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FORORD. 

 
Dette kompendium henvender sig til lærere og elever, som den kommende vinter skal 
gennemgå faget LOVE og BESTEMMELSER til S-certifikat. Også for drage- paraglide- 
og ballonflyvere indeholder kompendiet de nødvendige emner med hensyn til luftrum, 
lufttrafikregler, generelle certificeringsregler m.m. Dog er regler eller aftaler, som ude-
lukkende gælder for drage- paraglide- og ballonflyvere, ikke medtaget. 
 
Kompendiet er af hensyn til overskueligheden delt op i 2 afsnit, et afsnit for 
CERTIFIKAT- OG OPERATIONELLE FORHOLD og et for INSTRUMENTER og 
MATERIEL. 
 
Stoffet til CERTIFIKAT- OG OPERATIONELLE FORHOLD omfatter som hidtil:  

1. Uddrag af relevante BL'er 
2. Uddrag af AIP og VFG (VFR Flight Guide)  
3. Uddrag af Unionshåndbog 
 

Stoffet til INSTRUMENTER og MATERIEL er:  
1. Uddrag af relevante BL'er 
2. Uddrag af Unionshåndbogen 
 

Det er vanskeligt at beslutte hvilke oplysninger kompendiet skal indeholde, men intenti-
onen er, at det nødvendige stof er med uden at være gemt blandt en masse uvæsentligt 
og irrelevant stof. 
 
Unionen modtager fortsat gerne forslag og kommentarer til indhold og form fra lærere 
og elever. 
 
Redaktionen er afsluttet i november måned. 
 
Dansk Svæveflyver Union  
S-teoriudvalget  
Januar 2016  
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INDLEDNING 

  
I flyvningens barndom bestod reglerne for flyvning stort set af den lokale politivedtægt. 
Der var naturligvis ikke brug for regulering, da antallet af fly var ringe og flyvningen var 
lokal. 
Efter I. Verdenskrig tog flyvningen hurtigt til, og der opstod behov for nationale regler og 
informationer. Sidst i 1920'erne blev international flyvning mere almindeligt, og der op-
stod behov for fælles regler landene imellem, samtidig med at udveksling af luftfartsin-
formationer var nødvendig. 
  
Med FN's grundlæggelse i midten af 1940'erne blev en af opgaverne at etablere en or-
ganisation til varetagelse af fælles internationale regler for civil luftfart. ICAO (Internatio-
nal Civil Aviation Organization) blev navnet på organisationen, og den står nu for ud-
sendelse af anbefalinger om fælles internationale regler for civil luftfart. Alle FN-
medlemslande følger nu anbefalingerne, når det gælder de overordnede regler, mens 
der kan være nogen forskel, når det gælder detaljer. 
  
I 2003 trådte nye særlige bestemmelser gældende for EU-lande i kraft. Disse bestem-
melser implementeres over en periode på flere år og skal være afsluttet senest i 2008. 
For svævefly og balloner er kun nogle ganske få bestemmelser trådt i kraft på nuvæ-
rende tidspunkt. Ikke alle bestemmelser er endnu udfærdiget, og kun tiden kan vise 
hvor stor indvirkning de får på vores forhold. 
  
Den danske Lov om Luftfart er rammebestemmelsen for luftfart i Danmark, og er til-
passet ICAO-anbefalinger, EASA (EU-bestemmelser) og JAR (fælles europæiske)-
regler. 
På grundlag af "Lov om Luftfart" udgiver Trafik- og Byggestyrelsen, der er en afdeling 
under Trafikministeriet, detailbestemmelser for alle forhold vedrørende flyvning i Dan-
mark. Disse Bestemmelser for Luftfart, i daglig tale BL'er, udgør en vigtig del af dette 
kompendium. De særlige forhold der gælder for udøvelse af svæveflyvning fremgår af 
BL 9-9. 
  
Virksomheder (luftfartsselskaber, flyveskoler, taxiselskaber, værksteder, unioner, o.s.v.) 
der driver luftfartsvirksomhed i Danmark, skal udgive en håndbog godkendt af Trafik- og 
Byggestyrelsen, der beskriver, hvordan virksomheden drives. Dele af Dansk Svævefly-
ver Unions håndbog, i daglig tale Unionshåndbogen (UHB), udgør en del af dette kom-
pendium.  
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Lovgivning 

 
National lovgivning 

 Luftfartsloven 

 Bestemmelser (BL) 

 Bekendtgørelser 

 Gebyrreglement  

 Forsikringskrav 

 Overtrædelser 
 
International lovgivning 

 ICAO-dokumenter 

 EU-lovgivning 

 EASA-regler 

 JAA-regler 
 
AIS-informationer 
 
 
 

National lovgivning: 
TBST er myndighed for den civile luftfart i Danmark. Det betyder, at det er TBST, der fastsætter bestem-
melser for udøvelsen af luftfart og fører tilsyn med at de bliver overholdt.  
 
Luftfartslovgivningen i Danmark bygger i vidt omfang på standarder, som er vedtaget indenfor de interna-
tionale luftfartsorganisationer. Siden liberaliseringen af luftfartserhvervet har EU i øget omfang fået tillagt 
lovgivningskompetence. Med oprettelse af det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA er der for 
alvor sat gang i vedtagelsen af EU regler på området flyvesikkerhed. De områder, hvor lovgivningskom-
petencen er overført til EU, skal Danmark og de øvrige EU-lande følge EU reglerne, og kan således ikke 
længere selv fastsætte regler på disse områder.  

 
Desuden har TBST gennem Danmarks tiltrædelse af Chicago-konventionen (ICAO, Annex 15) forpligtet 
sig til at stille flyveoperationelle informationer om dansk luftrum mv. til rådighed for luftfarten. 

 
Luftfartsloven: 
Fundamentet for den danske luftfartslovgivning er ”Lov om Luftfart”, som danner rammerne for regulerin-
gen af civil luftfart i Danmark. Loven bemyndiger Transport- & energiministeren til at fastsætte nærmere 
bestemmelser for den civile luftfart, og denne bemyndigelse er videregivet til TBST jf. Bekendtgørelse om 
henlæggelse af opgaver til Trafik- og Byggestyrelsen".  
Lov om Luftfart og delegeringsbekendtgørelsen udgør tilsammen TBST’s hjemmel for regulering af dansk 
luftfart.  
 
 

Bestemmelser (BL) og Bekendtgørelser: 
TBST udsteder dels "Bestemmelser for Civil Luftfart (BL)" og dels bekendtgørelser. Bestemmelserne er 
opdelt i 11 serier, som tilsammen dækker de forskellige flyvesikkerhedsmæssige aspekter ved det sam-
lede lufttransportsystem. 

  

http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=183
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=68
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=69
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=70
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=71
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=78
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=79
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=181
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=75
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=72
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=73
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=313
http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=76
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International lovgivning: 
Standarder der regulerer luftfarten fastsættes globalt indenfor FNs internationale luftfartsorganisation 
ICAO (International Civil Aviation Organisation). 
 
I Europa er det dels JAA (Joint Aviation Authorities), og dels EU-agenturet EASA (European Aviation 
Safety Agency), som forestår arbejdet med harmonisering af de flyvesikkerhedsmæssige regler og stan-
darder.  
 
EASA har til opgave at omsætte de eksisterende JAR-regler (Joint Aviation Requirements), vedtaget i 
JAA, til EU-forordninger, som bliver direkte bindende for borgerne i EU-landene. Desuden skal EASA 
udarbejde regler på de områder, der endnu ikke er omfattet af JAR-regler.  
 
Desuden arbejder den europæiske organisation EUROCONTROL med at fastsætte ensartede standarder 
for især udnyttelsen af det europæiske luftrum, og også disse fælles standarder indarbejdes løbende i de 
danske bestemmelser. 

 
ICAO dokumenter: 
I kraft af Danmarks medlemsskab af De Forenede Nationer er vi også medlemmer af FN's luftfartsorgani-
sation, ICAO (International Civil Aviation Organization).  
 
188 lande har tiltrådt ICAO-konventionen og er dermed forpligtet til at fastholde og udvikle ensartede 
standarder for alle aspekter af civil lufttrafik.  
 
TBST har undersøgt mulighederne for at stille de ICAO-dokumenter til rådighed, som er "retligt norme-
rende" – dvs. en del af gældende luftfartfartslovgivning i Danmark. Men da en del af ICAO’s dokumen-
ter kun er tilgængelige i papirform, har vi derfor indscannet dem, og hele samlingen af retsnormerende 
ICAO-dokumenter er nu gjort tilgængelige via TBSTs website.  
 
TBST er ikke forpligtet til vederlagsfrit at udlevere de dokumenter, som ikke er retligt normerende i Dan-
mark, dvs. de dokumenter, der alene er henvist til i dansk ret, men som ikke samtidigt kræves efterlevet.  

 
EU-lovgivning: 
EU-regler fastsættes enten som direktiver eller som forordninger. Forordninger er direkte bindende for 
borgerne, mens direktiver skal omsættes til dansk lovgivning, før de gælder for borgerne.  
 
For dansk luftfarts vedkommende sker det typisk via "Bestemmelser for Civil Luftfart” (BL) eller via en 
bekendtgørelse. Den relevante EU-lovgivning er tilgængelig via TBSTs dokumentsamling - enten som 
PDF-filer eller som links til forordninger og direktiver i EU's database.  

 
EASA-regler: 
European Aviation Safety Agency (EASA)  
 
I juli 2002 vedtog EU forordningen om fælles regler for civil luftfart og om oprettelsen af et europæisk 
luftfartssikkerhedsagentur, den såkaldte EASA forordning.  
 
European Aviation Safety Agency (EASA), vil helt skulle afløse det hidtidige europæiske samarbejde for 
fastsættelse af regler, procedurer mv. for sikkerhedsregulering i JAA (Joint Aviation Authorities). Det sker 
bl.a. med henblik på at få en mere slagkraftig ordning, der baserer sig på en kombination af JAA’s velfun-
gerende, men når det kom til implementeringen, frivillige samarbejde og EU’s mulighed for at fastsætte 
lovgivning, der er gældende for alle medlemslande.  
 
EASA blev formelt oprettet den 28. september 2003, og TBST vil aktivt deltage i den nye organisations 
forberedende regelarbejde og derved få mulighed for at præge indholdet af de fælles regler. 

 
JAA-regler: 
Joint Aviation Authorities (JAA) er en sammenslutning af europæiske luftfartsmyndigheder.  
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I JAA er der ved et frivilligt samarbejde vedtaget bestemmelser "Joint Aviation Requirements" (JAR), der 
harmoniserer standarder for bl.a. godkendelser og certificering af luftfartspersonale, luftfartøjer og luft-
fartsselskaber.  
 
JAA ophørte i 2004 med at varetage opgaver i relation til luftdygtighed, som en konsekvens af etablerin-
gen af EASA. 
 
I 2005 blev det besluttet, at JAA den 1. januar 2007 skal ophøre med sine aktiviteter vedrørende operati-
onelle spørgsmål og i relation til certifikater til personer, idet disse opgaver overtages af EASA.  
 
Herefter vil JAA varetage et uddannelseskontor og kontakten til de medlemslande af JAA, som ikke er 
medlemmer af EU. 
 
 
 

AIS-informationer:  
(Aeronautical Information Service) 

 
TBST har gennem Danmarks tiltrædelse af Chicago-konventionen (ICAO, Annex 15) forpligtet sig til at 
stille flyveoperationelle informationer om dansk luftrum mv. til rådighed for luftfarten.  

Via systemet AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control) udsender TBST de flyveoperatio-
nelle informationer til forhåndspublicering af vigtige ændringer baseret på forud fastlagte fælles ikrafttræ-
delsesdatoer - de såkaldte AIRAC datoer. 

Informationerne dækker Danmark, Grønland og Færøerne og er samlet i Aeronautical Information 
Publications (AIP).  

o Luftfartsinformationspakken Danmark - AIP  
o Luftfartsinformationspakken Danmark - VFG  
o Luftfartsinformationspakken Færøerne - AIP  
o Luftfartsinformationspakken Grønland - AIP  

AIP for henholdsvis Danmark, Grønland og Færøerne indeholder alt relevant 
stof om lufthavne, luftrum, frekvenser mv.  

Desuden udgiver TBST ”VFR-Flight Guide” for Danmarks vedkommende. Guiden henvender sig til pilo-
ten, der ønsker at have et overblik over de basale informationer for VFR-flyvning i Danmark, og ikke har 
behov for AIP-Danmarks informationer om IFR-procedurer mv.  

Aeronautical Information Circulars (AIC) 
Endelig udgiver TBST ”Aeronautical Information Circulars” (AIC), der indeholder en bred vifte af oplysnin-
ger for dansk luftfart, herunder også fx lovstof, som endnu ikke har fundet vej til en BL.  

o AIC A - DK  
o AIC A - FR  
o AIC A - GR  
o AIC B  

Alle disse informationer er samlet i mappen "Luftfartsinformation (AIS)", som du har adgang til fra forsiden 
af TBSTs dokumentsamling. Du kan enten selv klikke dig frem til de relevante informationer via mappe-
strukturen eller anvende søgefunktionen, hvis du går efter et specifikt dokument.  

  

http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-28
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-29
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-31
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-30
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-456
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-455
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-454
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-33
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VFR Flight Guide            GEN 3.1 – 1-3 
Denmark                                   (31 MAJ 12) 
 
GEN 3.1 SERVICES / TJENESTER .  OBS:  UDDRAG ! 

 
 

GEN 3.1 Luftfartsinformationstjeneste 

 
1. Ansvarlig tjeneste 
1.1 Luftfartsinformationstjenesten (AIS) er en 
tjeneste under Luftfartsinformationsledelsen 
(AIM) i Trafikstyrelsen, som sikrer den tilgang af 
informationer der er nødvendig for sikkerhed, 
regularitet og effektivitet for international og nati-
onal luftfart indenfor dets ansvarområde, som 
angivet under pkt. 2. 
Den består af AIM hovedkontor og et internatio-
nalt NOTAM-kontor (NOF). 
 
1.2  AIM Hovedkontor 

Trafikstyrelsen 
Luftfartsinformationsledelsen 
Edvard Thomsensvej 14 
2300 København S. 
TEL: +45 7221 8800 
FAX: +45 7221 8888 
E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk 
Internet: www.trafikstyrelsen.dk 
AFS: EKCAYAYI 

 
1.3  Internationalt NOTAM-kontor (NOF) 

AIS Briefing Naviair 
Naviair Allé 1 
DK-2770 Kastrup 
Danmark 
TEL: +45 32 47 82 72 
FAX: +45 32 50 02 86 
E-mail: briefing@naviair.dk 
Internet: www.briefing.naviair.dk 
AFS: EKCHYNYX 

 
Tjenesten ydes i henhold til retningslinjer inde-
holdt i ICAO Annex 15 - Aeronautical Information 
Services. 
 

2. Ansvarsområde 
2.1  Luftfartsinformationsledelsen er an-
svarlig for indsamling og formidling af informati-
oner for hele det danske territorium og for luft-
rummet over den del af internationalt farvand, 
der er indeholdt i København Flyveinformations 
Region (København FIR). 
 
2.2  Organisation af AIS 
AIS udføres af en enhed under Naviair gennem 
følgende 
tjenester: 

a)  Aeronautical Information Service-Center 
(AISC), inkl. NOTAM kontor. 

b)  Selvbetjenings område (SB) på nogle 
internationale lufthavne/flyvepladser. 

 
2.3  Tjenesteydelser udført af AIS 
AIS kan udføres af AIS-C ligeledes med selvbe-
tjeningsområder på nogle internationale lufthav-
ne/flyvepladser. 
Ved hjælp af disse selvbetjeningsområder kan 
flyveplaner blive indleveret til videre ekspedition, 
samt en Pre-flight Information Bulletins (PIB) kan 
blive tilvejebragt ved henvendelse til AIS-C. 
Der kan etableres kontakt til AIS-C og NOTAM 
kontoret ved hjælp af ovenstående telefon-
/telefax nummer samt ved e-mail. 
 

3. Luftfartspublikationer 
3.1  Luftfartsinformationer for VFR operationer 
udgives i form af en Integreret Luftfartsinformati-
onspakke som indeholder følgende dele: 
 
- VFR Flight Guide, Denmark 
- Rettelsestjeneste til VFR Flight Guide 
- Supplement til VFR Flight Guide 
- NOTAM og Pre-flight Information Bulletins 
- Aeronautical Information Circulars og 
- Kontrolliste over gældende NOTAM og liste 
- over senest udsendte publikationer. 
 
Pakkens dele med undtagelse af NOTAM og 
Preflight Bulletins sendes med post. NOTAM 
sendes via luftfartens faste tjeneste (AFS), men 
Pre-flight Information Bulletin fås fra AIS Briefing 
Naviair og nogle AIS enheder på andre flyve-
pladser. 
 
Den integrerede informationspakke er også til-
gængelig på Internettet. NOTAM, som ikke er 
permanente vises dog ikke, og Pre-flight Infor-
mation Bulletins kan ej heller skaffes ad denne 
vej. 
 
Internet adressen er:www.trafikstyrelsen.dk. 
Note. Herudover indgår ANC 1:500 000, Den-
mark og ANCS 1: 250 000, Copenhagen Area i 
informationspakken. 
3.2  VFR Flight Guide, Denmark 
VFR Flight Guide, Denmark (VFG) er et basis 
dokument, hovedsaglig for at imødekomme in-
ternationale og nationale behov for udveksling af 
permanente luftfartsinformationer og ændringer 
af lang varighed,som er vigtige for VFR-flyvning. 
VFG’en er i løsbladsform i eet bind. 



DANSK SVÆVEFLYVER UNION                                 - 10-                                                     L & B KOMPENDIUM 

Januar 2016   
13. udgave   

 

 

 

3.3  Rettelsestjeneste til VFR Flight Guide 
 (VFG AMDT) 
VFG AMDT sker ved hjælp af løse udskiftnings-
sider. 
 
En kort beskrivelse af de emner i VFG’en der 
påvirkes af rettelsen gives på forbladet. Ny in-
formation indeholdt på de genoptrykte sider er 
afmærket med en lodret linie i venstre margen 
eller umiddelbart til venstre for ændringen. 
Hver VFG side og hver side introduceret ved en 
rettelse, inklusive forbladet, er dateret. Hvert 
forblad indeholder henvisninger til NOTAM, AIC 
og SUP – såfremt nogen af disse er blevet in-
korporerede i VFG’en. 
VFG AMDT er tildelt særskilte serienumre, som 
er fortløbende og baseret på kalenderåret. Års-
tallet - angivet ved to cifre - er en del af numme-
ret, f.eks. VFG AMDT 1/04. 
3.4 Supplement til VFR Flight Guide 
Midlertidige ændringer af langvarig karakter (tre 
måneder og mere) og informationer med kort 
gyldighedstid som består af omfattende tekst 
og/eller grafik og som supplerer de permanente 
informationer i VFG’en, udsendes som VFG 
supplementer (VFG SUP). 
VFG Supplementer er trykt på gult papir for at 
være iøjnefaldende og adskille sig fra resten af 
VFG’en. 
Hver VFG Supplement er tildelt et serienummer 
som er fortløbende og baseret på kalenderåret, 
f.eks VFG SUP 1/03. 
Et VFG Supplement beholdes i VFG’en så læn-
ge dets indhold eller dele heraf er gyldigt. Gyl-
dighedperioden for informationerne indeholdt i 
VFG Supplementet vil normalt være angivet på 
selve supplementet. Alternativt kan en NOTAM 
blive brugt til at angive ændringer i gyldigheds-
perioden eller annullering af supplementet. 
3.5  NOTAM og Pre-flight Information 
 Bulletins 
NOTAM indeholder informationer vedrørende 
etablering, tilstand eller ændring af enhver luft-
fartsfacilitet, service, procedure eller fare, hvor-
om en betimelig viden er nødvendig for persona-
le beskæftiget med flyveoperationer. 
NOTAM udarbejdes i henhold til ICAO Annex 
15. 
 
NOTAM udfærdiges for København FIR og ud-
sendes i 5 serier, identificeret ved bogstaverne 
A, B, C, D og S. 
Serie A: 
1.  Informationer om følgende lufthavne: 
 EKBI, EKCH og EKYT. Lufthavnene er 
internationale og godkendt til operationer under 
både IMC og VMC. 
2.  Generelle regler. 
3.  En route navigations- og kommunikati-

onshjælpemidler. 

4.  Luftrumsrestriktioner og aktiviteter med en 
øvre grænse over FL 195. 

Serie B: 
1.  Informationer om følgende lufthavne: 

EKAH, EKEB, EKHG, EKKA, EKMB, 
EKOD, EKRK, EKRN, EKSB, EKSN, 
EKSP, EKVD og EKVJ. Lufthavnene er in-
ternationale og godkendt til operationer 
under både IMC (undtagen EKHG) og 
VMC. 

2.  Luftrumsrestriktioner og aktiviteter med en 
øvre grænse over 5000 FT MSL, men ikke 
over FL 195. 

Serie C: 
1.  Informationer om følgende flyvepladser: 

EKAE, EKRD, EKST, EKSV, EKTD, EKTS 
og EKVB. Flyvepladserne er internationa-
le og kun godkendt til operationer under 
VMC. 

