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Til høringsparterne 

Høring over udkast til BL 5-38 Bestemmelser om ophæ-

velse af bestemmelser om VFR-NAT flyvning med heli-

koptere, Udgave 4 af XXX 2020 

Hermed fremsendes høring over udkast til BL 5-38 A Bestemmelser 

om ophævelse af bestemmelser om VFR-NAT flyvning med helikop-

tere, Udgave 3 af 23. april 1993. 

Udkastet er vedlagt. 

Der er høringsfrist den 15. juni 2020. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med BL 5-38, Udgave 4 ophæve 

BL 5-38, Udgave 3. 

 

BL 5-38 udgør nationale regler for VFR-nat flyvning med helikoptere 

inden for dansk område. 

 

Forslag om ophævelse af reglerne sker som led i styrelsens løbende 

opdatering og sanering af nationale regler indenfor luftfart. 

 

Baggrunden for forslaget om ophævelse er, at Kommissionens Forord-

ning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 (herefter SERA-forord-

ningen) indeholder regler om VFR-nat flyvning med helikoptere. 

 

Forordningen er gældende for luftrumsbrugere og for luftfartøjer inden 

for den almene lufttrafik indenfor dansk område og med danske luft-

fartøjer.  

 

SERA-forordningen tager forrang for BL 5-38 som gældende regler for 

VFR-nat flyvning med helikoptere. 
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For så vidt angår Grønland og Færøerne finder BL 5-38 ikke anven-

delse og området er i stedet reguleret af BL 7-1 Bestemmelser om 

Lufttrafikregler, 16. udgave af 27. september 2017. 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at ændringen ikke medfø-

rer økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at principperne 

om agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante. 

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. 

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

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

phjn@tbst.dk senest mandag den 15. juni 2020, mærket j.nr. 

TS30302-00158. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Philip Just Nielsen på 

mail phjn@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 Lovstof. 

Vores nyhedsbrev indeholder også information, om de udstedte reg-

ler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 

www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Philip Just Nielsen  

Fuldmægtig, cand.jur. 
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