 
høring. TER skal således dels vurdere de administrative konsekvenser for erhvervslivet og dels screene 
for ministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. 

Retningslinjerne fremgår af Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, der kan findes på 
Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

TER bemærker, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen jf. Lovkvalitetsvejledningen bør sende udkast til 
erhvervsrettet regulering i høring hos TER så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring. TER skal dels 
vurdere de administrative konsekvenser for erhvervslivet som bidrag til den samlede erhvervsøkonomiske 
konsekvensvurdering, dels screene for ministeriets vurdering af efterlevelsen af principperne for agil 
erhvervsrettet regulering.

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iAuFr-0001mQ-3F&i=57e1b682&c=nlgYtX7PCFPzU7fKGQU8XAuU74D8eiTN5EEQRSChZA76PzyYvh6utgpJrFdMyXne7zVGks-JWiE0QBTfBIZc3rOZn4QOk00vHHaM84pa53yDRzmSnFiSMJLg7d4LvJ3AS7Vco7kekJQUKvlDvhKl7SpmKfl8eBfvtcc0g2GHHlsgOs-ScjGt2f5Jhec7kvFJgqTnjSkLhZZjJojtxfyLw42n2LTx5woXUSZeJLI1zJRhgPwrpdhw1vt0ekmCGYMo-8ukFcQncqCbxgpx1R_hKw


Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger: 

Jens Pedersen
Student
Tlf. direkte: +45 35291508
E-post: JegPed@erst.dk

Med venlig hilsen

Jens Grønkjær Kaustrup Pedersen
Student

ERHVERVSSTYRELSEN
Erhvervsudvikling og Regulering 

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291508
E-mail: JegPed@erst.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iAuFr-0001mQ-3F&i=57e1b682&c=SpAHHd31DXvzbqKOF2RImgkjYfXOgvyxwVo-
L1PlmX4x8nWBHWYrQe3T77nLPhBJFnzfbuQru4RNJdzzni28ngo9hMIFj3c17FNjCPSxD0j00yM6dunLOjPmOYmEZTe47Jy2eB44t9fF84m-
o4Xjv2Nk3eJ6ynGMmyDyhUC3-Ctb7rEY5UA3IR1vNZa0NhSGoUht1r9x-1CtG-Acd7k3D1OOalv7DyD4WcNCOnE4GBs

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag for 
databehandlingen påerhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk. 

Fra: ts Info 
Sendt: 10. september 2019 16:18
Til: AOPA ; Info@dansk-luftfart.dk; info@dalpa.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; da@da.dk; 
transport@di.dk; Per Henriksen, Dansk Industri til Dansk Luftfart ; df@naviair.dk; mail@flyvdmu.dk; 
dt@datatilsynet.dk; es@es-daa.dk; FP Let Byrder ; fpu@forbundet.dk; naviair@naviair.dk; kda@kda.dk; 
trf@trf.dk
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på 
luftfartsområdet

Se venligst vedhæftede høringsmateriale. 

Materialet findes også på høringsportalen.

Venlig hilsen

Line Himmelstrup
Chefkonsulent, Center for Luftfart
Senior Executive Advisor, Aviation Centre

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iAuFr-0001mQ-3F&i=57e1b682&c=CP5BPDSeYwIW33n-sNcnEKObBqs4-RScY9vH17iX7fMqp4N_GNP81UqTRV6IYX0m4UOUHpk-VH7f23PHxVr7lFzpqX7FD3q81BSEGnylsXt3CEOd3MPPBsecXPPWEgF8XXQpTpEbhPsug7_RvmRbvWzlwCkGiCet-mfHseXtakxSwuUttbaiy3Uoyv3npJ-yMAqLRx_LNI4tq8ZajIRCaexnsZpgFBypHT0f1C8hEwXgQN_2POgAwmPik7nzkO0J
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iAuFr-0001mQ-3F&i=57e1b682&c=TIeD41Fw19x7rcp5gx0sKFC0W1TsmgRoCQYQoyqKQy4f5Bon3LpSyi-RTQZ1rCHH49C-bEs4eAC996XLls3lTQEgy1g7JcTNjZZMnbDeLsLCJi3MI5-Y77bxbMFKqUo6abF7zxItYhlUiDqviRzLH-AjL_04Xdvm7n6PeChjaSuKMk6aujzvWX91eG0LxIcZ0cneDR4PLe0CPqg7jYcfrEcHy7kYacTWFF9RNO1EjBURo0DygbjihLGPs0jyXETf
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Edit/63202


Danish Transport, Construction and Housing Agency
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København 
Tel.: +45 7221 8800
www.tbst.dk

http://www.trafikstyrelsen.dk/
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