2.  Luftrumsrestriktioner og aktiviteter med en 
øvre grænse over 2000 FT MSL, men ikke 
over 5000 FT MSL. 

Serie D: 
1.  Informationer om følgende flyvepladser: 

EKAT, EKHS, EKKL, EKLS, EKLV EKNM, 
EKPB, EKRS, EKSS, EKVH, EKRB, 
EKRH, EKYL, EKAS, EKHH, EKHJ og 
EKTP. De er internationale eller nationale 
selvbetjeningsflyvepladser kun godkendt 
til operationer under VMC, samt hospitals-
helikopterflyvepladser. 

2.  Luftrumsrestriktioner og aktiviteter med en 
øvre grænse på ikke over 2000 FT MSL. 

Serie S (SNOWTAM): 
1.  Informationer vedrørende sne, snesjap, is 

eller vand i forbindelse med sne, og sne-
sjap og is på manøvreområderne. 
SNOWTAM udfærdiges i henhold til ICAO 
Annex 15, Appendix 2, og udsendes di-
rekte af de enkelte lufthavne, med indivi-
duelle serienumre. Detaljer er givet i Sne-
plan i Aerodrome (AD) afsnittet. 
SNOWTAM nummereres fortløbende be-
gyndende med nr.1 når snesæsonen star-
ter. 
Pre-flight Information Bulletin (PIB), der 
indeholder et sammendrag af gældende 
NOTAM og anden information af hastende 
karakter for operatører/flybesætninger, 
kan fås fra AIS Briefing Naviair og AIS 
enheder på visse andre flyvepladser. 

3.6  Aeronautical Information Circulars (AIC) 
AIC indeholder 
-  forudgående information om større æn-

dringer i lovgivning, bestemmelser, proce-
durer og faciliteter. 

-  information af forklarende og rådginings-
mæssig art, som kan påvirke flyvesikker-
heden. 

-  information om administrative forhold. 
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AIC udsendes i to serier, A og B. 
-  AIC Serie A indeholder informationer med 

virkning for både international og national 
luftfart. 

-  AIC Serie B indeholder informationer med 
virkning udelukkende for national luftfart. 

 

4. Pre-flight informationstjeneste på fly-
vepladser/helikopterflyvepladser 
Publikationer til planlægning af flyvning er til 
rådighed på flyvepladser/helikopterflyvepladser 
som angivet nedenfor.  
NOTAM via AFS er ikke til rådighed hvor af-
mærket med en stjerne (*). 
 

(For en komplet liste over tilrådighedværende 
publikationer på de respektive lufthavne /flyve-
pladser, se i VFG’en. Red. Bemærkning). 

 
 
 
 

 

Lov om luftfart 

Den lovgivning der angiver de grundlæggende principper er en lovbekendtgørelse (nr. 252 af 
10. juni 1960 med ændringer gennem tiden), normalt kaldet ”LOV OM LUFTFART”. Dette er en 
rammelov vedtaget af folketinget og i den er der angivet generelle regler for luftfart samt hvem 
der skal udstikke de specifikke regler. Det vil i videst mulig omfang være Trafik- og Byggestyrel-
sen, og i andre tilfælde Ministeren for Offentlige Arbejder. 
 
 

 
Lov om luftfart indeholder 15 kapitler af betydning for civil luftfart. Overskrifterne for de 15 kapit-
ler er: 
 

Kapitel 1  Indledende bestemmelser 
Kapitel 2  Registrering, nationalitet og mærkning 
Kapitel 3  Luftdygtighed 
Kapitel 4  Luftfartøjets bemanding 
Kapitel 4 a  Arbejdsmiljø under tjeneste på luftfartøj 
Kapitel 5  Luftfartøjschefen og tjeneste om bord 
Kapitel 6  Flyvepladser og andre luftfartsanlæg 
Kapitel 7  Tilladelse til luftfartsvirksomhed  
Kapitel 8  Bestemmelser om lufttrafik m.v. 
Kapitel 9  Befordring med luftfartøj 
Kapitel 10  Erstatning for skade 
Kapitel 11  Flyveulykker 
Kapitel 12  Forskellige bestemmelser  
Kapital 12a Passageroplysninger 
Kapitel 13  Straffebestemmelser  
Kapitel 14  Gennemførelsesbestemmelse 
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Herefter følger uddrag af ”Lov om luftfart”: 
Lov nr. 252 af 10. juni 1960, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, med de ændringer, der følger 
af § 37 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, lov nr. 470 af 19. maj 2011 og lov nr 1036 af 28. august 2013. 

 
Indledende bestemmelser: 
 
§ 1. Luftfart inden for dansk område skal 
finde sted i overensstemmelse med be-
stemmelserne i denne lov og de med 
hjemmel i loven udfærdigede forskrifter, 
medmindre andet følger af EF-forordninger. 
 
§ 1 a. Transportministeren kan fastsætte 
sådanne forskrifter, som er nødvendige for 
at gennemføre de af Den Europæiske Union 
udstedte direktiver om luftfart, eller som er 
nødvendige for at anvende de af Den Euro-
pæiske Union udstedte forordninger på luft-
fartsområdet. 
 
§ 2.  Luftfart inden for dansk område kan 
kun finde sted med luftfartøj, som har: 
a) dansk nationalitet, eller 
b) nationalitet i fremmed stat, med hvilken 
c) der er sluttet overenskomst om ret til 

sådan fart, eller 
d) særlig tilladelse af transportministeren. 
 
Stk. 2. Tilladelse som nævnt under c) kan 
gøres afhængig af sådanne vilkår, som i det 
enkelte tilfælde findes påkrævet for at sikre, 
at luftfarten foregår på betryggende måde, 
eller som i øvrigt findes nødvendige af al-
mene hensyn. 
Tilladelsen kan når som helst tilbagekaldes. 
 
§ 4.  Loven gælder også for luftfart med 
dansk luftfartøj uden for dansk område, 
medmindre andet fremgår af lovens indhold, 
eller medmindre den strider mod fremmed 
ret, som efter overenskomst med fremmed 
stat eller i øvrigt ud fra almindelige rets-
grundsætninger skal finde anvendelse. 
 

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan 
efter overenskomst med en fremmed stat 
fastsætte, at nærmere angivne bestemmel-
ser i loven, herunder straffebestemmelser, 
skal finde anvendelse på luftfart med luftfar-
tøj, der er registreret i den pågældende stat, 
men som er overladt til en dansk bruger. 
 

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan 
efter overenskomst med en fremmed stat 
fastsætte, at nærmere angivne bestemmel-
ser i loven ikke skal finde anvendelse på 

luftfart med luftfartøj, der er registreret i 
Danmark, og som er overladt til en uden-
landsk bruger. 
 
Registrering, nationalitet og mærkning: 
 
§ 9. Et luftfartøj kan kun registreres, når det 
har luftdygtighedsbevis, som er udstedt eller 
godkendt af luftfartsvæsenet, og når det 
opfylder de krav, som måtte blive fastsat af 
transportministeren med henblik på at afbø-
de støjgener eller andre gener og ulemper 
for personer uden for luftfartøjet. 
 
Luftdygtighed: 
 
§ 22. Luftfartøj, som benyttes til luftfart efter 
denne lov, skal være luftdygtigt. 
 
§ 25. Dansk luftfartøj, som benyttes til luft-
fart efter denne lov, skal have luftdygtig-
hedsbevis udstedt af luftfartsvæsenet eller 
godkendt af dette. 
 

Stk. 2. Udenlandsk fartøj skal ved luftfart 
inden for dansk område have enten luftdyg-
tighedsbevis som i stk. 1 omhandlet eller et 
af fremmed stat udstedt eller godkendt be-
vis, som ifølge overenskomst med denne 
stat skal anerkendes her i riget. 
 
§ 28. Ejeren eller brugeren af et luftfartøj, 
som benyttes til luftfart efter denne lov, er 
ansvarlig for, at fartøjet er luftdygtigt, og for, 
at der for dette foreligger gyldigt luftdygtig-
hedsbevis. 
 
Luftfartøjets bemanding: 
 
§ 32. Luftfartøj, som benyttes til luftfart efter 
denne lov, skal være bemandet på betryg-
gende måde. 
 
Luftfartøjschefen og tjeneste om bord: 
 
§ 50. Ingen må gøre eller forsøge at gøre 
tjeneste på et luftfartøj i nogen af de i § 35 
omhandlede stillinger, når den pågældende 
har nydt spiritus i et sådant omfang, at den-
ne er ude af stand til at gøre tjeneste på 
fuldt betryggende måde, eller såfremt den 
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pågældende har en alkoholkoncentration i 
blodet på 0,20 promille eller derover. 
 

Stk. 2. Ej heller må nogen gøre eller forsøge 
at gøre tjeneste på et luftfartøj i nogen af de 
i §35 omhandlede stillinger, når han på 
grund af sygdom, svækkelse, overanstren-
gelse, mangel på søvn, påvirkning af op-
stemmende eller bedøvende midler eller af 
lignende årsager befinder sig i en sådan 
tilstand, at han er ude af stand til at gøre 
tjeneste på et luftfartøj på fuldt betryggende 
måde. 
 

Stk. 3. Det er forbudt at lade nogen gøre tje-
neste på et luftfartøj, når den pågældende 
er påvirket som nævnt i stk. 1 eller befinder 
sig i en tilstand som nævnt i stk. 2. 
 
Tilladelse til luftfartsvirksomhed: 
 
§ 75. Til regelmæssig luftfart i erhvervsøje-
med over dansk område kræves tilladelse af 
trafikministeren. 
 

Stk. 2. Til anden erhvervsmæssig luftfart 
over samme område kræves tilladelse af 
ministeren, medmindre denne træffer anden 
bestemmelse. 
 

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan der uden tilladelse 
udføres luftfart mod betaling, såfremt 
 

1) der alene ydes hel eller delvis godtgø-
relse for de med den pågældende flyv-
ning forbundne omkostninger,  

 

2) pilot og passager har nær tilknytning 
gennem familie- eller venskabsforhold 
og 

 

3) flyvningen ikke har været annonceret 
eller tilbudt offentligt. 

 

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan flyveklubber, der er 

organiseret i landsdækkende unioner eller 
forbund og godkendes af trafikministeren, 
uden tilladelse udføre luftfart mod betaling, 
såfremt 
 

1) flyvningen indgår i sports- eller fritids-
flyvningsaktiviteter i klubben, 

 

2) der alene ydes hel eller delvis godtgø-
relse for de med den pågældende flyv-
ning forbundne omkostninger og 

 

3) der alene er tale om flyvninger, der ikke 
er befordring fra ét sted til et andet. 

 
Bestemmelser om lufttrafik m.v.: 
 
§ 82. Luftfart skal finde sted i overensstem-
melse med de forskrifter, som transportmi-
steren udfærdiger til undgåelse af sammen-
stød mellem luftfartøjer og andre ulykker 
under luftfart eller i øvrigt til sikring mod fa-
rer eller ulemper som følge af luftfart. 
 
Erstatning for skade: 
 
§ 127. Sker der som følge af et luftfartøjs 
benyttelse til luftfart skade på person eller 
ting uden for fartøjet, er ejeren forpligtet til 
at erstatte skaden. Har ejeren overladt be-
nyttelsen af luftfartøjet til en selvstændig 
bruger, som har påtaget sig det fulde ansvar 
for luftfartøjets operation og vedligeholdel-
se, påhviler denne forpligtelse i stedet bru-
geren. 
 

Stk. 2. Erstatningspligten bortfalder, såfremt 
det oplyses, at den skadelidte selv ved for-
sæt eller grov uagtsomhed har hidført ska-
den. 

  

 

 

HUSK:  
§1 i LOV OM LUFTFART angives gyldighedsområdet således, ”Luftfart inden for dansk område skal 
finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov og de med hjemmel i denne udfærdi-
gede forskrifter”.  
 
I §4 i LOV OM LUFTFART står der at: ”den også er gældende for flyvning med danske luftfartøjer 
uanset hvor disse måtte befinde sig, medmindre det pågældende lands lovgivning angiver skærpede 
regler”, i forhold til LOV OM LUFTFART. 
 
Det betyder at, LOV OM LUFTFART er gældende for al flyvning indenfor dansk område, samt 
flyvning med danske luftfartøjer i fremmede staters luftrum, medmindre denne stats lovgivning 
er mere restriktiv, da denne så træder i kraft. 
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BL grupper: 

 
Bestemmelser for Civil Luftfart (BL) udgives i forskellige serier, der tilsammen dækker TBSTs 
regulering af den civile luftfart i Danmark.  
 
Herunder en oversigt over de forskellige BL-serier:  
 

 BL 1 serien  - Luftfartøjer og luftfartøjsmateriel  

 BL 2 serien - Værksteder  

 BL 3 serien  - Flyvepladser  

 BL 5 serien  - Flyvevirksomhed  

 BL 6 serien  - Uddannelse  

 BL 7 serien  - Luftveje og sikringsanlæg  

 BL 8 serien  - Kontrolflyvning og obligatorisk indberetning  

 BL 9 serien  - Diverse  

 BL 10 serien  - Charterflyvning og taxaflyvning m.v.  

 BL 11 serien  - Flyvepladsreglement  
 

Som det kan ses i nedenstående skema, er det LOV OM LUFTFART der ligger til grund for  
BL’erne. 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herefter følger uddrag af relevante BL’er. BL’erne kan i sin fulde udformning læses på TBST’s 
hjemmeside under lovgivning  
  

Folketinget 
vedtager 

 

LOV OM LUFTFART 
der bemyndiger 

udfærdige 

Ministerielle  
bekendgørelser 

BL’er 
AIP, AIC, VFG 
ATS-instruks 

Ministerier 
til at 

Bemyndige 

Trafik- og Byggestyrelsen 
til at udfærdige og træffe  

afgørelser 

http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-15
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-16
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-17
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-18
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-19
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-20
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-21
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-22
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-23
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-24
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Trafik- og Byggestyrelsen 
Bestemmelser for civil luftfart 
 
 

BL 7-10 (Uddrag): 
 
Bestemmelser om definitioner ved 

rørende lufttrafiktjeneste 
 
 
Udgave 7, 18. juni 2008 
 

 

1. Definitioner  
 
AFIS (Aerodrome flight information service):  
Flyvepladsflyveinformationstjeneste.  
 
AFIS-enhed (Aerodrome flight information ser-
vice unit):  
En enhed, som yder flyveinformationstjeneste 
for flyvepladstrafik.  
 
AIP (Aeronautical information publication):  
Publikation udgivet af en stat eller efter be-
myndigelse af en stat og indeholdende sådanne 
oplysninger af varig natur, som er af væsentlig 
betydning for luftfarten.  
 
AIRMET-oplysninger (AIRMET information):  
Oplysninger udstedt af et meteorologisk over-
vågningskontor omhandlende forekomst eller 
forventet forekomst af nærmere angivne vejrfæ-
nomener, som kan have sikkerhedsmæssig 
indflydelse på flyvning i lav højde, og som ikke 
allerede er indeholdt i den udstedte vejrudsigt 
for flyvninger i lav højde i den pågældende flyve-
informationsregion eller en del deraf.  
 
Alarmeringstjeneste (Alerting service):  
En tjeneste, der har til opgave at underrette 
henholdsvis kontrolcentral eller flyveinformati-
onscentral og redningscentral om luftfartøjer, der 
har behov for eftersøgnings- og rednings-
tjeneste, samt i nødvendigt omfang at assistere 
disse.  
 
Alternativ flyveplads (Alternate aerodrome):  
En flyveplads, hvortil et luftfartøj kan fortsætte, 
når fortsættelse til eller landing på bestemmel-
sesstedet ikke er mulig eller ikke skønnes til-
rådelig. Alternative flyvepladser omfatter:  
 
a. Start alternativ flyveplads (Take-off alter-

nate):  

En alternativ flyveplads, på hvilken et luftfar-
tøj kan lande, hvis det bliver nødvendigt kort 
efter start, og start-flyvepladsen ikke kan 
benyttes.  

 
b. Rute alternativ flyveplads (En-route alterna-

te):  
En flyveplads, på hvilken et luftfartøj kan 
lande, hvis der opstår en unormal situation 
eller nødsituation undervejs på ruten.  

 
c. ETOPS (Extended Range Twin Engine 

Operations) rute alternativ flyveplads 
(ETOPS en-route alternate):  
En egnet og passende alternativ flyveplads, 
på hvilken et luftfartøj undervejs på en 
ETOPS flyvning kan lande efter bortfald af 
en motor eller i tilfælde af en unormal situa-
tion eller nødsituation.  

 
d. Ankomst alternativ flyveplads (Destination 

alternate):  
En flyveplads, hvortil et luftfartøj kan fort-
sætte, hvis det ikke er muligt eller ikke 
skønnes tilrådeligt at lande på bestemmel-
sesstedet.  

 
Anm.: Startflyvepladsen kan også være en rute 
alternativ flyveplads eller en ankomst alternativ 
flyveplads.  
 
ATS-luftrum (ATS airspace):  
Se under lufttrafiktjenesteluftrum.  
 
ATS-myndighed (ATS authority):  
Den myndighed, der af vedkommende stat er 
udpeget som ansvarlig for, at der etableres luft-
trafiktjeneste i et bestemt luftrum.  
 
Anm.: Trafik- og Byggestyrelsen er den ansvar-
lige myndighed i Danmark. 
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ATS-rute (ATS route):  
En nærmere fastsat rute oprettet for at kanali-
sere lufttrafik, hvor dette er nødvendigt for at 
udøve lufttrafiktjeneste.  
 
Anm.: Udtrykket "ATS-rute" anvendes for at 
betegne en luftvej, en kontrolleret eller ikke-
kontrolleret rute, en ind- eller udflyvningsvej, etc. 
 
Automatisk terminalinformationstjeneste - ATIS 
(Automatic terminal information service (ATIS)):  
Automatisk afgivelse af gældende rutinein-
formationer til ankommende og afgående luftfar-
tøjer 24 timer i døgnet eller for en nærmere spe-
cificeret del af døgnet i form af: 
  

 D-ATIS: Ydelse af ATIS som aftalte indi-
viduelle digitale afsendelser via datalink.  

 

 Tale-ATIS: Ydelse af ATIS som re-
peterede taleudsendelser via radio-
telefoni.  

 
Bane (Runway):  
Et på en landflyveplads afmærket, rektangulært 
område til brug ved landing og start med luftfar-
tøjer.  
 
Banesynsvidde (Runway Visual Range (RVR)):  
Den afstand, over hvilken en pilot i et luftfartøj 
på en banes centerlinie kan se enten banens 
markeringer, banekantlysene eller banens cen-
terlinielys.  
 
Basedrej (Base turn):  
Et drej udført af et luftfartøj under indledende 
indflyvning for at begynde mellemliggende ind-
flyvning eller slutindflyvning. Flyvevejene før og 
efter drejet er ikke sammenfaldende.  
 
Beholden kurs (Track):  
Retningen af et luftfartøjs flyvevej i et givet 
punkt, udtrykt i grader fra nord (retvisende, mis-
visende eller grid).  
 
Beredskabsfase (Alert phase):  
En situation, hvor der næres frygt for et luftfar-
tøjs og de ombordværendes sikkerhed. Kode-
betegnelse ALERFA.  
 
Beregnet ankomsttidspunkt (Estimated time of 
arrival (ETA)):  
VFR-flyvninger: Det tidspunkt, på hvilket luft-
fartøjet beregnes at ville ankomme over flyve-
pladsen.  
 
 
 
 

Beregnet tidsforbrug (Total estimated elapsed 
time):  
VFR-flyvninger: Den tid, der beregnes at skulle 
bruges fra start og indtil ankomst over be-
stemmelsesstedet.  
 
Betydningsfuldt punkt (Significant point):  
Et nærmere angivet geografisk punkt eller sted 
anvendt til at angive en ATS-rute eller et luftfar-
tøjs flyvevej eller til andre navigations- eller luft-
trafiktjenestemæssige formål. 
 
Egenfart (True airspeed (TAS)):  
Et luftfartøjs fart gennem luften på et givet tids-
punkt.  
 
Fare (Hazard):  
Ethvert forhold og enhver begivenhed eller om-
stændighed, som kan føre til et havari.  
 
Fareområde (Danger area):  
Et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket 
der på angivne tidspunkter kan forekomme virk-
somhed, som er til fare for luftfartøjer under 
flyvning. 
 
FL (Flight Level):  
Flyveniveau 
 
Flyvehændelse (Flight incident):  
En begivenhed, som ikke er et havari, men som 
indtræffer i forbindelse med anvendelsen af et 
luftfartøj, og som har indflydelse på eller vil kun-
ne få indflydelse på sikkerheden forbundet med 
luftfartøjers anvendelse.  
 
Flyvehøjde (Level):  
Fællesbetegnelse for et luftfartøjs position i lod-
ret linje under flyvning, udtrykt i højde over jor-
den, højde over havet eller i flyveniveau. 
 
Flyveinformationscentral (Flight information cen-
tre (FIC)):  
En enhed, som udøver flyveinformations- og 
alarmeringstjeneste.  
 
Flyveinformationsregion (Flight information regi-
on (FIR)):  
Et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket 
der udøves flyveinformations- og alarme-
ringstjeneste.  
 
Flyveinformationstjeneste (Flight information 
service (FIS)):  
En tjeneste, der har til opgave at give råd og 
oplysninger af betydning for flyvningers sikre og 
effektive udførelse.  
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Flyvekontrolenhed (Air traffic control unit):  
Fællesbetegnelse for kontrolcentral, indflyv-
ningskontrol og kontroltårn.  
 
Flyvekontrolinstruktion (Air traffic control in-
struction):  
Direktiver udstedt af en flyvekontroltjeneste-
enhed for at kræve, at en pilot udfører en an-
given handling.  
 
Flyvekontroltjeneste (Air Traffic Control Service 
(ATC)):  
En tjeneste, som har til opgave  
 
a. at forebygge sammenstød  
 

 mellem luftfartøjer og  

 mellem luftfartøjer og hindringer på ma-
nøvreområdet, og  

 
b. at fremme og opretholde en velordnet regu-

lering af lufttrafikken.  
 
Flyvemaskine (Aeroplane):  
Et kraftdrevet luftfartøj, som er tungere end luft, 
og som under flyvning hovedsagelig bæres oppe 
af aerodynamiske reaktioner på flader, der for-
bliver faste, så længe flyvebetingelserne ikke 
ændres.  
 
Flyveniveau (Flight level (FL)):  
Flade med konstant lufttryk, som bestemmes 
med trykværdien 1013,2 hPa (1013,2 mb) som 
udgangspunkt, og som er adskilt fra andre så-
danne flader med bestemte trykintervaller. 
 
Anm. 1: En trykhøjdemåler, kalibreret i over-
ensstemmelse med standardatmosfæren og  
 
a. indstillet på QNH-værdi, angiver højde over 

havet,  
 
b. indstillet på QFE-værdi, angiver højde over 

det til QFE-værdien svarende referenceplan 
eller  

 
c. indstillet på trykket 1013,2 hPa (1013,2 mb), 

kan anvendes for at angive flyveniveauer.  
 
Anm. 2: Udtrykkene "højde" og "højde over ha-
vet", anvendt i anm. 1 ovenfor, angiver høj-
demålerværdier og ikke geometriske højder.  
 
Flyveplads (Aerodrome):  
Et bestemt område på land eller vand (omfat-
tende bygninger, installationer og udstyr) be-
regnet til anvendelse helt eller delvis ved lan-
ding, start og manøvrering af luftfartøjer.  
 

Flyvepladsflyveinformationstjeneste (Aero-
drome flight information service (AFIS)):  
Flyveinformationstjeneste for flyvepladstrafik.  
 
Flyvepladstrafik (Aerodrome traffic):  
Al trafik på en flyveplads' manøvreområde og al 
trafik i luften i nærheden af en flyveplads.  
 
Anm.: Et luftfartøj er i nærheden af en flyve-
plads, når det befinder sig i, går ind i eller for-
lader dennes trafikrunde. 
 
Flyveplan (Flight plan):  
Specificerede oplysninger vedrørende et luft-
fartøjs påtænkte flyvning eller en del heraf, afgi-
vet til en lufttrafiktjenesteenhed. 
 
Flyvesigtbarhed (Flight visibility):  
Sigtbarheden fremefter fra cockpittet i et luft-
fartøj under flyvning. 
 
Flyvevej (Track):  
Den lodrette projektion på jordens overflade af 
et luftfartøj under flyvning. Retningen i et givet 
punkt udtrykkes i grader fra nord (retvisende, 
misvisende eller grid).  
 
Forbudt område (Prohibited area):  
Et nærmere afgrænset luftrum over en stats 
territorium eller territoriale farvand, inden for 
hvilket flyvning er forbudt.  
 
Formationsflyvning (Formation flights):  
Flyvning, hvor to eller flere luftfartøjer flyver med 
visuel reference til hinanden, og hvor afstanden 
mellem luftfartøjerne er nedsat, således at luft-
fartøjerne i forhold til anden luft-trafik udgør en 
sammenhængende flyvning.  
 
Forplads (Apron):  
Et på en landflyveplads afgrænset område, som 
er beregnet til luftfartøjers ophold under optag-
ning eller afsætning af passagerer eller gods, 
tankning, parkering eller vedligeholdelse. 
  
Forpladstjeneste (Apron management service):  
En tjeneste, der har til opgave at regulere kør-
sel med luftfartøjer og køretøjer samt andre 
aktiviteter på forpladsen.  
 
Forventet afgangstidspunkt (Estimated off-block 
time):  
Tidspunktet, på hvilket luftfartøjet forventes at 
påbegynde udkørsel til start.  
 
Forventet indflyvningstidspunkt (Expected ap-
proach time (EAT)):  
Tidspunktet, på hvilket en flyvekontrolenhed 
forventer, at et ankommende luftfartøj efter en 
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forsinkelse vil forlade ventepunktet for at fuld-
føre indflyvning til landing.  
 
Anm.: Det aktuelle tidspunkt, på hvilket ven-
tepunktet forlades, vil være afhængig af ind-
flyvningsklareringen. 
 
Gennemgangshøjde (Transition altitude (TA)):  
Den højde over havet, i eller hvorunder et luft-
fartøjs lodrette position (flyvehøjde) kontrolleres 
med reference til middelvandstanden.  
 
Godkendt flyveplads (Approved aerodrome):  
En flyveplads, der af Trafik- og Byggestyrelsen 
er godkendt til en særlig aktivitet. 
 
Gældende flyveplan (Current flight plan):  
Flyveplanen inklusive eventuelle ændringer, 
fremkommet ved senere klareringer.  
 
Hindring (Obstacle):  
Enhver fast, midlertidig eller permanent, eller 
flytbar genstand eller dele heraf, der befinder sig 
på et område, der er beregnet til luftfartøjers 
manøvrering på jorden, eller gennemskærer en 
nærmere angivet flade, hvis formål er at beskyt-
te luftfartøjer under flyvning.  
 
Højde (Height):  
Den lodrette afstand fra et angivet reference-
plan til et niveau, et punkt eller en genstand 
betragtet som værende et punkt.  
 
Højde over havet (Altitude):  
Den lodrette afstand fra middelvandstanden til et 
niveau, et punkt eller en genstand betragtet som 
værende et punkt.  
 
IFR (Instrument flight rules):  
Instrumentflyveregler.  
 
IFR-flyvning (IFR flight):  
Flyvning udført i overensstemmelse med in-
strumentflyvereglerne. 
 
Indflyvningskontrol (Approach control unit 
(APP)):  
En enhed, som yder flyvekontroltjeneste for 
ankommende og afgående flyvninger ved en 
eller flere flyvepladser.  
 
Indflyvningskontroltjeneste (Approach control 
service):  
Flyvekontroltjeneste for ankommende og af-
gående flyvninger.  
 
Indhentende luftfartøj (Overtaking aircraft):  
Et luftfartøj, der nærmer sig et andet luftfartøj 
bagfra under en vinkel, der er mindre end 70° 
målt fra det indhentede luftfartøjs længdeakse.  

Indikeret hastighed (Indicated airspeed (IAS)):  
Den hastighed, der aflæses på fartmåleren.  
 
Indleveret flyveplan (Filed flight plan):  
Flyveplanen, som den er indleveret af luftfar-
tøjschefen eller dennes stedfortræder til en luft-
trafiktjenesteenhed, og uden efterfølgende æn-
dringer. 
 
Instrumentvejrforhold (Instrument meteorolo-
gical conditions (IMC)):  
Vejrforhold, udtrykt i værdier for sigtbarhed, 
afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er 
mindre end de for visuelle vejrforhold fastsatte 
minima. 
 
Interception (Interception):  
En militær handling rettet mod et luftfartøj, oftest 
med henblik på at fastslå dettes identitet. 
 
Klarering (Air traffic control clearance):  
Tilladelse til at udføre lufttrafik i overensstem-
melse med de nærmere betingelser, der er an-
givet af en flyvekontrolenhed.  
 
Klareringsgrænse (Clearance limit):  
Det punkt, hvortil et luftfartøj har modtaget klare-
ring. 
 
Kontrolcentral (Area control centre (ACC)):  
En enhed, som udøver flyvekontroltjeneste for 
flyvninger inden for kontrolområder under dens 
ansvarsområde.  
 
Kontrolleret flyveplads (Controlled aerodro-me):  
En flyveplads, hvor der ydes flyvekontroltjene-
ste for flyvepladstrafik.  
 
Kontrolleret flyvning (Controlled flight):  
Enhver flyvning, for hvilken der er udstedt en 
klarering.  
 
Kontrolleret luftrum (Controlled airspace):  
Et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket 
der ydes flyvekontroltjeneste til IFR-flyvninger og 
til VFR-flyvninger i overensstemmelse med luft-
rumsklassifikation.  
 
Anm.: Kontrolleret luftrum er en fællesbe-
tegnelse, som dækker ATS-luftrum klasse A, B, 
C, D og E.  
 
Kontrolområde (Control area (CTA)):  
Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter 
fra en fastsat grænse over jordens eller van-dets 
overflade.  
 
Kontroltårn (Aerodrome control tower (TWR)):  
En enhed, der yder flyvekontroltjeneste for fly-
vepladstrafik.  
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Kontrolzone (Control zone (CTR)):  
Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter 
fra jordens eller vandets overflade til en fastsat 
øvre grænse.  
 
Kritisk fase (Emergency phase):  
Fællesbetegnelse for uvishedsfase, bered-
skabsfase og nødfase.  
 
Kunstflyvning (Aerobatic flight):  
Manøvrer, der udføres med et luftfartøj for at 
opnå en brat ændring af flyvestillingen, en 
unormal flyvestilling eller unormal ændring af 
hastigheden.  
 
Kørsel (Taxiing):  
Et luftfartøjs bevægelse ved egen kraft på en 
flyveplads, bortset fra start og landing.  
 
Landingsområde (Landing area):  
Den del af et trafikområde, der er påtænkt til 
landing og start af luftfartøjer. 
 
Luftfartsinformationstjeneste (Aeronautical in-
formation service (AIS)):  
En tjeneste, der er oprettet inden for det fast-
lagte dækningsområde, og som har ansvaret for 
at tilvejebringe luftfartsoplysninger og -data, som 
er nødvendige for luftfartens sikkerhed, regel-
mæssighed og effektivitet. 
 
Luftfartøj (Aircraft):  
En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved 
luftens påvirkning, bortset fra indretninger, der 
bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på 
jordens overflade.  
 
Luftfartøjschef (Pilot-in-command):  
Den pilot, der er udpeget af operatøren eller ved 
privatflyvning af luftfartøjets ejer til at have 
kommandoen over flyvningen, og som er på-lagt 
ansvaret for flyvningens sikre gennemførelse. 
 
Luftrumsbrugere (Airspace users):  
Alle luftfartøjer, der anvendes i forbindelse med 
almen lufttrafik. 
 
Lufttrafik (Air traffic):  
Al trafik med luftfartøjer under flyvning eller un-
der manøvrering på en flyveplads' manøv-
reområde. 
 
Lufttrafikregulering (Air traffic flow management 
ATFM)):  
En tjeneste, som er etableret med det formål at 
medvirke til sikker, velordnet og hurtig afvikling 
af lufttrafikken ved at sikre, at flyve-
kontrolkapaciteten udnyttes maksimalt, og at 
trafikmængden er forenelig med den kapacitet, 

som er angivet af vedkommende lufttrafik-
tjenesteudøvere.  
 
Lufttrafikstyring (Air traffic management (ATM)):  
De samlede luftbårne og jordbaserede funkti-
oner (lufttrafiktjenester, luftrumsstyring og lufttra-
fikregulering), der kræves for at sikre, at luftfar-
tøjer kan operere sikkert og effektivt i alle faser 
af en flyvning.  
 
Lufttrafiktjenester (Air traffic services (ATS)):  
De forskellige flyveinformationstjenester, alar-
meringstjenester, lufttrafikrådgivningstjenester 
og flyvekontroltjenester (område-, indflyvnings- 
og tårnkontroltjenester). 
 
Lufttrafiktjenesteenhed (Air traffic services unit):  
En fællesbetegnelse for flyvekontrolenhed, flyve-
informationscentral, meldekontor for luft-
trafiktjeneste og AFIS-enhed. 
 
Lufttrafiktjenesteluftrum - ATS-luftrum (Air traffic 
services airspace):  
Et nærmere klassificeret luftrum, benævnt med 
et bogstav, inden for hvilket det er angivet, hvil-
ke typer flyvning der må forekomme, hvilke krav 
der er foreskrevet, og hvilken luft-trafiktjeneste 
der udøves.  
 
Anm.: ATS-luftrum er klassificeret som klasse A 
til G.  
 
Luftvej (Airway):  
Et kontrolområde eller en del deraf, udformet 
som en korridor.  
 
Manøvreområde (Manoeuvring area):  
Den del af en flyveplads, der anvendes til luft-
fartøjers start, landing og kørsel, bortset fra for-
pladsen.  
 
Marchfart (Cruising speed):  
Planlagt egenfart i marchhøjden.  
 
Marchhøjde (Cruising level):  
En flyvehøjde, hvori en væsentlig del af en flyv-
ning foregår.  
 
Marchstigning (Cruise climb):  
En stigeteknik, som indebærer en forøgelse af 
luftfartøjets højde, efterhånden som dets vægt 
formindskes.  
 
Meldekontor for lufttrafiktjeneste (Air traffic ser-
vices reporting office):  
En enhed, oprettet med det formål at modtage 
og videregive meldinger vedrørende lufttrafik-
tjeneste samt udøve alarmeringstjeneste. 
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Nød (Distress):  
En situation, hvori man trues af alvorlig og over-
hængende fare, og som kræver øjeblikkelig 
hjælp.  
 
Nødfase (Distress phase):  
En situation, hvor der er rimelig vished for, at et 
luftfartøj og de ombordværende befinder sig i 
alvorlig og overhængende fare og har behov for 
øjeblikkelig assistance. Kodebetegnelse 
DETRESFA. 
 
Offentlig flyveplads (Public aerodrome):  
En flyveplads, der er godkendt af Statens Luft-
fartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår 
er åben for offentligheden.  
 
Områdekontroltjeneste (Area control ser-
vice(ACC)):  
En flyvekontroltjeneste for kontrollerede flyv-
ninger inden for en luftrumsblok. 
 
Omstillingspunkt (Change-over point):  
Det punkt, hvor det forventes, at et luftfartøj, 
som navigerer langs et afsnit af en ATS-rute, 
som er angivet ved hjælp af VOR/NDB-stationer, 
ændrer sin primære navigationsreference fra et 
bagved liggende til det nærmest foranliggende 
hjælpemiddel. 
 
Proceduredrej (Procedure turn):  
En manøvre, hvor der foretages et drej bort fra 
en given flyvevej efterfulgt af et drej i den mod-
satte retning, således at luftfartøjet når ind på og 
fortsætter i den modsatte retning af den oprinde-
lige flyvevej.  
 
Anm.: Proceduredrej angives som "venstre" eller 
"højre" afhængig af retningen af det første drej. 
 
Radionavigationstjeneste (Radio navigation 
service):  
Et udtryk for en tjeneste, der med hjælp fra et 
eller flere radionavigationshjælpemidler, giver 
retningsinformationer eller positionsdata til brug 
for luftfartøjers effektive og sikre operationer.  
 
Radiotelefoni (Radio telephony):  
En kommunikationsform med det primære for-
mål at udveksle informationer/meldinger ved 
hjælp af tale.  
 
Rapportpunkt (Reporting point):  
Et nærmere fastsat geografisk sted, i forhold til 
hvilket et luftfartøjs position kan angives. 
 
Redningscentral (Rescue coordination centre 
(RCC)):  
En enhed, som inden for en eftersøgnings- og 
redningsregion er ansvarlig for organiseringen af 

eftersøgnings- og redningstjeneste og for sam-
ordningen af eftersøgnings- og rednings-
aktioner inden for denne region.  
 
Restriktionsområde (Restricted area):  
Et nærmere afgrænset luftrum over en stats 
territorium eller territoriale farvand, inden for 
hvilket flyvning kun må foregå på visse nær-
mere angivne betingelser.  
 
Risiko (risk):  
Kombinationen af den overordnede sandsyn-
lighed for eller hyppighed af en skadelig virk-
ning, der er forårsaget af en fare, og alvoren af 
en sådan virkning. 
 
Rullevej (Taxiway):  
En vej, der er anlagt på en landflyveplads til 
brug for luftfartøjer under kørsel fra en del af 
flyvepladsen til en anden, herunder:  
  
a. Rullevej ved standplads. Den del af et rulle-

vejssystem, som findes på forpladsen, og 
som kun har til formål at give adgang til 
standpladser.  

 
b. Rullevej på forplads. Den del af et rullevejs-

system, som findes på forpladsen, og som i 
en gennemgående rute krydser forpladsen.  

 
c. Rullevej til hurtig frakørsel. En rullevej, som 

slutter sig til en bane i en spids vinkel, såle-
des at landende luftfartøjer kan køre fri af 
banen med en højere hastighed, end det el-
lers er muligt, med det formål at nedbringe 
den tid, banen er optaget.  

 
SIGMET-oplysninger (SIGMET information):  
Oplysninger udfærdiget af et meteorologisk 
overvågningskontor vedrørende forekomsten 
eller forventet forekomst af nærmere fastsatte 
en route-vejrfænomener, som kan indvirke på 
flyvningens sikre gennemførelse.  
 
Signalområde (Signal area):  
Et område på en flyveplads, på hvilket jordsig-
naler udlægges.  
 
Sigtbarhed (Visibility):  
Den sigtbarhed til luftfartsmæssig brug, der efter 
a. eller b. er størst:  
 
a. Den største afstand, i hvilken en sort gen-

stand af passende dimensioner placeret tæt 
på jordoverfladen kan ses og genkendes 
mod en lys baggrund.  

 
b. Den største afstand, i hvilken lys på omkring 

1000 candela kan ses og identificeres mod 
en uoplyst baggrund.  
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Anm.1: Med en given udslukningskoefficient 
(udtryk for hvornår lyset ikke mere kan obser-
veres af det menneskelige øje) har de to af-
stande forskellige værdier målt i luft. Den af-
stand, der er nævnt under b., varierer i takt med 
baggrundsbelysningen. Den afstand, der er 
nævnt under a., er repræsenteret ved me-
teorologisk optisk rækkevidde (MOR).  
 
Anm: 2: Definitionen omfatter observationer af 
sigtbarhed i lokale rutine- og specielle rappor-
ter, observationer af fremherskende og mini-
mum sigtbarhed rapporteret i METAR og SPECI 
samt observationer af sigtbarhed ved jorden.  
 
Sigtbarhed ved jorden (Ground visibility):  
Sigtbarheden på en flyveplads, angivet af en 
godkendt vejrobservator eller af automatiske 
systemer. 
 
Skydækkehøjde (Ceiling):  
Højden over jorden eller vandet af underkanten 
af det laveste skylag under 6000 m (20.000 FT), 
der dækker mere end halvdelen af himlen.  
 
Speciel VFR-flyvning (Special VFR flight):  
En VFR-flyvning som har fået klarering af en 
flyvekontrolenhed til at flyve i en kontrolzone 
under vejrforhold, der er dårligere end de vi-
suelle vejrforhold (VMC). 
 
Standardflyveplan (Repetitive flight plan):  
En flyveplan for en række af hyppigt gentagne 
og regelmæssigt udførte individuelle flyvninger 
med enslydende grunddata, som et luftfartsfo-
retagende har indleveret til opbevaring og gen-
tagen brug ved lufttrafiktjenesteenheder.  
 
Styret (styrede) kurs (Heading):  
Retningen af et luftfartøjs længdeakse under 
flyvning, udtrykt i grader fra nord (retvisende, 
misvisende, devierende eller grid).  
 
Substancer, der påvirker psyken (Psychoacti-ve 
substances):  
En betegnelse for alkohol, opioider, cannabi-
noider, beroligende midler og sovemidler, koka-
in, andre stimulanser, der påvirker psyken, hal-
lucinerende midler og opløsningsmidler, herun-
der tændvæske, med undtagelse af kaffe og 
tobak og lignende nydelsesmidler.  
 
Terminalområde (Terminal control area (TMA)):  
Et kontrolområde oprettet i tilknytning til en eller 
flere flyvepladser.  
 
Tjenestetid (Hours when service is provided):  
Den periode, hvor der på en offentlig flyve-plads 
ydes flyvepladstjeneste og lufttrafiktjeneste.  

 
Trafikinformationer (Traffic information):  
Informationer, udstedt af en lufttrafiktjeneste-
enhed for at oplyse en pilot om anden kendt 
eller observeret trafik, som kan være i nærhe-
den af det pågældende luftfartøjs position eller 
forventede rute, og for at hjælpe piloten til at 
undgå sammenstød.  
 
Trafikinformationsområde (Traffic information 
area (TIA)):  
Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luft-
rum, der strækker sig opefter fra en nærmere 
fastsat grænse over jordens eller vandets over-
flade til en nærmere fastsat øvre grænse, og 
som er oprettet i tilknytning til en trafikin-
formationszone.  
 
Trafikinformationszone (Traffic information zone 
(TIZ)):  
Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luft-
rum, der strækker sig opefter fra jordens eller 
vandets overflade til en nærmere angivet øvre 
grænse, og som er oprettet omkring en ikke-
kontrolleret flyveplads.  
 
Trafikområde (Movement area):  
Den del af en flyveplads, der anvendes til luft-
fartøjers start, landing og kørsel, inklusive ma-
nøvreområde og forplads(er).  
 
Trafikrunde (Aerodrome traffic circuit):  
Den flyvevej, som luftfartøjer følger under flyv-
ning i nærheden af en flyveplads.  
 
Trafikzone (Aerodrome traffic zone (ATZ)):  
Et nærmere afgrænset luftrum, oprettet omkring 
en flyveplads til beskyttelse af flyveplads-trafik.  
 
Trykhøjde (Pressure altitude):  
Et atmosfærisk tryk, som angives i den højde 
over havet, som svarer til det pågældende tryk i 
standardatmosfæren.  
 
Tårnkontroltjeneste (Aerodrome control ser-
vice):  
Flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik. 
 
Undvigerådgivning (Traffic avoidance advice):  
Råd givet af en lufttrafiktjenesteenhed om ma-
nøvrer, der kan hjælpe en pilot til at undgå 
sammenstød.  
 
Uvishedsfase (Uncertainty phase):  
En situation, hvor der hersker uvished om et 
luftfartøjs og de ombordværendes sikkerhed. 
Kodebetegnelse INCERFA.  
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Vejrobservationstjeneste (Meteorological ob-
servation service):  
En tjeneste, der har til opgave at observere fly-
vepladsens aktuelle vejrforhold og at udfærdige 
meteorologiske meldinger til brug for luft-farten.  
 
Vejrtjenester (Meteorological services):  
Faciliteter og tjenester, der forsyner luftfartøjer 
med vejrmeldinger, underretninger og ob-
servationer samt alle andre former for meteo-
rologiske oplysninger og data, som stater leverer 
til luftfartsformål.  
 
Venteposition (Runway-holding position):  
En nærmere markeret position fastsat med hen-
blik på at opnå tilstrækkelig beskyttelse af bane- 
og landingshjælpemidler, hvor kørende luftfartø-
jer og køretøjer skal standse, medmindre der er 
opnået anden tilladelse fra kontrol-tårnet.  
 
Anm.: I radiotelefoni-fraseologi anvendes ud-
trykket ”holding point” til at angive ventepo-
sitionen.  
 
VFR (Visual flight rules):  
Visuelflyveregler.  
 
VFR-flyvning (VFR flight):  
Flyvning udført i overensstemmelse med visu-
elflyvereglerne.  
 
Visuelle vejrforhold (Visual meteorological condi-
tions (VMC)):  
Vejrforhold udtrykt i værdier for sigtbarhed, af-
stand fra skyer og skydækkehøjde, der er lig 
med eller større end fastsatte minima.  

Wake turbulence kategori (Wake turbulence 
category):  
Wake turbulence er en inddeling af luftfartøjer 
på grundlag af maksimalt tilladte startmasse 
(MTOM). Luftfartøjer inddeles til dette formål i 3 
kategorier:  
 
a. Let (Light - L): Alle luftfartøjstyper med 

MTOM 7000 kg eller derunder.  
 
b. Middel (Medium - M): Alle luftfartøjs-typer 

med MTOM mellem 136.000 kg og 7000 kg.  
 
c. Tung (Heavy - H): Alle luftfartøjstyper med 

MTOM 136.000 kg eller derover.  
 
Åbningstid (Hours when aerodrome is avail-able 
for use):  
Den periode, en offentlig flyveplads er stillet til 
rådighed for luftfart. 
 
 

3. Ikrafttræden  
 
3.1 Denne BL træder i kraft den 1. august 2008.  
 
3.2 Samtidig ophæves BL 7-10, 6. udgave af 16. 
november 2005. 
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Trafik- og Byggestyrelsen 
Bestemmelser for civil luftfart 
 
 

BL 6-03 (Udrag): 
 
Bestemmelser om certificering, generelt 
 

Udgave 6, 9. november 2004 
 
 

2.  Anvendelsesområde 
 
Denne BL fastsætter 
 

 generelle bestemmelser for udstedelse af 
certifikat som fører af flyvemaskine, helikop-
ter, svævefly, friballon, ultralet flyvemaskine 
eller ultralet gyroplan og for udstedelse af 
certifikat som flyvemaskinist, kabinebesæt-
ningsmedlem, flyvemekaniker, flyveklarerer, 
flyveleder, flyvelederelev, FIS-operatør og 
FISoperatørelev,  

 

 bestemmelser om visse pligter for certifikat- 
og bevisindehavere og 

 

 bestemmelser om udstedelse og omfang af 
de enkelte certifikater. 

 
 

3. Generelt 
 
3.1 Personer, der udfører tjeneste på dansk 
registreret luftfartøj i stilling som BL 6-03 / Udg. 
6 / 9.11.2004 / 2 
 
a. luftfartøjsfører, 
b. flyvemaskinist, 
c. kabinebesætningsmedlem,  
 
eller udfører tjeneste i stilling som  
d. flyvemekaniker, 
e. flyveklarerer, 
f. flyveleder og flyvelederelev eller 
g. FIS-operatør og FIS-operatørelev,  
 
samt personer, der udfører tjeneste som luftfar-
tøjsfører på dansk ultralet flyvemaskine, jf. BL 9-
6, eller gyroplan, jf. BL 9-12, skal være i besid-
delse af gyldigt certifikat eller bevis, udstedt eller 
godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, eller 

udstedt af et JAAmedlemsland i henhold til JAR-
FCL, jf. BL 6-09. 
 
3.2 Teoretisk og/eller praktisk uddannelse 
skal foregå ved en uddannelsesvirksomhed, der 
er godkendt - eller for uddannelse til privatflyver-
certifikat (PPL) registreret - af Trafik- og Bygge-
styrelsen til den pågældende form for uddannel-
se. 
 
3.3  Ansøgning om udstedelse, udvidelse, 
fornyelse eller godkendelse af certifikat og/eller 
bevis fremsendes til Trafik- og Byggestyrelsen 
på en autoriseret formular vedlagt den dokumen-
tation, der er foreskrevet for den pågældende 
certificering, samt gebyr i henhold til Gebyrreg-
lementet for Trafik- og Byggestyrelsen, jf. BL 9-
10. 
 
3.4  Trafik- og Byggestyrelsen kan nægte at 
udstede certifikat til en person, som efter luft-
fartsvæsenets skøn ikke kan anses for ædruelig. 
 
Anm.: Forinden certifikat eller bevis udstedes, 
undersøger Trafik- og Byggestyrelsen, hvorvidt 
ansøgeren har været i besiddelse af certifikat 
eller bevis, som er inddraget administrativt, eller 
som er frakendt ubetinget i medfør af luftfartslo-
vens § 150. Endvidere undersøges det ved ind-
hentning af erklæring fra politiet eller på anden 
måde, om den pågældende har været i besid-
delse af kørekort til motordrevet køretøj, der er 
inddraget administrativt, om retten til at føre 
sådant køretøj er frakendt i medfør af færdsels-
lovens §125, samt om der foreligger oplysninger, 
der tyder på, at den pågældende på grund af 
manglende fysisk eller psykisk egnethed eller på 
grund af manglende ædruelighed ikke opfylder 
betingelserne for at erhverve certifikat eller be-
vis. 
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4. Ugyldighedsgrunde 
 
4.1 Et certifikat eller bevis er ugyldigt, hvis 
 
a. gyldighedstiden er udløbet, 
b. helbredsmæssig godkendelse i det omfang, 

hvori en sådan er fornøden, ikke foreligger, 
c. eventuelle betingelser om dansk bopæl eller 

ansættelse i dansk luftfartsforetagende, der 
er fastsat for de enkelte certifikattyper, ikke 
længere er opfyldt, uden at dispensation er 
meddelt, 

d. indehaveren i et tidsrum, der er fastsat af 
Trafik- og Byggestyrelsen for vedkommende 
certifikat eller bevis, ikke har opfyldt kravene 
for fortsat udøvelse af den pågældende ret-
tighed, eller 

e. retten til at udføre den tjeneste, som certifi-
katet eller beviset giver ret til, er inddraget 
administrativt, jf. luftfartslovens § 150, stk. 5 
og stk. 8, eller frakendt ubetinget ved dom, 
jf. luftfartslovens § 150, og straffelovens § 
79. 

 
4.2 Trafik- og Byggestyrelsen vil erklære et 
certifikat eller bevis ugyldigt, hvis det bliver be-
kendt med,  
 
a. at indehaveren ikke længere kan anses for 

ædruelig, BL 6-03 / Udg. 6 / 9.11.2004 / 3  
b. at indehaveren ikke længere opfylder de 

helbredskrav, der er fastsat for certifikatet el-
ler beviset, 

c. at indehaveren ikke længere opfylder de 
teoretiske eller praktiske duelighedskrav, der 
er gældende for certifikatet eller beviset, el-
ler 

d. at der ved udstedelse, fornyelse, udvidelse 
eller godkendelse af certifikatet eller beviset 
er givet urigtige eller vildledende oplysninger 
om forhold, som efter Trafik- og Byggesty-
relsens skøn er af væsentlig betydning for 
besiddelse af certifikatet eller beviset. 

 
4.3 Et ugyldigt certifikat eller bevis skal efter 
anmodning indsendes til Trafik- og Byggestyrel-
sen. 
 
4.4 Trafik- og Byggestyrelsen kan, når det 
erklærer et certifikat eller bevis ugyldigt i hen-
hold til pkt. 4.2 b. og c., begrænse ugyldigheden 
til kun at omfatte en del af certificeringen. 
 
4.5 Trafik- og Byggestyrelsen kan sætte et 
certifikat eller bevis ud af kraft indtil videre, hvis 

der opstår begrundet formodning om, at certifi-
katet eller beviset skal erklæres ugyldigt i hen-
hold til pkt. 4.2. 
 
4.6 En indehaver af certifikat eller bevis er 
pligtig til efter anmodning at meddele sådanne 
oplysninger og underkaste sig sådanne prøver 
og undersøgelser, som Trafik- og Byggestyrel-
sen finder fornødne for at kunne tage stilling til, 
hvorvidt en ugyldighedsgrund foreligger. 
 
 

5. Pligter for certifikat- og bevisin-
dehavere 
 
5.1 Indehavere af certifikat eller bevis, hvis 
gyldighed er betinget af en helbredsmæssig 
godkendelse, har pligt til skriftligt at meddele 
Trafik- og Byggestyrelsen følgende:  
 
a. Enhver sygdom, der gør indehaveren ueg-

net til at udøve certifikatets rettigheder i me-
re end 21 dage. 

b. Enhver personskade af betydning, der gør 
den pågældende uegnet til at udøve certifi-
katets rettigheder.  

c. Graviditet. 
 
5.2 Indehavere af certifikat eller bevis, hvis 
gyldighed er betinget af en helbredsmæssig 
godkendelse, skal søge rådgivning hos Trafik- 
og Byggestyrelsen eller en autoriseret flyvelæge, 
hvis den pågældende 
 
1. har været indlagt på hospital eller klinik i 

mere end 12 timer, 
2. har været underkastet invasiv, herunder 

operativ behandling,  
3. påbegynder regelmæssig medikamentel 

behandling eller 
4. kommer i en tilstand, der nødvendiggør brug 

af optiske, mekaniske eller akustiske hjæl-
pemidler. 

 
Anm.: Invasiv behandling omfatter enhver læge-
lig behandling, hvor legemsoverfladen gennem-
trænges, dvs. ud over operationer f.eks. ind-
sprøjtninger og mindre lokale indgreb. 
 
5.3 Indehavere af certifikat eller bevis, hvortil 
der stilles krav om farvesans, må under udøvel-
se af certifikatets/bevisets rettigheder kun an-
vende solbriller eller andre briller med absorbe-
rende glas i dagslys og da kun, hvis glassene er 
ikke-polariserende og har samme farvedæm-
pende egenskaber som klare glas, d.v.s. at kun 
nuancer i gråt kan tillades. 
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5.4 Certifikat og/eller bevis udstedt eller god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen skal kunne 
forevises under udøvelse af certifikatets/bevisets 
rettigheder, og indehaveren skal til enhver tid 
under udøvelse af certifikatets/bevisets rettighe-
der være i stand til over for luftfartsmyndighe-
derne at dokumentere, at de BL 6-03 / Udg. 6 / 
9.11.2004 / 4 fastsatte vilkår for at udøve certifi-
katets rettigheder er opfyldt. 
 
Anm.: Indehavere af certifikat eller bevis udstedt 
af Trafik- og Byggestyrelsen i medfør af denne 
BL skal holde sig underrettet om de bestemmel-
ser, der til enhver tid er gældende, og som er af 
betydning for den tjeneste, som den pågælden-
de certificering berettiger til. 
 
5.5 Indehavere af certifikat eller bevis, hvis 
gyldighed er betinget af en helbredsmæssig 
godkendelse har pligt til at overholde de vilkår, 
der i medfør af pkt. 3.7.1 i BL 6-05, Bestemmel-
ser om helbredskrav, er knyttet til godkendelsen. 
 

6. Luftfartøjsgruppering 
 
6.1 Kategorier af luftfartøjer 
a. Flyvemaskine. 
b. Helikopter. 
c. Svævefly. 
d. Friballon. 
e. Ultralet flyvemaskine. 
f. Ultralet gyroplan. 
 
6.2 Klasser af flyvemaskiner 
 
Én-pilot flyvemaskiner, der ikke i henhold til 
JAR-FCL 1 kræver typerettighed, inddeles i føl-
gende klasser: 
 
a. Alle én-motorede, stempelmotordrevne land-

flyvemaskiner. 
b. Alle én-motorede, stempelmotordrevne sø-

flyvemaskiner. 
c. Alle motorsvævefly til rejsebrug (touring 

motor gliders). 
d. Alle én-motorede turboprop landflyvemaski-

ner af samme fabrikat. 
e. Alle én-motorede turboprop søflyvemaskiner 

af samme fabrikat.  
f. Alle flermotorede stempelmotordrevne land-

flyvemaskiner. 
g. Alle flermotorede stempelmotordrevne sø-

flyvemaskiner. 
 

 
 

 
 
 
7. Luftfartøjsfører 
 
7.1 Flyvemaskine 
 
Certifikat som luftfartøjsfører/flyvemaskine ud-
stedes gældende for en eller flere klasser 
og/eller typer af flyvemaskine. 
 
7.3 Svævefly 
 
Certifikat som luftfartøjsfører/svævefly udstedes 
gældende for svævefly med standard luftdygtig-
hedsbevis og/eller for et specifikt svævefly, 
som ikke har standard luftdygtighedsbevis.  
 
7.5 Ultralet flyvemaskine 
 
Certifikat som luftfartøjsfører/ultralet flyvemaski-
ne udstedes gældende for en eller flere klasser 
af ultralet flyvemaskine (A eller B), jf. BL 9-6. 
 
12. Dispensation 
 
Trafik- og Byggestyrelsen kan i ganske særlige 
tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne 
BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, 
der ligger til grund for de pågældende bestem-
melser. 
 
13. Klageadgang 
 
Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen 
efter bestemmelserne i denne BL kan påklages 
til Trafikministeriet. 
 
14. Straf 
 
Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 3.1, 4.3 
og 4.6 samt afsnit 5 straffes med bøde. 
 
15. Ikrafttræden 
 
15.1 Denne BL træder i kraft den 1. december 
2004. 
 
15.2 Samtidig ophæves BL 6-03, 5. udgave af 
16. juni 1999 med senere ændringer.  
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Trafik- og Byggestyrelsen 
Bestemmelser for civil luftfart 
 

 
 
 
 
 

BL 6-05 / 6-05 A: 

Bestemmelser om helbredskrav 

 

 
Udgave 5, 9. nov. 2004 / 1, 6. jul. 2005 

 
2.  Definitioner 
 
Akkrediteret medicinsk konklusion – AMK (ICAO 
Accredited Medical Conclusion – ICAO AMC): 
En konklusion nået i et samråd mellem lægelige, 
operative, juridiske og eventuelt andre sagkyn-
dige, alle udpeget af Trafik- og Byggestyrelsen. 
 
Autoriseret flyvelæge (Authorised Medical 
Examiner - AME): 
En læge, der i henhold til JAR-FCL er autoriseret 
til at udføre helbredsundersøgelser af ansøgere 
til og indehavere af luftfartscertifikater.  
 
Flyvemedicinsk center (Aeromedical Centre - 
AMC). 
En lægelig instans, der i henhold til JAR-FCL er 
godkendt til at udføre særlige, udvidede hel-
bredsundersøgelser af ansøgere til og indehave-
re af luftfartscertifikater. 
 
Flyvemedicinsk sektion (Aeromedical Section - 
AMS): 
Den lægelige sagkundskab, der som del af luft-
fartsmyndigheden eller specielt bemyndiget 
hertil af denne varetager myndighedens opgaver 
i forbindelse med helbredsgodkendelse af ansø-
gere til og indehavere af luftfartscertifikater. 
 
Helbredsgodkendelse (Medical Certificate (MC): 
Et bevis, der er udstedt af en instans eller per-
son, bemyndiget hertil i henhold til JARFCL, og 
som meddeler indehaveren helbredsgodkendel-
se til pågældende luftfartscertifikat i overens-
stemmelse med kravene i JAR-FCL eller Euro-
pean Class 3 Medical Requirements. 
 
 

 

3. Anvendelsesområde 
 
3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for de 
helbredsmæssige krav, som skal være opfyldt 
for at få udstedt og bevare et certifikat udstedt af 
Trafik- og Byggestyrelsen. 
 
3.2 Certifikater, der er omfattet af JAR-FCL 
 
Ansøgere til eller indehavere af certifikater eller 
beviser udstedt i henhold til eller omfattet af 
JAR-FCL skal opfylde de krav, der fremgår af 
JAR-FCL 3 for opnåelse og bevarelse af hel-
bredsgodkendelse til pågældende certifikat eller 
bevis. 
 
3.3 Certifikater, der ikke er omfattet af 
JAR-FCL 
 
3.3.3 Ansøgere til eller indehavere af certifikat 
som svæveflyver, fører af varmluftsballon, fører 
af ultralet fly, FIS-operatør, FISoperatørelev eller 
kabinebesætningsmedlem skal opfylde JAR-FCL 
3, Class 2 Medical Requirements.  
 
3.3.4 Gyldighedsperioder for helbredsmæssige 
godkendelser efter JAR-FCL 3 fremgår af JAR-
FCL 3. 
 
3.3.4.1Gyldighedsperioder for helbredsgodken-
delser begrænset til gyldighed for de certifikater, 
der er nævnt under pkt. 3.3.3 ovenfor, er dog 1 
år efter det fyldte 65. år. 
 
De nye gyldighedsperioder for Class 2 er: 
 
Indtil 40 år 5 år 
40-50 år 2 år 
Over 50 år 1 år 
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3.3.7 Undersøgelser til helbredsgodkendelse, 
der foretages senere end 5 år efter udløb af 
hidtidig helbredsmæssig godkendelse, skal fore-
tages som udstedelsesundersøgelse. 
 
3.3.8 Førstegangsudstedelse af helbredsgod-
kendelse (Medical Certificate) skal foretages af 
Trafik- og Byggestyrelsen. Helbredsgodkendelse 
på baggrund af fornyelsesundersøgelser kan 
udstedes af flyvelæger, der er autoriseret hertil 
af Trafik- og Byggestyrelsen, jf. pkt. 3.8. 
 
3.4 I forbindelse med en helbredsundersøgel-
se skal ansøgeren på en formular, der er god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen, underskrive 
en erklæring om sine egne og sin families hel-
breds- og arvelighedsforhold. Ansøgeren skal 
endvidere med sin underskrift bekræfte sin tilla-
delse til, at luftfartsvæsenet eller eventuelt en 
lægelig instans, der er godkendt af luftfartsvæ-
senet, indhenter supplerende lægelige oplysnin-
ger. 
 
3.4.1 Formularens spørgsmål skal besvares så 
fuldstændigt og nøjagtigt som muligt. Urigtige 
eller mangelfulde oplysninger vil kunne medføre 
inddragelse af erhvervet godkendelse.  
 
Anm.: Forsætlig afgivelse af urigtige oplysninger, 
herunder fortielse af oplysninger, er strafbart 
efter straffelovens § 163. 
 
3.5 Den undersøgende flyvelæge eller det 
flyvemedicinske center fremsender undersøgel-
sesresultatet til Trafik- og Byggestyrelsens fly-
vemedicinske sektion (AMS) på en formular, der 
er godkendt af luftfartsvæsenet. 
 
3.6 I tvivlstilfælde, eller hvis den foreliggende 
dokumentation ikke udgør et tilstrækkeligt vurde-
ringsgrundlag, kan Trafik- og Byggestyrelsen 
forlange supplerende undersøgelser foretaget. 
 
3.7 Trafik- og Byggestyrelsen træffer på 
grundlag af det samlede undersøgelsesresultat 
afgørelse om helbredsgodkendelse eller under-
kendelse og kan herunder omgøre en afgørelse, 
der er truffet af en flyvelæge eller en lægelig 
instans efter pkt. 3.8. 
 
3.7.1 Der kan knyttes vilkår til en godkendelse.  
 
3.8 Trafik- og Byggestyrelsen kan på særlige 
vilkår bemyndige læger og lægelige instanser til 
at foretage de undersøgelser, der er krævet for 
udstedelse og fornyelse af helbredsgodkendelse 
samt til udstedelse af helbredsmæssig godken-
delse (Medical Certificate). 
 

 

 
4. Dispensation 
 
4.1  Dispensation kan meddeles, hvis det må 
formodes, at den konstaterede mangel ikke 
medfører, at ansøgeren er eller vil blive ude af 
stand til at udføre tjeneste på sikker måde. Di-
spensation kan dog ikke meddeles til indehavere 
af certifikat udstedt i henhold til JAR-FCL, hvis 
dispensationen i henhold til disse bestemmelser 
ikke er mulig.  
 
4.2 Der skal ved overvejelserne om dispensa-
tion tages hensyn til ansøgerens evner, 
dygtighed eller andre forhold af betydning for 
egnetheden samt til, under hvilke forhold certifi-
katrettighederne skal udøves. 
 

5. Klageadgang 
 
Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen 
efter bestemmelserne i denne BL kan påklages 
til Trafikministeriet. 
 

6. Ikrafttræden 
 
6.1 Denne BL træder i kraft den 1. december 
2004. 
 
6.2 Samtidig ophæves BL 6-05, 4. udgave af 3. 
juni 1999. BL 6-05 / Udg. 5 / 9.11.2004 / 4 
 

7. Overgangsbestemmelse 
 
Helbredsgodkendelser, som er udstedt i henhold 
til hidtil gældende bestemmelser, og som er 
gyldige pr. 1. januar 2004, bevarer gyldigheden 
indtil den påførte udløbsdato. Herefter skal for-
nyelse ske efter reglerne i denne BL. 

 
 
Anm: 
 
Sidste dag det er tilladt at flyve, er dagen 
inden udløbsdatoen.  
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Trafik- og Byggestyrelsen 
Bestemmelser for civil luftfart 
 

BL 6-100 

Bestemmelser om begrænset eneflyvning, svævefly 
 
Udgave 2, 6. december 2002 
 
 
I medfør af § 34 og § 149, stk. 10, i lov om 
luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 of 13. juni 
2001, fastsætter Trafik- og Byggestyrelsen herved 
efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. 
bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 
om henlæggelse af opgaver til Trafik- og Bygge-
styrelsen og om kundgørelse af de af luft-
fartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende: 
 
 

1. Referencedokumenter 
 
1.1 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, 
generelt, seneste udgave. 
 
1.2 BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, 
seneste udgave. 
 
 

2. Anvendelsesområde 
 
Denne BL fastsætter  
 

 bestemmelser for udstedelse af tilladelse 
til begrænset eneflyvning og 

 

 vilkårene for, at en indehaver af en tilla-
delse til begrænset eneflyvning kan fore-
tage flyvning som luftfartøjschef på svæ-
vefly. 

 
 

3. Tilladelse til begrænset ene-
flyvning/svævefly  
 
3.1 Indehaver af gyldigt instruktørbevis/ første-
instruktør/svævefly (førsteinstruktør) kan give 
tilladelse til begrænset eneflyvning/ svævefly. 
 
3.1.1 Tilladelsen gives, når det over for 
førsteinstruktøren er godtgjort, at eleven op-

fylder de udstedelseskrav, der er fastsat i 
denne BL for at fa en tilladelse. 
 
3.2 Tilladelse til begrænset eneflyvning 
/svævefly gives med en gyldighedsperiode, der 
svarer til gyldigheden af elevens hel-
bredsmæssige godkendelse til svæveflyver-
certifikat. Hvis gyldigheden af elevens teori-
prøve udløber før gyldigheden af den hel-
bredsmæssige godkendelse, skal tilladelsen gives 
med en gyldighedsperiode, der svarer til gyl-
digheden af elevens teoretiske prøve til tilladelse 
til begrænset eneflyvning/svævefly eller svævefly-
vercertifikat 
 
3.3  Tilladelse til begrænset eneflyvning 
/svævefly gives i elevens uddannelseslogbog på 
en plads, der i forvejen er afsat, eller i elevens 
logbog på følgende måde: 
 
 
elevens fulde navn                                      cpr.nr. 
 
har d.d. fået tilladelse til at udføre begrænset 
eneflyvning/svævefly, jf. BL 6-100. 
 
Tilladelsens gyldighedsperiode udløber: 

 dato/år 
 
 
 
 
førsteinstruk-  
tørrens under- 
skrift 

   dato/år Instruktør- 
bevis nr. 

  
4. Udstedelseskrav 
 
4.1 Ansøgeren må ikke være udelukket fra at 
opnå svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-03. 
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4.2 Eleven skal være fyldt 15 år. 
 
4.3 Eleven skal være helbredsmæssigt godkendt 
til svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-05. 
 
4.4 Eleven skal inden for de forudgående 24 
måneder have gennemgået den teoretiske ud-
dannelse og bestået den teoriprøve, der er god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen for begrænset 
eneflyvning/svævefly eller svæveflyvercertifikat. 
 
4.5 Eleven skal have gennemgået den prak-
tiske uddannelse og bestået den teoriprøve, der 
er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen for 
begrænset eneflyvning/svævefly. 
 
4.6  Eleven skal på svævefly have erhvervet en 
flyvetid på mindst 3 timer, og flyvetiden skal 
omfatte mindst 25 starter. 
 
4.6.1  Den flyvetid, der er anført ovenfor un-
der pkt. 4.6, kan reduceres efter førstein-
struktørens vurdering for indehavere af gyldigt 
pilotcertifikat, flyvemaskine eller helikopter, til 2 
timer og 15 starter. 
 
4.7  Eleven skal over for en førsteinstruktør 
have godtgjort at have opnået den for sikker ene-
flyvning nødvendige forståelse af og rutine i 
luftfartøjets betjening og manøvrering. 
 
 

5. Rettighed 
 
5.1  Tilladelse til begrænset eneflyvning 
/svævefly giver indehaveren ret til at fungere un-
der VFR-eneflyvning om dagen i øvelsesøje-
med over dansk område som luftfartøjschef på 
svævefly med standard luftdygtighedsbevis af 
den type, hvorpå indehaveren er typeuddannet, 
jf. en af Trafik- og Byggestyrelsen godkendt ud-
dan-nelsesnorm. 
  
5.2 Udøvelsen af tilladelsens rettighed er be-
tinget af, 

a. at indehaveren har gyldig helbreds-
mæssig godkendelse til svævefly-
vercertifikat jf. BL 6-05, 

 
b.  at indehaveren af gyldigt instruktør-

bevis/svævefly forud for enhver flyvning 
har givet eleven en briefing om den på-
gældende flyvning, 

 
c. at flyvningen foregår inden for glide-

afstand af startpladsen, 

d.  at eleven er uddannet i den pågældende 
startmetode, jf. en uddannelsesnorm, der 
er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, 
samt 

 
e.  at eneflyvning foregår under supervision 

af instruktøren, der foretager debriefing 
efter flyvning. 

 
5.3 De 3 første eneflyvninger skal foregå på 2-
sædet svævefly af den type, hvorpå den praktiske 
uddannelse til tilladelse til begrænset eneflyvning 
/svævefly er foregået. 

 
 
6. Forlængelse af  tilladelsens gyldig-
hedsperiode 
 
Gyldigheden af tilladelse til begrænset ene-
flyvning/svævefly kan med de i pkt. 3.2 nævn-
te begrænsninger forlænges af en førsteinstruktør 
med en påtegning som angivet under pkt. 3.3. 

 
 
7. Klageadgang 
 
Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen 
efter bestemmelserne i denne BL kan påklages 
til Trafikministeriet. 

 
 
8. Dispensation 
 
Trafik- og Byggestyrelsen kan i ganske særlige 
tilfælde dispensere fra bestemmelserne i den-
ne BL, når det skønnes foreneligt med de hen-
syn, der ligger til grund for de pågældende be-
stemmelser. 

 
 
9. Straf 
 
Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 straf-
fes med bøde. 

 
 
10. Ikrafttræden 
 
10.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 
2003. 
 
10.2 Samtidig ophæves BL 6-100, 1. udgave af 
1. februar 1984. 
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Trafik- og Byggestyrelsen 
Bestemmelser for civil luftfart 
 
 

BL 6-101 
 
Bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly 
 
Udgave 2, 6 december 2002 
 
 
I medfør af § 34 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fast-
sætter Trafik- og Byggestyrelsen herved efter 
bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgø-
relse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæg-
gelse af opgaver til Trafik- og Byggestyrelsen og 
om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdi-
gede forskrifter, følgende: 
 
 

1. Referencedokument 
 
BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, seneste 
udgave. 
 
 

2. Anvendelsesområde 
 
Denne BL fastsætter 
 

 bestemmelser for udstedelse af lokalflyv-
ningstilladelse, svævefly, og 

 

 vilkårene for, at en indehaver af en lokal-
flyvningstilladelse, svævefly, kan foretage 
flyvning som luftfartøjschef på svævefly. 

 
 

3. Lokalflyvningstilladelse/svævefly 
 
3.1 Indehaver af gyldigt instruktørbevis/ førstein-
struktør/svævefly (førsteinstruktør) kan give tilla-
delse til lokalflyvning/svævefly. 
 
3.1.1 Tilladelsen gives, når det over for første-
instruktøren er godtgjort, at eleven opfylder de 
udstedelseskrav, der er fastsat i denne BL. 
 
3.2  Lokalflyvningstilladelse/svævefly gives med 
en gyldighedsperiode, der svarer til gyldigheden 

af elevens helbredsmæssige godkendelse til 
svæveflyvercertifikat. 
 
3.3 Lokalflyvningstilladelse/svævefly gives i 
elevens logbog på en plads, der i forvejen er 
afsat, eller på følgende måde: 
 
 
 
elevens fulde navn                                      cpr.nr. 
 
har d.d. fået lokalflyvningstilladelse/svævefly, jf. 
BL 6-101. 
 
Tilladelsens gyldighedsperiode udløber: 

 dato/år 
 
 
 
 
førsteinstruk-  
tørrens under- 
skrift 

   dato/år Instruktør- 
bevis nr. 

 
 

4. Udstedelseskrav 
 
4.1 Eleven skal være indehaver af gyldig tilla-
delse til begrænset eneflyvning/ svævefly. 
 
4.2 Eleven skal inden for de forudgående 24 
måneder have gennemgået den praktiske ud-
dannelse og bestået den teoriprøve, der er 
godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen for svæve-
flyvercertifikat. 
 
4.3  Eleven skal have gennemgået den 
praktiske uddannelse, der er godkendt af Tra-
fik- og Byggestyrelsen for lokalflyvningstilladelse 
/svævefly. 
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4.4  Eleven skal have opnået en flyvetid på 
svævefly på mindst 12 timer, der omfatter mindst 
70 flyvninger, hvoraf mindst 5 timer og 20 flyv-
ninger skal være opnået under eneflyvning. 
 
4.4.1 Den under pkt. 4.4 anførte flyvetid m.v. 
kan reduceres efter førsteinstruktørens vurde-
ring for indehavere af gyldigt pilotcertifikat, fly-
vemaskine eller helikopter, til 5 timer, der omfat-
ter 20 eneflyvninger. 
 
4.5 Eleven skal over for en førsteinstruktør 
have godtgjort at have opnået den for sikker lo-
kalflyvning nødvendige forståelse af og rutine i 
luftfartøjets betjening og manøvrering. 
 

5. Rettighed 
 
5.1 Lokalflyvningstilladelse/svævefly giver 
indehaveren ret til at fungere under VFR-
eneflyvning om dagen i øvelsesøjemed over 
dansk område som luftfartøjschef på svævefly 
med standard luftdygtighedsbevis af den type, 
hvorpå indehaveren er typeuddannet, jf. en ud-
dannelsesnorm, der er godkendt af Trafik- og 
Byggestyrelsen. 
 
5.2 Udøvelsen af tilladelsens rettighed er be-
tinget af, 
 
a. at indehaveren har gyldig helbredsmæssig 
godkendelse til svæveflyvercertifikat jf. BL 6-05, 
 
b. at flyvning foregår inden for glideafstand 
af startpladsen, 
 
c.  at indehaveren er uddannet i den på-
gældende startmetode, jf. en uddannelsesnorm, 
der er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, 
 
d. at indehaveren har gennemgået PFT/lokal-
flyvningstilladelse/svævefly jf. en PFT-norm, der 
er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen inden 
for, de sidste 12 måneder, 
 
e.  at indehaveren inden for de sidste 6 må-
neder på svævefly har erhvervet en f lyvetid på 
mindst 1 t ime, der omfatter mindst 5 starter 
eller har gennemgået PFT/lokalflyvningstilladel-
se/svævefly, jf. en PFT-norm, der er godkendt af 
Trafik- og Byggestyrelsen, samt 
 
f. at de meteorologiske forhold tilgodeser 
følgende værdier: 
 

vindstyrke max. 20 KTS 
skydækkehøjde min. 1000 FT 
sigtbarhed min. 5 km ved jorden. 

5.2.1 Første flyvning fra en svæveflyveplads, 
hvor indehaveren ikke tidligere har udført svæ-
veflyvning, er betinget af en briefing af en første-
instruktør forud for flyvningen. 
 

6. Forlængelse af tilladelsens gyldig-
hedsperiode 
 
6.1 Gyldigheden af lokalflyvningstilladel-
se/svævefly kan forlænges af en førsteinstruktør, 
når følgende vilkår er opfyldt: 
 
a. Eleven har gyldig helbredsmæssig godken-

delse til svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-05. 
 
b. Eleven skal have gennemgået PFT/lokal-

flyvningstilladelse/svævefly inden for de 
sidste 6 måneder, jf. en PFT-norm, der 
er godkendt af Trafik- og Byggestyrel-
sen. 

 
6.1.1 En forlængelse af tilladelsens gyl-
dighedsperiode, der foretages mere end 18 
måneder efter udløbet af tilladelsens seneste 
gyldighedsperiode, er betinget af et repetiti-
onskursus jf. en uddannelsesnorm, der er god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen. 
 
6.1.2 En forlængelse af tilladelsens gyl-
dighedsperiode, der foretages mere end 3 ½ år 
efter udløbet af tilladelsens seneste gyl-
dighedsperiode, er endvidere betinget af en 
fornyet teoriprøve, jf. pkt. 4.2, og aflæggelse af 
fornyet praktisk prøve jf. pkt. 4.5. 
 

7. Dispensation 
 
Trafik- og Byggestyrelsen kan i ganske særlige 
tilfæl-de dispensere fra bestemmelserne i den-
ne BL, nar det skønnes foreneligt med de hen-
syn, der ligger til grund for de pågældende be-
stemmelser. 
 

8. Klageadgang 
 
Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen 
efter bestemmelserne i denne BL kan påklages 
til Trafikministeriet. 
 

9. Straf 
 
Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 straffes 
med bøde. 
 

10. Ikrafttræden 
 
10.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2003. 
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10.2 Samtidig ophæves BL 6-101, 1. udgave af 1. februar 1984 
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Trafik- og Byggestyrelsen 
Bestemmelser for civil luftfart 
 
 
 

BL 6-102 
 
Bestemmelser om svæveflyvercertifikat, svævefly 
 
Udgave 3, 6 december 2002 
 
 
 
I medfør af § 34 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 543 of 13. juni 2001, 
fastsætter Trafik- og Byggestyrelsen herved efter 
bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgø-
relse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæg-
gelse af opgaver til Trafik- og Byggestyrelsen og 
om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfær-
digede forskrifter, følgende: 
 
 

1. Referencedokumenter 
 
1.1 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, 
generelt, seneste udgave. 
 
1.2 BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, 
seneste udgave. 
 
1.3 BL 6-101, Bestemmelser om lokal-
flyvningstilladelse, svævefly, seneste udgave. 
 
 

2. Anvendelsesområde 
 
Denne BL fastsætter 
 

 bestemmelser for udstedelse af svævefly-
vercertifikat, S-certifikat, og 

 

 vilkårene for, at en certifikatindehaver 
kan foretage flyvning som luftfartøjschef 
på svævefly. 

 
 

3. Udstedelse 
 
3.1 Trafik- og Byggestyrelsen udsteder svæve-
flyvercertifikat efter ansøgning på en autoriseret 
formular, når ansøgeren opfylder udstedelses-
kravene i afsnit 4. 

3.2 Svæveflyvercertifikat gælder for føring af 
svævefly med standard luftdygtighedsbevis. 
 
3.3 Svæveflyvercertifikat udstedes uden angi-
velse af udløbsdato. Trafik- og Byggestyrelsen 
kan dog i særlige tilfælde fastsætte en udløbsdato. 
 
 

4. Udstedelseskrav 
 
4.1 Ansøgeren skal 
 
a. ikke administrativt eller ved dom være fra-

kendt retten til at gøre tjeneste på luftfartøj 
eller i anden stilling af betydning for luft-
fartens sikkerhed, 

 
b. være helbredsmæssigt godkendt til svæve-

flyvercertifikat, jf. BL 6-05, 
 
c. være fyldt 16 år, 
 
d. inden for de forudgående 24 måneder 

have gennemgået den teoretiske uddan-
nelse og bestået den teoriprøve, der er 
godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen for 
svæveflyvercertifikat 

 
eller være i besiddelse af gyldig lo-
kalflyvningstilladelse, jf. BL 6-101, 

 
e. have erhvervet en flyvetid på svævefly på 

mindst 15 timer, og flyvetiden skal om-
fatte mindst 90 flyvninger, hvoraf mindst 
8 timer og 30 flyvninger skal være erhver-
vet under eneflyvning, 

 
f. være indstillet til praktisk prøve af en før-

steinstruktør/svævefly, og 
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g. på svævefly overfor en kontrollant, der er 
godkendt hertil af Trafik- og Byggesty-
relsen, godtgøre at være kvalificeret til 

 
1.  at udføre de funktioner, der påhvi-

ler en luftfartøjschef i forbindelse 
med en VFR-flyvnings forberedelse, 
gennemførelse og afslutning, 

 
2.  at træffe sådanne beslutninger 

og/eller forholdsregler, som måtte 
være påkrævet, hvis en nødsituation 
gør det umuligt eller uforsvarligt at 
fortsætte flyvningen som planlagt, 

 
3.  at anvende flyvefaglig viden og ud-

vise god dømmekraft og godt luft-
mandsskab, 

 
4.  at føre det pågældende svævefly un-

der såvel normale som unormale 
flyvemanøvrer og 

 
5. at anvende de nødprocedurer, der er 

foreskrevet. 
 
4.1.1 Den flyvetid og de flyvninger, der er 
nævnt i pkt. 4.1 e, kan reduceres efter før-
steinstruktørens vurdering for indehavere af 
gyldigt pilotcertifikat, flyvemaskine eller heli-
kopter, til 5 timer, der skal omfatte mindst 20 
eneflyvninger. 
 
 

5. Rettigheder 
 
5.1 Svæveflyvercertifikat giver på de vilkår, der 
er nævnt i pkt. 5.3, indehaveren ret til at foretage 
VFR-flyvning om dagen i ikke-erhvervsmæssig 
luftfart som luftfartøjschef på svævefly af den ty-
pe, for hvilken certifikatet er gældende. 
 
5.2 Certifikatet giver ikke ret til at modtage be-
taling for flyvningen. 
 
5.3 Indehaveren skal 
 
a. medføre certifikatet, og dette skal være 

gyldigt, jf. BL 6-03, 
 
b. medføre dokumentation for en gyldig hel-

bredsmæssig godkendelse til svæveflyver-
certifikat, jf. BL 6-05, 

 
c. være uddannet i den pågældende startme-

tode efter en uddannelsesnorm, der er 
godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, 

 

d. inden for de forudgående 24 måneder 
have gennemgået PFT/S-certifikat efter en 
PFT-norm, der er godkendt af Trafik- og 
Byggestyrelsen, og 

 
e. enten have et gyldigt instruktørbevis 

/svævefly, 
 

eller have erhvervet en total flyvetid som 
luftfartøjschef på svævefly på mindst 
300 timer, heraf inden for de forudgåen-
de 12 måneder mindst 10 timer, der skal 
omfatte mindst 20 flyvninger, 
 
eller inden for de forudgående 6 måneder 
have erhvervet en flyvetid som luftfartøjs-
chef på svævefly på mindst 1 time, der 
skal omfatte mindst 5 flyvninger, 
 
eller inden for de seneste 6 måneder have 
gennemgået PFT/S-certifikat efter en PFT-
norm, der er godkendt af Trafik- og Bygge-
styrelsen. 

 
5.4 Under udøvelse af certifikatets rettigheder 
skal certifikatindehaveren medføre dokumentati-
on for, at vilkårene, der er nævnt i pkt. 5.3 c.-e., 
er opfyldt. 
 
5.5 En indehaver af et svæveflyvercertifikat, 
der i en periode på 3 ½ år ikke har haft en gyldig 
helbredsmæssig godkendelse eller ikke har op-
fyldt vilkårene i pkt. 5.3 d eller e, skal indsen-
de certifikatet til deponering hos Trafik- og Byg-
gestyrelsen. 
 
5.5.1 For at få udleveret et certifikat, der er de-
poneret i henhold til pkt. 5.5, og således gen-
erhverve ret til at foretage VFR-flyvning om 
dagen i ikke-erhvervsmæssig luftfart som luftfar-
tøjschef på svævefly skal vedkommende 
 
a. ikke administrativt eller ved dom være fra-

kendt retten til at gøre tjeneste på luftfartøj 
eller i anden stilling af betydning for luft-
fartens sikkerhed, 

 
b. være helbredsmæssigt godkendt til svæve-

flyvercertifikat, jf. BL 6-05, og 
 
c. have bestået fornyede teoretiske og 

praktiske prøver til svæveflyvercertifikat ef-
ter en uddannelsesnorm, der er godkendt 
af Trafik- og Byggestyrelsen. 
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5.6 Svæveflyvning med passagerer 
 
For at måtte foretage flyvning med passagerer 
skal certifikatindehaveren opfylde de vilkår, der 
er anført i pkt. 5.3, samt 
 
a. være fyldt 18 år, 
 
b. have erhvervet en flyvetid som luft-

fartøjschef på svævefly på mindst 25 ti-
mer, der skal omfatte mindst 100 flyv-
ninger, 

 
c. efter erhvervelsen af S-certifikat have 

gennemgået den teoretiske/praktiske ud-
dannelse, der er fastsat for svæveflyv-
ning med passagerer efter en uddannel-
sesnorm, der er godkendt af Trafik- og 
Byggestyrelsen, og 

 
d. være i besiddelse af et gyldigt in-

struktørbevis/svævefly eller have udført 
mindst 5 starter og 5 landinger med svæ-
vefly inden for de forudgående 90 dage, 
heraf mindst 2 starter og 2 landinger ud-
ført fra førersædet i den pågældende luft-
fartøjstype. 

 
 

5.7 Skyflyvning 
 
For at måtte foretage skyflyvning skal certifi-
katindehaveren opfylde de vilkår, der er nævnt 
i pkt. 5.3, samt 
 
a. være fyldt 18 år, 
 
b. have erhvervet en flyvetid som luft-

fartøjschef på svævefly på mindst 100 ti-
mer, 

 

c. have gennemgået den teoretiske/praktiske 
uddannelse, der er fastsat for skyflyvning 
efter en uddannelsesnorm, der er god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen, og 

 
d. inden for de forudgående 6 måneder have 

gennemgået IMC-PFT/S-certifikat efter en 
PFT-norm, der er godkendt af Trafik- og 
Byggestyrelsen. 

 
 

6. Dispensation 
 
Trafik- og Byggestyrelsen kan i ganske særlige 
tilfælde dispensere fra bestemmelserne i den-
ne BL, når det skønnes foreneligt med de hen-
syn, der ligger til grund for de pågældende be-
stemmelser. 
 
 

7. Klageadgang 
 
Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen 
efter bestemmelserne i denne BL kan påklages 
til Trafikministeriet. 
 
 
8. Straf 
 
Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 straf-
fes med bøde. 
 
 

9. Ikrafttræden 
 
9.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 
2003. 
 

9.2 Samtidig ophæves BL 6-102, 2. udgave 
af 18. juni 1990. 
 
 

 
Trafik- og Byggestyrelsen, den 

 
 
 

Ole Asmussen 
/Henning Christensen 

 
 
 
 

  



DANSK SVÆVEFLYVER UNION                                 - 36-                                                     L & B KOMPENDIUM 

Januar 2016   
13. udgave   

 

 

 

 
Trafik- og Byggestyrelsen 
Bestemmelser for civil luftfart 
 
 
 

BL 6-104 
 
Bestemmelser om flyvning med motorsvævefly 
 
 
Udgave 3, 14. juni 2006  

 
 
I medfør af § 34, § 149, stk. 10, og § 152, stk. 2, 
i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 
19. december 2005, fastsætter Trafik- og Byg-
gestyrelsen herved efter bemyndigelse fra 
Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgø-
relse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæg-
gelse af opgaver til Trafik- og Byggestyrelsen og 
om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfær-
digede forskrifter, følgende:  
  

 
1. Referencedokumenter  
 
1.1 BL 6-100, Bestemmelser om begrænset 
eneflyvning, svævefly, seneste udgave.  
 
1.2 BL 6-101, Bestemmelser om lokalflyv-
ningstilladelse, svævefly, seneste udgave.  
 
1.3 BL 6-102, Bestemmelser om svæveflyver-
certifikat, S-certifikat, seneste udgave.  
 
1.4  BL 9-9, Bestemmelser om ikkeerhvervs-
mæssig svæveflyvning, seneste udgave.  
 
1.5  Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-
FCL 1, seneste udgave.  
 
1.6  De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 
1.4, findes på Retsinformations hjemmeside 
www.retsinfo.dk og på Trafik- og Byggestyrel-
sens hjemmeside www.TBST.dk. Dokumenterne 
kan endvidere fås ved henvendelse til   
 
Trafik- og Byggestyrelsen  
Servicecentret  
Postboks 744  
Ellebjergvej 50  
2450 København SV  
Tlf.: 3618 6000  
Fax: 3618 6001  
E-post: ais@TBST.dk  

 
1.7 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.5, 
findes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemme-
side www.TBST.dk og kan købes gennem  
 
Global Info Centre  
IHS Nordic A.S.  
Strandvejen 130  
2900 Hellerup  
Tlf.: 3940 2244  
Fax: 3940 2300  
 
 

2.  Definitioner  
 
Den godkendte organisation:  
Ved den godkendte organisation forstås i denne 
BL en ikke-erhvervsdrivende enhed, der er god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at forestå 
uddannelse og andre opgaver i forbindelse med 
svæveflyvning i overensstemmelse med BL 9-9, 
afsnit 7.  
 
Anm.: Dansk Svæveflyver Union er godkendt i 
overensstemmelse med BL 9-9.  
 
Konventionelt svævefly:  
Ved konventionelt svævefly forstås i denne BL et 
svævefly uden motor samt motorsvævefly i ka-
tegori 1 og kategori 2, når motoren er deaktive-
ret.  
 
Motorsvævefly (Powered sailplane):  
Ved motorsvævefly forstås i denne BL et svæve-
fly, som er forsynet med motor, og som ifølge 
den flyvehåndbog, der er godkendt af Trafik- og 
Byggestyrelsen, er klassificeret som et motor-
svævefly.  
 
Motorsvævefly inddeles af hensyn til uddannelse 
mv. i følgende kategorier:  
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Kategori 1: Motorsvævefly, som er udstyret 
med helt eller delvist indtrækkelig motor eller 
propel, og som i henhold til den godkendte fly-
vehåndbog ikke må starte ved egen kraft.  
 
Kategori 2: Motorsvævefly, som er udstyret 
med helt eller delvist indtrækkelig motor eller 
propel, og som i henhold til den godkendte fly-
vehåndbog må starte ved egen kraft.  
 
Kategori 3: Motorsvævefly, som er udstyret 
med integreret, ikke-indtrækkelig motor eller 
propel, og som i henhold til den godkendte fly-
vehåndbog må starte ved egen kraft, bl.a. mo-
torsvævefly til rejsebrug (Touring Motor Glider - 
TMG).  
 
Den godkendte organisation kan under hensyn-
tagen til den enkelte type motorsvæveflys særli-
ge karakteristika fravige ovennævnte kategorise-
ring og fastsætte den pågældende særlige types 
kategorisering. Kategoriseringen skal godkendes 
af Trafik- og Byggestyrelsen.  
 
Anm.: Fortegnelse over registrerede motorsvæ-
veflys fordeling i kategorier udarbejdes og ajour-
føres af Dansk Svæveflyver Union.  
 
 

3.  Anvendelsesområde  
 
Denne BL fastsætter bestemmelser for føring af 
og uddannelse på dansk registrerede motor-
svævefly.  
 
 

4.  Føring af motorsvævefly  
 
4.1 Den, der gør tjeneste som luftfartøjschef 
på motorsvævefly, skal være fyldt 16 år og have  
 
a. et svæveflyvercertifikat (S-certifikat), udstedt 

eller godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen 
eller et certifikat, der giver ret til at føre 
dansk registreret flyvemaskine, og  

 
b. være typeuddannet i den type motorsvæve-

fly, hvorpå der gøres tjeneste, samt opfylde 
de øvrige vilkår, der er fastsat for udøvelse 
af rettigheder til pågældende certifikat.  

 
4.2  Indehavere af certifikat til at føre flyvema-
skine, og som ikke har et svæveflyvercertifikat, 
jf. pkt. 4.1 b, kan kun typeuddannes på motor-
svævefly i kategori 3.  
 
4.3  Elever, der er fyldt 16 år, og som uddan-
nes på motorsvævefly, kan af instruktøren få 
tilladelse til begrænset eneflyvning, jf. BL 6-100, 
og lokalflyvningstilladelse, jf. BL 6-101. Tilladel-

sen gælder for motorsvævefly i den kategori og 
type, som uddannelsen er foregået på.  
 
4.4  Elever, der er fyldt 15 år, og som uddan-
nes på konventionelt svævefly, kan af instruktø-
ren få tilladelse til begrænset eneflyvning, jf. BL 
6-100, og lokalflyvningstilladelse, jf. BL 6-101, 
på motorsvævefly i kategori 1 og kategori 2, hvis 
eleven har gennemgået en typeuddannelse 
uden anvendelse af motor.  
 
4.4.1  Tilladelsen forudsætter, at motoren er 
deaktiveret under flyvningen.  
 
 

5.  Typeuddannelse  
 
5.1 Typeuddannelse på motorsvævefly i kate-
gori 1 og 2 skal gennemføres hos den godkend-
te organisation.  
 
5.2  Typeuddannelse på motorsvævefly i kate-
gori 3 skal gennemføres på en flyveskole i over-
ensstemmelse med JAR-FCL 1 eller hos den 
godkendte organisation.  
 
5.3  Den godkendte organisation skal gen-
nemføre uddannelsen i overensstemmelse med 
en uddannelsesnorm, der er godkendt af Trafik- 
og Byggestyrelsen.  
 
5.4  Uddannelsen hos den godkendte organi-
sation skal forestås af en person, der er indeha-
ver af instruktørbevis udstedt af den godkendte 
organisation, og som af denne organisation er 
godkendt til at forestå uddannelse på motorsvæ-
vefly.  
 
 

6.  Attestation  
 
6.1  Attestation for typeuddannelsen skal fore-
tages af den instruktør, der har forestået uddan-
nelsen, i elevens logbog.  
 
6.2  Er der en særlig rubrik til udvidelser mv. i 
logbogen, påføres attestationen heri.  
 
6.3  Er der ikke en særlig rubrik, skal attestati-
onen foretages på følgende måde:  
 
…………………………………………………..  
Elevens fulde navn  Cpr.nr.  
er d.d. uddannet, jf. BL 6-104, på  
………………………………………………….. 
Luftfartøjstype   Kategori  

 
Eventuel begrænsning af rettighed  

………………………………………………….. 
Dato   Navn  I-bevis nr.  
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6.4  Efter gennemført typeuddannelse på mo-
torsvævefly i kategori 3 skal denne type indføres 
i pågældendes certifikat. Denne indførelse fore-
tages af Trafik- og Byggestyrelsen.  
 
 

7.  Dispensation  
 
Trafik- og Byggestyrelsen kan i ganske særlige 
tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne 
BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, 
der ligger til grund for de pågældende bestem-
melser.  
 
 

8.  Klageadgang  
 
8.1 Afgørelser truffet af Statens Luft-
fartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL 
kan påklages til Transport- og Energiministeriet.  
 
8.2  Afgørelser truffet af den godkendte orga-
nisation efter bestemmelserne i denne BL kan 
påklages til Trafik- og Byggestyrelsen.  
  
 

 

9.  Straf  
 
9.1  Den luftfartøjschef, der overtræder pkt. 
4.1, straffes med bøde.  
 
9.2  Den godkendte organisation, der overtræ-
der pkt. 4.2, 5.3 og 5.4, straffes med bøde.  
 
9.3  Den instruktør, der overtræder pkt. 4.3, 
4.4 og 4.4.1, straffes med bøde.  
 
9.4  For overtrædelser begået af selskaber 
mv. (juridiske personer) kan der pålægges straf-
ansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. 
luftfartslovens § 149, stk. 14.  
 
 

10.  Ikrafttræden  
 
10.1  Denne BL træder i kraft den 15. juli 2006.  
 
10.2  Samtidig ophæves BL 6-104, 2. udgave af 
4. april 1995.  
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Trafik- og Byggestyrelsen     
Bestemmelser for civil luftfart 

 

BL 9-9:  

Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig svæveflyvning 

Udgave 2, 28. august 2002 

 

I medfør af § 149, stk. 10, § 151, stk. 1, og § 
152, stk. 2 og stk. 3, i lov om luftfart, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, 
fastsætter Trafik- og Byggestyrelsen herved 
efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. 
bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 
2001 om henlæggelse af opgaver til Trafik- 
og Byggestyrelsen og om kundgørelse af de 
af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, 
følgende: 
 
 
1. Referencedokumenter 
 
1.1  BL 1-1, Bestemmelser om vedligehol-
delse og ændring af luftfartøjer, seneste 
udgave. 
 
1.2  BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtig-
hedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtig-
hedskrav, generelt, seneste udgave. 
 
1.3  BL 3-7, Anmeldelse og registrering 
af private flyvepladser, seneste udgave. 
 
1.4  BL 6-100, Bestemmelser om begræn-
set eneflyvning, svævefly, seneste udgave. 
 
1.5  BL 6-101, Bestemmelser om lokalflyv-
ningstilladelse, svævefly, seneste udgave. 
 
1.6 BL 6-102, Bestemmelser om svævefly-
vercertifikat, S-certifikat, seneste udgave. 
 
1.7 BL 6-104, Bestemmelser om motorsvæ-
vefly, seneste udgave. 
 
1.8  BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafik-
regler, seneste udgave. 

2.  Definitioner 
 
Flyvekontrolenhed: 
Fællesbetegnelse for kontrolcentral, indflyv-
ningskontrol eller kontroltårn. 
 
Flyveplads: 
Et bestemt område på land eller vand (om-
fattende bygninger, installationer og udstyr) 
beregnet til anvendelse helt eller delvis ved 
landing, start og manøvrering af luftfartøjer. 
 
Flyveplads, godkendt: 
En flyveplads, der af Trafik- og Byggestyrel-
sen 
er godkendt til en særlig aktivitet. 
 
Flyveplads, offentlig: 
En flyveplads, der er godkendt af Statens 
Luftfartsvæsen, og som på nærmere fast-
satte vilkår er åben for offentligheden. 
 
Motorsvævefly: 
Svævefly med motor. 
 
Spilstart: 
Optræk af svævefly ved hjælp af motorspil 
og wire. 
 
Svævefly: 
Et ikke-kraftdrevet luftfartøj, som er tungere 
end luft, og som under flyvning hovedsage-
lig bæres oppe af aerodynamiske reaktioner 
på flader, der forbliver faste, sålænge flyve-
betingelserne ikke ændres. 
 
Svæveflyveplads: 
Et bestemt område på land, der omfatter 
installationer og udstyr, beregnet til anven-
delse helt eller delvis ved landing, start og 
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manøvrering af svæve-, motorsvæve- og 
slæbefly. 
 
Svæveflyveplads, godkendt: 
En svæveflyveplads, der er godkendt af en 
forening/organisation, som af Trafik- og 
Byggestyrelsen er bemyndiget til at forestå 
uddannelse og andre opgaver i forbindelse 
med svæveflyvning. 
 

 
 
3.  Anvendelsesområde  
 
Denne BL fastsætter bestemmelser for ikke-
erhvervsmæssig flyvning med svævefly og 
motorsvævefly inden for dansk område.  
 
 
4. Generelt 

 
4.1  Ejeren og føreren af et svævefly/mo-
torsvævefly er ansvarlig for, at svævefly-
et/motorsvæveflyet har et gyldigt luftdygtig-
hedsbevis, jf. § 25, stk. 1 og stk. 2, i luft-
fartsloven og BL 1-12, og er frigivet til flyv-
ning i overensstemmelse med BL 1-1, før 
en flyvning påbegyndes. 
 
4.2  Føreren af et svævefly/motorsvævefly 
er ansvarlig for, at flyvning sker i overens-
stemmelse med bestemmelserne i denne 
BL og lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1. 
 
4.2.1  Ved bestemmelse af vigepligt, jf. BL 7-
1, betragtes et motorsvævefly som et kraft-
drevet luftfartøj, når motoren er i gang. 
 
4.3  Under uddannelse til svæveflyvning 
betragtes instruktøren som fører under for-
udsætning af, at han er med ombord. 
 
4.3.1 I andre tilfælde er instruktøren ansvar-
lig for, at eleven er behørigt instrueret til at 
gennemføre den planlagte flyvning. 
 
4.4 Uddannelse af svæveflyvere må alene 
udføres af en godkendt forening/orga-
nisation, jf. afsnit 7. 
  
 
 
 
 

5.  Svæveflyvepladser 
 
5.1  Anmeldelse/godkendelse 
 
5.1.1  Hvis en svæveflyveplads kun lejlig-
ledsvis ønskes benyttet, er anmeldelse 
upåkrævet, jf. dog pkt. 5.1.4, pkt. 5.1.5 og 
pkt. 5.1.6. 
 
Anm.: Ved lejlighedsvis benyttelse forstås, 
at arealerne kun er anvendelige en del af 
året, og af BL 3-7, pkt. 3.3.1, fremgår, at 
foranstaltninger såsom opstilling af vindpo-
se, græsslåning eller andre foranstaltninger, 
der har til hensigt midlertidigt at højne  sik-
kerheden en enkelt eller enkelte dage for 
beflyvning af arealet, ikke medfører anmel-
delsespligt. 
 
5.1.2  Hvis en svæveflyveplads ønskes be-
nyttet mere end lejlighedsvis, skal anmel 
delse ske til Trafik- og Byggestyrelsen efter 
regler som foreskrevet for private flyveplad-
ser, jf. BL 3-7 om anmeldelsespligt og regi-
strering af private flyvepladser, jf. dog pkt. 
5.1.5 i denne BL. 
 
5.1.3  Hvis en svæveflyveplads ønskes be-
nyttet til skoleflyvning og/eller anvendes i 
forbindelse med slæb af svævefly, skal den 
tillige godkendes af en forening/organi-
sation, der er nævnt i afsnit 7. 
 
5.1.4  Benyttelse af en svæveflyveplads 
nærmere end 5 km fra banen/banerne på 
en offentlig flyveplads eller 8 km fra banen/ 
banerne på en militær flyvestation kræver 
forudgående tilladelse fra Trafik- og Bygge-
styrelsen henholdsvis Flyvertaktisk Kom-
mando. 
 
5.1.5  Hvis en offentlig eller godkendt flyve-
plads ønskes benyttet til svæveflyvning, 
skal flyvepladschefen anmelde dette til Tra-
fik- og Byggestyrelsen, der vil kunne kræve 
udarbejdet særligt regulativ for svæveflyve-
aktiviteten. 
 
5.1.6  Hvis der på en flyveplads ønskes fore-
taget spilstart, skal dette anmeldes til Trafik- 
og Byggestyrelsen senest 1 måned, før 
start skal finde sted. 
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5.2  Særlige krav ved spilstart 
 
Ved spilstart skal føreren af svæveflyet sikre 
sig, at startwiren ikke falder ned til skade, 
gene eller fare for personer eller ejendom. 
 
 
6.  Operationelle bestemmelser  
 
For flyvning med svævefly/motorsvævefly 
gælder lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1.  
 
 
7.  Organisation 
 
7.1  Trafik- og Byggestyrelsen kan god-
kende 
ikke-erhvervsdrivende foreninger/organisa-
tioner til at forestå uddannelse og andre 
opgaver i forbindelse med svæveflyvning. 
 
7.2 For at blive godkendt skal en forening/-
organisation 
 
a. udarbejde en håndbog, der beskriver 

foreningens/organisationens pbygning 
og virksomhed, 

 
b.  udarbejde uddannelsesprogrammer, 

jf. BL 6-100, BL 6-101, BL 6-102 og 
BL 6-104, 

 
c.  udarbejde normer og uddannelses-

programmer med henblik på uddan-
nelse af instruktører, som skal forestå 
svæveflyveruddannelse, 

 
d.  udarbejde en fortegnelse over instruk-

tørbeviser og hjælpeinstruktørbeviser, 
der har været gyldige inden for de se-
neste 5 år, 

 
e.  indstille svæveflyvekontrollanter, der 

skal foretage praktiske prøver til S-
certifikat, 

 
f.  udarbejde uddannelsesprogrammer 

med henblik på uddannelse af piloter 
som fører af flyvemaskine eller motor-
svævefly, der anvendes til slæb af 
svævefly, 

 
g. udarbejde normer for svæveflyveplad-

ser, der anvendes til skoleflyvning 
og/eller anvendes i forbindelse med 

slæb af svævefly, samt udarbejde ret-
ningslinier for tilsyn med sådanne 

 pladser, 
 
h.  udarbejde normer for godkendelse og 

tilsyn med jordmateriel, 
 
i.  udarbejde normer for klubværksteder, 
 
j.  udarbejde normer for uddannelses-

programmer for personer, der skal fri-
give svævefly og motorsvævefly til 
flyvning, jf. BL 1-1, og forny luftdygtig-
hedsbeviser, samt 

 
k.  forpligte sig til at forny luftdygtigheds-

beviser, godkende svæveflyve-
pladser, klubværksteder og personer, 
der skal frigive svævefly og motor-
svævefly til flyvning, samt føre tilsyn 
med flyvning med og vedligeholdelse 
af svævefly og motorsvævefly og red-
ningsudstyr i foreningens/organisa-
tionens regi inden for dansk område 
og rapportere forhold af betydning for 
luftfartens sikkerhed og almene inte-
resser i øvrigt til Trafik- og Byggesty-
relsen. 
 

7.3.1 Foreningens/organisationens afgørel-
ser med hensyn til godkendelse af flyve-
pladser, fornyelse af luftdygtighedsbeviser 
for svævefly skal meddeles skriftligt og in-
deholde en fyldestgørende sagsfremstilling. 
 
7.3.2 I sager, der opstår som følge af for-
eningens/ organisationens tilsynsvirksom-
hed, skal parten, før der træffes afgørelse i 
sagen, have lejlighed til at udtale sig. 
 
7.3.3  Afgørelser i henhold til pkt. 7.3.1 og 
pkt. 7.3.2 skal begrundes over for den på-
gældende, således at det af afgørelsen 
fremgår, hvilke forhold der anses for at væ-
re godtgjort, og som derfor lægges til grund 
for afgørelsen, og hvilke bestemmelser der 
ligger til grund for denne. 
 
7.3.4  Afgørelsen skal endelig indeholde en 
klagevejledning gående ud på, at afgørel-
sen kan påklages til Trafik- og Byggestyrel-
sen. 
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8.  Dispensation 
 
Trafik- og Byggestyrelsen kan i ganske sær-
lige tilfælde dispensere fra bestemmelserne 
i denne BL, når det skønnes foreneligt med 
de hensyn, der ligger til grund for de pågæl-
dende bestemmelser. 
 
 
9.  Klageadgang 
 
Afgørelser truffet af en forening eller en or-
ganisation i henhold til afsnit 7 kan påklages 
til Trafik- og Byggestyrelsen. 
 
 
10.  Straf 
 
10.1  Overtrædelse af bestemmelserne i 
pkt. 4.1 og pkt. 4.2 straffes i medfør af luft- 

 
fartsloven 149, stk. 3 henholdsvis stk. 8, 
med bøde eller fængsel indtil 2 år. 
 
10.2  Overtrædelse af bestemmelserne i 
pkt. 5.1.2 straffes i medfør af luftfartslovens 
§ 149, stk. 12, med bøde eller fængsel indtil 
4 måneder. 
 
10.3  Overtrædelse af bestemmelserne i 
pkt. 4.3.1 og afsnit 5 i øvrigt straffes med 
bøde. 
 
 
11.  Ikrafttræden 
 
11.1  Denne BL træder i kraft den 1. oktober 
2002. 
 
11.2  Samtidig ophæves BL 9-9, 1. udgave 
af 28. februar 1991 med senere ændringer. 
 

 
 
 
 

Trafik- og Byggestyrelsen, den 28. august 2002 
 
 
 

Ole Asmussen 
/Henning Christensen 
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Højdemålerindstilling: 

 
Flg. er uddrag af VFG ENR 1.7 ”Højdemålerindstilling”. 
 
Alle højdemålerindstillinger fra jordstationer til luftfartøjer angives i hectopascal (hPa) rundet ned til nær-
meste hele hectopascal. 
 
Gennemgangshøjde (Transition Altitude / TA): Gennemgangshøjden for København FIR er 

3000 FT MSL, bortset fra Copenhagen Area 
hvor gennemgangshøjden er 5000 FT MSL. 

 
 Ved passage af gennemgangshøjden hhv. 

3000 FT MSL og 5000 FT MSL og flyvning 
over denne, indstilles højdemåleren på stan-
dardindstillingen (1013,2 hPa) 

 
 
Gennemgangsniveau (Transition Level  / TL): Gennemgangsniveau vil blive meddelt an-

kommende trafik ved første radioforbindelse 
med det kontrolorgan, der udfører indflyv-
ningskontroltjeneste. 

 
Ved flyvning under gennemgangsniveau ind-
stilles højdemåleren til QNH. 
 
 

Højdemålerindstilling En-route: Ved En-route flyvning, der indebærer, at luft-
fartøjet kommer til at flyve i en højde, der er lig 
med eller lavere end gennemgangshøjden, vil 
kontrolcentralen give oplysning om den høj-
demålerindstilling, der skal anvendes inden for 
det pågældende område. 

 
 
Indflyvning og landing: QNH højdemålerindstillingen for den pågæl-

dende flyveplads vil blive afgivet i de rutine-
mæssige indflyvnings- og landingsinstruktio-
ner. 

 
QFE højdemålerindstillingen vil kun blive afgi-
vet efter anmodning.  
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ATS organerne og deres tjeneste områder. 

 
 
TJENESTE           YDES AF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Flyvekontroltjeneste Har til opgave: 

 
a. at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer 
b. at forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luft-

fartøjer og hindringer 
c. at fremme og regulere lufttrafik  

  
 
 

Flyveinformationstjeneste  Har til opgave at give råd og oplysninger af betydning for flyvnin-

gers sikre og effektive udførelse 

 
 
 

Alarmeringstjeneste  Har til opgave at underrette henholdsvis kontrolcentral eller flyve-

informationscentral og redningscentral om luftfartøjer, der har be-
hov for eftersøgnings- og redningstjeneste, samt i nødvendigt 
omfang at assistere disse  

FLYVEKONTROL- 
TJENESTE 

FLYVEKONTROLENHEDER 

FLYVEINFORMATIONS-
TJENESTE 

ALARMERINGS- 
TJENESTE 

FLYVEKONTROLENHEDER 
FLYVEINFORMATIONSCENTRAL 
AFIS-ENHEDER 

FLYVEKONTROLENHDER 
FLYVEINFORMATIONSCENTRAL 
AFIS-ENHDER 
MELDEKONTOR FOR ATS 
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ATS organerne og deres tjeneste områder. 
 
 

Lufttrafiktjenesteenhed Fællesbetegnelse omfattende flyvekontrolenhed, flyveinfor-

mationscentral, meldekontor for lufttrafiktjeneste og AFIS-
enhed. 

 

 

Flyvekontrolenhed Udfører Flyvekontroltjeneste (ATC) indenfor følgende tre 

kategorier: 
 
 
a. Kontrolcentral Udfører Områdekontroltjeneste (CTA) i et større område, 

f.eks. FIR (Copenhagen Control) 
 
Yder flyvekontroltjeneste og alarmeringstjeneste 
 
Denne tjeneste udøves for kontrollerede flyvninger, bortset 
fra de dele af sådanne flyvninger, som er anført under ind-
flyvnings- og tårnkontroltjeneste, jf. b. og c. 

 
 
b. Indflyvningskontrol  Yder Indflyvningskontroltjeneste (APP) og Udflyvnings-

kontroltjeneste (DEP) i terminalområderne (TMA) for an-
kommende og afgåede trafik for en eller flere flyvepladser 

  
Denne tjeneste udøves for de dele af kontrollerede flyvnin-
ger, der henhører under ind- og udflyvningsfasen. 

 
 
c. Kontroltårn  Yder Tårnkontroltjeneste (TWR) i kontrolzonerne (CTR) og 

på manøvreområdet for flyvepladstrafik 
  

Kontroltårnene skal til luftfartøjer under deres kontrol afgive 
de oplysninger og klareringer, som er nødvendig for at opnå 
en sikker, velordnet og glidende trafik på og i nærheden af 
flyvepladsen med det formål at forhindre sammenstød imel-
lem: 

 luftfartøjer i luften 

 luftfartøjer på manøvreområdet 

 startende og landende luftfartøjer 

 luftfartøjer og køretøjer på manøvreområdet 

 luftfartøjer på manøvreområdet og hindringer på dette 
 

Denne tjeneste udøves for flyvepladstrafik, bortset fra de de-
le af flyvningerne, for hvilke der udøves indflyvningskontrol-
tjeneste.  
 
Kontroltårne skal derudover udøve flyveinformationstjeneste 
og alarmeringstjeneste for flyvepladstrafik samt for andre 
luftfartøjer som kontroltårnet har kendskab til. 
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Flyveinformationscentral Yder Flyveinformations- og alarmeringstjeneste i flyvein-

formationsområdet (FIR’et f.eks. Copenhagen Information), 
dog udenfor kontrolområderne og de lokale ATS-områder. 

 
har til opgave at: 

 give råd og oplysninger af betydning for flyvningens sik-
re og effektive udførelse 

 Yde alarmeringstjeneste 
 
 
 
AFIS-enhed Yder flyveinformationstjeneste for flyvepladstrafik samt flyv-

ninger i trafikinformationsområder (TIZ og TIA) eller i mangel 
af disse områder til flyvepladstrafikken på en ikke-
kontrolleret flyveplads. 

 
 
En AFIS-enhed skal afgive råd og oplysninger til luftfartøjer 
inden for ansvarsområdet med det formål at: 

 forebygge sammenstød mellem luftfartøjer 

 forebygge sammenstød mellem luftfartøjer og hindrin-
ger på manøvreområdet 

 fremme flyvningens sikre og effektive udførelse 
 

AFIS-enheden skal derudover udøve flyveinformationstjene-
ste og alarmeringstjeneste for luftfartøjer inden for ansvars-
området samt for andre luftfartøjer, som AFIS-enheden har 
kendskab til. 
Såfremt der ved flyvepladsen er oprettet trafikinformations-
zone (TIZ) skal AFIS-enheden inden for den publicerede tje-
nestetid holde konstant lyttevagt på pågældende frekvens 
og besvare ethvert opkald 

 
 
 
Radio Luftfartsinformation som kan yde informationstjeneste i be-

grænset omfang. Findes eksempelvis på små pladser, hvor 
stationen kan give generelle oplysninger om f.eks. bane i 
brug, samt pladsens anvendelighed. 

 
 
 

Meldekontor for ATS: Har ikke noget luftrum tildelt, men yder tjeneste på baggrund 

af indlevere flyveplaner. 
 
 Denne enhed yder lufttrafiktjeneste og er oprettet med det 

formål at modtage og videregive meldinger vedrørende luft-
trafiktjeneste samt udøve alarmeringstjeneste. 
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ATS luftrum. 

 
 
Du skal forestille dig luften delt op i et antal kasser (del-luftrum) inden i andre kasser eller ved siden af 
hinanden. 
 
Luftrummet i Danmark er inddelt i kontrolleret og ukontrolleret luftrum. I det første dirigeres trafikken af 
lufttrafiktjenesten. Over Danmark er alt luftrum over 3500´ (1050 m) over havoverfladen kontrolleret. 
 
 
 
FIR Flyveinformationsregion, et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvil-

ket der udøves flyveinformations- og alarmeringstjeneste. 
 
CTA Kontrolområde, der er et kontrolleret luftrum i et større område, f.eks. 

FIR. Strækker sig opefter fra en fastsat grænse over jordens eller van-
dets overflade. 

 
LTA (Local ATS Area) Et nærmere afgrænset luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller 

vandets overflade til en nærmere angivet øvre grænse. 
 

Områder der både indeholder kontrolleret og ikke-kontrolleret  luftrum i 
henhold til luftrumsklassifikationen. Disse områder indikerer at her ud-
øves al lufttrafiktjenesten af den lokale ATS-enhed. 

 
 

 
 
CTR (kontrolzone) Kontrolleret luftrum der strækker sig opefter fra jordens eller vandets 

overflade til en fastsat øvre grænse. 
 Kontrolzonen bruges til at dirigere startende og landende trafik i lufthav-

nens nærhed og på manøvreområdet.  
 
TMA (terminalområde) Kontrolleret luftrum der strækker sig opefter fra en given højde over 

jordens eller vandets overflade til en fastsat øvre grænse. 
 Terminalområdet bruges til at dirigere ankommende og afgående flyv-

ninger til og fra kontrolzonen ved en eller flere flyvepladser. 
 
I kontrolleret luftrum udøves flyvekontroltjeneste til IFR- og VFR-flyvninger i overensstemmelse med luft-
rumsklassifikationen. 
 
 
 
TIZ (trafikinformationszone) Ikke-kontrolleret luftrum der strækker sig opefter fra jordens eller van-

dets overflade til en fastsat øvre grænse og som er oprettet omkring en 
ikke-kontrolleret flyveplads. 

 

 Procedurer: 

Medmindre andet er aftalt med vedkommende AFIS-enhed, skal en pi-
lot, som påtænker at lande på / starte fra flyvepladsen, før indflyvning i 
TIZ, henholdsvis før udrulning til start, etablere to-vejs radioforbindelse 
med AFIS-enheden. 
 
Medmindre andet er aftalt med vedkommende AFIS-enhed, skal en pi-
lot, som påtænker at gennemflyve TIZ, før indflyvning i TIZ etablere to-
vejs radioforbindelse med AFIS-enheden 
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TIA (trafikinformationsområde) Ikke-kontrolleret luftrum der strækker sig opefter fra en given højde over 
jordens eller vandets overflade til en fastsat øvre grænse og som er op-
rettet i tilknytning til en trafikinformationszone. 

  
Medmindre andet er aftalt med vedkommende AFIS-enhed. skal en pi-
lot, før indflyvning i TIA, informere AFIS-enheden om position, højde og 
flyvevej. Under flyvning i TIA skal der opretholdes lyttevagt på pågæl-
dende frekvens. og hvis der er ændringer til højde og flyvevej skal det 
straks rapporteres 

 
TMZ (Obligatorisk transponderzone) 
 Et nærmere afgrænset luftrum, hvor det er obligatorisk at have og bruge 

transpondere med trykhøjderapporteringssystem 
 
Indenfor disse områder udøves flyveinformationstjeneste og alarmeringstjeneste. 
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Lufttrafiktjenesteluftrum, Klassifikation 

 
 
Lufttrafiktjenesteluftrum, ATS-luftrum, er et nærmere klassificeret luftrum, benævnt ved et bogstav, inden 
for hvilket det er angivet, hvilke typer flyvning der må forekomme, hvilke krav der er foreskrevet og hvilken 
lufttrafiktjeneste der udøves. Se nedenstående skema og sammenhold med dit ICAO-kort. 
 
 
 

Klasse IFR/VFR Adskillelse 
sikres mel-
lem 

Tjeneste Hastigheds-
begrænsning 

Krav om 
 

Radiokom- 
munikation 

SSR 
Mode 

Klarering 

C IFR IFR og IFR      
IFR og VFR 

Flyvekontroltjeneste 
 

 Tovejs A+C Ja 

VFR IFR og VFR Flyvekontroltjeneste for 
adskillelse til IFR. 
VFR/VFR: Trafikinfor-
mationer og undvige-
rådgivning efter an-
modning 

250 KT IAS 
under FL 100 

Tovejs A+C Ja 

D IFR IFR og IFR Flyvekontroltjeneste, 
samt trafikinformatio-
ner om VFR  og undvi-
gerådgivning efter 
anmodning 
 

250 KT IAS 
under FL 100 

Tovejs A+C Ja 

VFR Ingen Flyvekontroltjeneste, 
samt trafikinformatio-
ner om VFR og IFR 
samt undvigerådgiv-
ning efter anmodning 
 

250 KT IAS 
under FL 100 

Tovejs  Ja 

E IFR IFR og IFR Flyvekontroltjeneste og 
flyveinformationer om 
VFR i muligt omfang. 
 

250 KT IAS 
under FL 100 

Tovejs A+C Ja 

VFR Ingen Flyveinformationstje-
neste. Trafikinformati-
oner i muligt omfang 
 

250 KT IAS 
under FL 100 

  Nej 

G IFR Ingen Flyveinformationstje-
neste 
 

250 KT IAS 
under FL 100 

Tovejs A+C Ja 

VFR Ingen Flyveinformationstje-
neste 
 

250 KT IAS 
under FL 100 
 
140 KT IAS 
(skema 5-1 
VMC-minima) 
 

Tovejs, ved 
flyvning i TIZ og 
TIA 
 
 

 Nej 
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Flyvning i P-, R- og D-områder: 

 
Flg. er uddrag af VFG ENR 5.1 ”Forbudte, restriktions- og fareområder”  (13 Dec. 2012) 
 
 
Luftrum, inden for hvilke der er pålagt luftfarten restriktioner - enten midlertidigt eller permanent samt 
luftrum, inden for hvilke der kan være en vis fare forbundet med luftfart, klassificeres i overensstemmelse 
med nedenstående 3 områdetyper, som defineret af ICAO. 
 
Forbudt område (P) Et nærmere afgrænset luftrum over en stats territorium eller 

territoriale farvand, inden for hvilket flyvning er forbudt. 
 
 
 
Restriktionsområde (R) Et nærmere afgrænset luftrum over en stats territorium eller 

territoriale farvand, inden for hvilket flyvning kun må foregå 
på visse nærmere angivne betingelser. 

 
Flyvning i restriktionsområder må kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse fra København ACC, eller fra lufttrafiktje-
nesteenheden, der er angivet for det pågældende restrikt-
ionsområde.  
Under flyvning i et område skal der opretholdes to-vejs ra-
diokommunikation med den pågældende enhed, som angi-
vet nedenfor (se VFG ENR 5.1 R-områder og ATS-enheder) 

 
 
 
Fareområde (D) Et nærmere afgrænset Iuftrum, inden for hvilket der på op-

givne tidspunkter kan forekomme virksomhed, som er til fare 
for luftfarten 

 
Forud for hver flyvning, der vil kunne medføre passage af et 
D-område, skal fartøjschefen søge oplysning om, hvorvidt 
der på det pågældende tidspunkt indenfor området fore-
komme virksomhed til fare for luftfarten. 
Såfremt sådan virksomhed foregår, bør gennemflyvning 
undgås. 

 
Oplysning om periode og højde inden for hvilke aktivitet ak-
tuelt finder sted, kan indhentes fra kl. 1100 UTC dagen før 
aktiviteten ved følgende tjenester: 

 
ACC København (CS Copenhagen Control), FIS København 
(CS Copenhagen Information) samt ved briefingkontorer på 
følgende lufthavne/flyvepladser: 
Aalborg  København/Kastrup  
Aarhus  København/Roskilde    
Billund  Odense  
Bornholm/Rønne  Sindal  
Esbjerg  Stauning  
Karup  Sønderborg 

 Kolding/Vamdrup 
 
som daglig vil modtage en liste omhandlende de aktiviteter, 
der vil finde sted den efterfølgende dag. 
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Bestemmelser for civil luftfart 
 
 
 

BL 7-1: (Uddrag) 

 
Bestemmelser om lufttrafikregler 
 
Udgave 15, 3. oktober 2014.  
 
 
 

2. Definitioner 
 
Se BL 7-10, Bestemmelser om definitioner ved-
rørende lufttrafiktjeneste. 
 
 

3.  Anvendelsesområde  
 

3.1 Færøerne, Grønland, Danmark og 

danske luftfartøjer  

 

3.1.1 Denne BL gælder for lufttrafik  

a. på Færøerne og i Grønland,  

b. i Danmark, for så vidt angår pkt. 3.4, 

4.1.4 - 4.1.7, 4.2.2.6.4, 4.2.2.6.5, 4.8.2 – 

4.8.6.1 og 7 – 9, og  

c. med danske luftfartøjer uden for dansk 

område, jf. pkt. 3.1.4 og 3.1.5. 

 
Anm.: SERA-forordningen og de supplerende 
bestemmelser, der er fastsat til denne forord-
ning, jf. BL 7-100, indeholder lufttrafikregler, som 
også gælder for Danmark, udover de i pkt. 3.1.1, 
b., nævnte bestemmelser, som ikke er reguleret 
i SERA-forordningen og BL 7-100. 
 
3.1.2 Et luftfartøj betragtes som dansk, når det 
er dansk registreret eller opereres i henhold til 
en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, 
stk. 2.  
 
3.1.3 Ved lufttrafik på Færøerne og i Grønland 
skal bestemmelserne i denne BL følges. Ved 
lufttrafik i Danmark skal bestemmelserne i pkt. 
3.4, 4.1.4 - 4.1.7, 4.2.2.6.4, 4.2.2.6.5, 4.8.2 – 
4.8.6.1 følges. 
 
3.1.4 Ved lufttrafik med danske luftfartøjer over 
en fremmed stats territorium skal de luft-
trafikregler, som er fastsat af pågældende stat, 
følges.  
 

Anm.: For lufttrafik med danske luftfartøjer inden 
for en anden EU-medlemsstats område gælder 
dog SERA-forordningen og de hertil supplerede 
bestemmelser, der er fastsat af pågældende 
stat. 
 
3.1.5 Ved lufttrafik med danske luftfartøjer over 
åbent hav og områder, hvor ingen stat hævder 
suverænitet, skal de lufttrafikregler, som inden 
for hver flyveinformationsregion er fastsat af 
vedkommende ATS-myndighed i medfør af de 
internationale lufttrafikregler, følges.  
 
3.1.5.1 Inden for København og Søndrestrøm 
flyveinformationsregioner er Trafikstyrelsen ved-
kommende ATS-myndighed.  

 
3.2 Luftfartøjschefens ansvar  
 
3.2.1 Luftfartøjschefen er ansvarlig for, at førin-
gen af et luftfartøj, enten under flyvning eller på 
flyvepladsens trafikområde, er i over-
ensstemmelse med de almindelige regler i afsnit 
4 og under flyvning tillige i overensstemmelse 
med: 
 
a. visuelflyvereglerne eller instrument-
flyvereglerne i afsnit 5 og 6 og  
 
b.  de krav, der ifølge pkt. 3.5.1 gælder for 
hver enkelt luftrumsklasse A-G, medmindre an-
det er angivet i AIP.  
 
3.2.2 Luftfartøjschefen kan kun afvige fra disse 
regler under omstændigheder, der gør sådan 
afvigelse absolut nødvendig af sikker-
hedsmæssige grunde.  
 
3.2.3 Forinden en flyvning påbegyndes, skal 
luftfartøjschefen gøre sig bekendt med alle til-
gængelige oplysninger, der er af betydning for 
den pågældende flyvning. Forberedelse til flyv-
ning, der ikke skal foregå i en flyveplads’ nær-
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hed, samt til alle IFR-flyvninger skal omfatte en 
omhyggelig gennemgang af tilgængelige, aktuel-
le vejrmeldinger og vejrudsigter, beregning af 
den nødvendige brændstofmængde samt fast-
læggelse af en alternativ fremgangsmåde for det 
tilfælde, at flyvningen ikke kan gennemføres 
som planlagt.  
 
 

3.3 Luftfartøjschefens myndighed  
 
Luftfartøjschefen har den afgørende myndighed 
med hensyn til den flyvemæssige disponering 
over luftfartøjet i den tid, han er ansvarlig for 
luftfartøjets føring.  
 
 

3.4 Indtagelse af spiritus, opstem-
mende eller bedøvende midler  
 
Reglerne i luftfartslovens § 50 gælder tillige for 
udenlandske luftfartøjer inden for dansk om-
råde.  
 
Anm.: Luftfartslovens § 50 lyder således:  
 
§ 50. Ingen må gøre eller forsøge at gøre tjene-
ste på et luftfartøj i nogen af de i § 35 omhand-
lede stillinger, når den pågældende har nydt 
spiritus i et sådant omfang, at denne er ude af 
stand til at gøre tjeneste på fuldt betryggende 
måde, eller såfremt den pågældende har en 
alkolholkoncentration i blodet på 0,20 promille 
eller derover.  
 
Stk. 2. Ej heller må nogen gøre eller forsøge at 
gøre tjeneste på et luftfartøj i nogen af de i § 35 
omhandlede stillinger, når han på grund af syg-
dom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på 
søvn, påvirkning af opstemmende eller bedø-
vende midler eller af lignende årsager befinder 
sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til 
at gøre tjeneste på et luftfartøj på fuldt betryg-
gende måde.  
 
Stk. 3. Det er forbudt at lade nogen gøre tjene-
ste på et luftfartøj, når den pågældende er påvir-
ket som nævnt i stk. 1 eller befinder sig i en 
tilstand som nævnt i stk. 2.  
 
Stk. 4. At en person i en tilstand som angivet i 
stk. 1 og 2 gør eller forsøger at gøre tjeneste på 
et luftfartøj, hvormed i erhvervsmæssigt øjemed 
befordres personer, betragtes ved udmåling af 
straf som en skærpende omstændighed.  
 
Stk. 5. Har en arbejdsgiver eller anden foresat 
medansvar for, at en person gør eller forsøger at 
gøre tjeneste på et luftfartøj i en sådan tilstand 

som angivet i stk. 1 og 2, straffes tillige arbejds-
giveren eller den foresatte.  
 
Stk. 6. Når en person, der på et offentligt be-
værtningssted har nydt spiritus, og om hvem 
værten eller hans medhjælper ved eller har føje 
til at antage, at han skal gøre tjeneste på et luft-
fartøj, på grund af spiritusnydelsen er eller vil 
blive påvirket som nævnt i stk. 1, skal værten 
eller medhjælperen gøre sit, eventuelt ved tilkal-
delse af politiet, til at hindre, at han i denne til-
stand gør eller forsøger at gøre sådan tjeneste.  
 
Stk. 7. Politiet kan med henblik på at konstatere 
en eventuel overtrædelse af stk. 1 til enhver tid 
forlange, at en person, der er omfattet af stk. 1, 
foretager udåndingsprøve.  
 
Stk. 8. Politiet kan fremstille en person til udta-
gelse af blod- og urinprøve, hvis der er grund til 
at antage, at han har overtrådt bestemmelserne i 
stk. 1 eller 2, eller han nægter at medvirke til en 
udåndingsprøve. Når særlige omstændigheder 
taler derfor, kan politiet tillige fremstille den på-
gældende til undersøgelse af en læge.  
 
Stk. 9. Transport- og energiministeren fast-
sætter efter forhandling med justitsministeren 
bestemmelser om de i stk. 7 og 8 nævnte prøver 
og undersøgelser. 
 

 
3.5 Lufttrafiktjenesteluftrum. Klassi-
fikation  
 
3.5.1 Luftrummet er inddelt i klasser for hvilke, 
der for flyvning gælder følgende krav. (Se skema 
side 45). 
 
3.5.2 Trafik- og Byggestyrelsen kan fastsætte 
og i AIP offentliggøre supplerende vilkår for flyv-
ning inden for de enkelte luftrumsklasser som 
helhed eller inden for nærmere afgrænsede dele 
heraf.  
 
 

4.  Almindelige regler  
 
4.1  Beskyttelse af person, ejendom og na-
tur  
 
4.1.1 Et luftfartøj skal føres på en sådan måde, 
at andres liv eller ejendom ikke udsættes for 
fare.  
 
4.1.1.1  Luftfartøjschefen skal drage omsorg for, 
at anden lufttrafik ikke unødigt hindres eller for-
styrres.  
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4.1.1.2 Luftfartøjschefen skal endvidere drage 
omsorg for, at flyvningen bliver til så ringe ulem-
pe for omgivelserne som muligt. Dette gælder 
særligt ved overflyvning af bebyggede områder, 
rekreative områder samt følsomme naturområ-
der. Overflyvning af de følsomme naturområder 
skal udføres i overensstemmelse med B: 7-15 
og BL 7-16, hvori disse områder er anført. 
 
4.1.2 Minimumsflyvehøjder  
 
Flyvning skal, bortset fra start og landing, foregå 
i en højde, som tillader, at landing i tilfælde af en 
nødsituation kan ske uden fare for personer eller 
ejendom på jorden eller vandet. De minimums-
flyvehøjder, der er fastsat i afsnit 5 og afsnit 6, 
skal samtidig overholdes.  
 
Anm.: I forbindelse med beregning af de mini-
mumsflyvehøjder for særlige områder og særlige 
ATS-ruter, der er publiceret af Trafik- og Bygge-
styrelsen, har Trafik- og Byggestyrelsen anvendt 
en omregningsfaktor, således at 984 FT er lig 
med 300 m.  
 
4.1.3  Marchhøjder  
 
De marchhøjder, i hvilke en flyvning eller en del 
af en flyvning udføres, skal angives  
 
a. i flyveniveauer ved flyvning i eller over lavest 

anvendelige flyveniveau eller, hvor en gen-
nemgangshøjde er fastsat, ved flyvning over 
gennemgangshøjden og  

 
b. i højde over havet (altitude) ved flyvning 

under lavest anvendelige flyveniveau eller, 
hvor en gennemgangshøjde er fastsat, ved 
flyvning i eller under gennemgangshøjden.  

 
4.1.4  Nedkastning og udspredning  
 
Intet må nedkastes eller udspredes fra et luftfar-
tøj, medmindre Trafikstyrelsen har givet tilladel-
se dertil. Nedkastning og udspredning skal tilli-
ge, hvor dette i øvrigt kræves, foregå i overens-
stemmelse med indhentet klarering eller under 
hensyntagen til råd og oplysninger fra pågæl-
dende lufttrafiktjenesteenhed.  
 
Anm.: Se tillige BL 5-2 og BL 5-8.  
 
4.1.5 Slæbeflyvning  
 
Luftfartøj eller anden genstand må kun slæbes 
efter et luftfartøj efter de bestemmelser, der er 
fastsat af Trafikstyrelsen. Slæbeflyvning skal, 
hvor dette kræves, foregå i overensstemmelse 
med indhentet klarering eller under hensyntagen 

til råd og oplysninger fra pågældende lufttrafik-
tjenesteenhed.  
 
Anm.: Se tillige BL 5-8.  
 
4.1.7 Kunstflyvning  
 
4.1.7.1 Kunstflyvning må kun udføres med luft-
fartøjer, som er godkendt hertil, og må ikke udfø-
res på en sådan måde, at den frembyder fare for 
andres liv eller ejendom på jorden eller for an-
den lufttrafik. 
  
4.1.7.2 Medmindre Trafikstyrelsen har givet 
tilladelse, må kunstflyvning ikke udføres  
 
a. over tæt bebyggede områder, herunder 

sommerhusområder, beboede camping-
pladser samt områder, hvor et større antal 
mennesker er samlet i fri luft,  

 
b. under instrumentvejrforhold eller  
 
c. i højder lavere end 2000 FT (600 m) over 

det højeste punkt inden for 1,5 km vandret 
afstand fra luftfartøjet.  

 
4.1.7.3 Kunstflyvning skal tillige, hvor dette kræ-
ves, foregå i overensstemmelse med indhentet 
klarering eller under hensyntagen til råd og op-
lysninger fra pågældende lufttrafiktjenesteenhed.  
 
Anm.: Med hensyn til kunstflyvning i forbindelse 
med flyveopvisninger henvises til BL 5-3.  
  
4.1.8 Formationsflyvning  
 
4.1.8.1 Luftfartøjer må ikke flyve i formation, 
medmindre de pågældende luftfartøjschefer har 
truffet aftale herom, og flyvningen foregår under 
overholdelse af bestemmelserne i pkt. 4.1.8.2.  
 
4.1.8.2 For formationsflyvning i luftrumsklasser-
ne A, B, C, D og E gælder ud over bestemmel-
serne i pkt. 3.5.1 følgende: 
  
a. Formationen skal i forbindelse med naviga-

tion og positionsrapportering optræde som 
et enkelt luftfartøj.  

 
b. Ansvaret for adskillelse mellem de luftfartø-

jer, der flyver i formation, påhviler formati-
onsføreren og luftfartøjscheferne på de an-
dre luftfartøjer i forening. Der skal tages høj-
de for de manøvrer, som luftfartøjerne må 
foretage for at opnå korrekt placering i for-
mationen og i forbindelse med udførelse af 
ordre om at slutte op (join-up) eller om at 
dreje væk (break-away).  
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c. Hvert luftfartøj i formationen skal opretholde 
en længde- og sideadskillelse på ikke over 1 
km (0,5 NM) og en højdeadskillelse på ikke 
over 30 m (100 FT) fra formationsføreren.  

 
4.1.10  Forbudte områder og restriktionsområder  
 
Flyvning må ikke finde sted inden for et forbudt 
område eller et restriktionsområde, medmindre 
det foregår i overensstemmelse med de pålagte 
restriktioner eller efter tilladelse, jf. BL 7-20.  
 
 

4.2  Undgåelse af sammenstød  
 
4.2.1 Flyvning i nærheden af andre luftfartøjer  
Et luftfartøj må ikke flyve så nær andre luftfartø-
jer, at der kan opstå fare for sammenstød.  
 
4.2.2 Vigepligt  
 
Når to luftfartøjer nærmer sig hinanden, skal det 
luftfartøj, der ikke har vigepligt, holde sin styrede 
kurs og fart. Et luftfartøj, der i henhold til neden-
stående regler er pligtig at vige for et andet, må 
ikke passere over, under eller foran dette, med-
mindre det sker i betryggende afstand, og der er 
taget hensyn til effekten af randhvirvler (wake 
turbulence). 
 
4.2.2.1 Mødende luftfartøjer  
Når to luftfartøjer styrer modsatte eller næsten 
modsatte kurser, og der er fare for sammenstød, 
skal begge ændre deres styrede kurs til højre.  
 
4.2.2.2 Luftfartøjer på skærende kurser  
Når to luftfartøjer i samme eller omtrent samme 
højde styrer kurser, som skærer hinanden, har 
det luftfartøj, som har det andet luftfartøj på sin 
højre side, vigepligt. Fra denne regel gælder 
følgende undtagelser:  
 
a. Kraftdrevne luftfartøjer, der er tungere end 

luft, skal vige for luftskibe, svævefly, dragefly 
og balloner.  

 
b. Luftskibe skal vige for svævefly, dragefly og 

balloner.  
 
c. Svævefly og dragefly skal vige for balloner.  
 
d. Kraftdrevne luftfartøjer skal vige for luftfartø-

jer, der ses at slæbe andre luftfartøjer eller 
genstande.  

 
Anm.: Ved bestemmelse af vigepligt betragtes et 
motorsvævefly som et kraftdrevet luftfartøj, der 
er tungere end luft, når motoren er i gang.  
 
4.2.2.3 Indhentning  

 
Et indhentende luftfartøj har vigepligt og skal, 
hvad enten det stiger, går nedad eller flyver 
vandret, holde sig klar af det indhentede luft-
fartøj ved at ændre sin styrede kurs til højre. 
Ingen efterfølgende ændring i de to luftfartøjers 
stilling i forhold til hinanden fritager det indhen-
tende luftfartøj for denne forpligtelse, før det har 
passeret og er fuldstændig klar af det indhente-
de luftfartøj.  
 
4.2.2.4 Landing  
 
4.2.2.4.1 Et luftfartøj under flyvning eller et luft-
fartøj, som manøvrerer på jorden eller vandet, er 
pligtig at vige for luftfartøjer, der er i færd med at 
lande eller foretage sidste del af indflyvning til 
landing.  
 
4.2.2.4.2 Når to eller flere luftfartøjer, der er 
tungere end luft, nærmer sig en flyveplads for at 
lande, skal hvert af dem vige for ethvert andet 
luftfartøj, der befinder sig i lavere højde. Luftfar-
tøjer i lavere højde må ikke udnytte denne regel 
ved at skære ind foran eller indhente et andet 
luftfartøj, der foretager sidste del af indflyvning til 
landing. Kraftdrevne luftfartøjer er dog pligtige at 
vige for svævefly.  
 
4.2.2.4.3 Nødlanding  
En luftfartøjschef, der er vidende om, at et andet 
luftfartøj er tvunget til at lande, er pligtig at vige 
for dette.  
 
4.2.2.5 Start  
Et luftfartøj under kørsel på manøvreområdet på 
en flyveplads skal vige for luftfartøjer, som er 
under start eller er ved at starte.  
 
4.2.2.6 Luftfartøjer på jorden  
 
4.2.2.6.1 I tilfælde af risiko for kollision mellem to 
luftfartøjer under kørsel på trafikområdet på en 
flyveplads gælder følgende:  
 
a. Når to luftfartøjer styrer modsatte eller næ-

sten modsatte kurser, skal begge luftfartøjer 
standse eller, hvis det er muligt, ændre kurs 
til højre for at passere hinanden.  

 
b. Når to luftfartøjer styrer kurser, som skærer 

hinanden, har det luftfartøj, som har det an-
det luftfartøj på sin højre side, vigepligt.  

 
c. Et indhentende luftfartøj har vigepligt og skal 

holde sig klar af det indhentede luftfartøj.  
 
4.2.2.6.2 Et luftfartøj under kørsel på manøv-
reområdet på en flyveplads skal stoppe foran 
alle markerede ventepositioner, medmindre 
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tilladelse til at fortsætte er modtaget fra kontrol-
tårnet. 
  
Anm.: I radiotelefoni-fraseologi anvendes ud-
trykket ”holding point” (engelsk fraseolo-gi) og 
”stoplinje” (dansk fraseologi) til at angive vente-
positionen. 
 
4.2.2.6.3 Et luftfartøj under kørsel på manøv-
reområdet på en flyveplads skal stoppe foran 
alle tændte stopbarrer og må først fortsætte, når 
lysene slukkes, og en tilladelse fra kontroltårnet 
er modtaget.  
 
4.2.2.6.4  En luftfartøjschef, der er i tvivl om 
luftfartøjets position på manøvreområdet, skal, 
medmindre situationen er som angivet i pkt. 
4.2.2.6.5, omgående: 
 
a. stoppe luftfartøjet og 
b. samtidig underrette vedkommende lufttra-

fiktjenesteenhed om situationen, herunder 
den sidst kendte position. 

 
4.2.2.6.5  En luftfartøjschef, der er i tvivl om 
luftfartøjets position på manøvreområdet og 
erkender, at luftfartøjet befinder sig på en bane, 
skal omgående 
 
a. underrette vedkommende lufttrafiktjeneste-

enhed om situationen, herunder den sidst 
kendte position og  
 

b. hvis en egnet rullevej kan lokaliseres, forla-
de banen så hurtigt som muligt, medmindre 
andre instrukser modtages fra lufttrafiktje-
nesteenheden og derefter 
 

c. stoppe luftfartøjet. 
 
4.2.3 Lanterneføring  
 
4.2.3.1 I perioden mellem solnedgang og solop-
gang skal luftfartøjer under flyvning vise  
  
a. antikollisionslys med det formål at henlede 

opmærksomheden på luftfartøjet samt  
 
b. navigationslys med det formål at angive 

luftfartøjets relative flyvevej over for en iagt-
tager. Andre lys må ikke vises, hvis de kan 
forveksles med navigationslysene.  

 
Anm.: Lys beregnet til andre formål, som f.eks. 
landingslys og logobelysning må anvendes 
sammen med de antikollisionslys, som er speci-
ficeret i ICAO DOC 9051, for at gøre luftfartøjet 
mere iøjnefaldende.  
 

4.2.3.2 I perioden mellem solnedgang og solop-
gang skal  
 
a. alle luftfartøjer under bevægelse, hvad en-

ten dette sker ved egen kraft eller under 
bugsering, på en flyveplads' trafikområde vi-
se navigationslys med det formål at angive 
luftfartøjets relative bevægelse over for en 
iagttager. Andre lys må ikke vises, hvis de 
kan forveksles med navigationslysene,  

 
b. alle luftfartøjer på en flyveplads' trafikområ-

de vise lys med det formål at angive struktu-
rens yderkanter, medmindre de på anden 
måde er tilstrækkeligt belyste,  

 
c. alle luftfartøjer, der opererer på en flyve-

plads' trafikområde, vise lys med det formål 
at henlede opmærksomheden på luftfartøjet, 
og  

 
d. alle luftfartøjer, som på en flyveplads' trafik-

område har startet motorerne, vise lys, som 
angiver dette.  

 
Anm. 1: Med et luftfartøj, der opererer, forstås et 
luftfartøj under kørsel eller bugsering eller et 
luftfartøj, der midlertidigt holder stille under kør-
sel eller bugsering.  
Anm. 2: De navigationslys, der omtales i pkt. 
4.2.3.1 b., kan, hvis de er hensigtsmæssigt pla-
ceret på luftfartøjet, også imødekomme kravet i 
pkt. 4.2.3.2 b. Røde antikollisionslys, som er 
monteret for at imødekomme kravet i pkt. 4.2.3.1 
a., kan også imødekomme kravene i pkt. 4.2.3.2 
c. og 4.2.3.2 d. under forudsætning af, at iagtta-
gere ikke blændes.  
 
4.2.3.3 Alle luftfartøjer, som er udstyret med 
funktionsdueligt antikollisionslys for at imøde-
komme kravet i pkt. 4.2.3.1 a., skal vise sådanne 
lys under flyvning også uden for perioden mel-
lem solnedgang og solopgang.  
 
4.2.3.4 Alle luftfartøjer,  
 
a. som er udstyret med funktionsdueligt an-

tikollisionslys for at imødekomme kravet i 
pkt. 4.2.3.2 c., og som opererer på en fly-
veplads' trafikområde, eller  

 
b. som er udstyret med funktionsdueligt lys for 

at imødekomme kravet i pkt. 4.2.3.2 d., og 
som befinder sig på en flyveplads' trafikom-
råde,  

 
skal vise sådanne lys også uden for perioden 
mellem solnedgang og solopgang.  
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4.2.3.5 Uanset pkt. 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 og 
4.2.3.4 kan det tillades, at en luftfartøjschef sluk-
ker eller reducerer styrken af ethvert blinkende 
lys, hvis sådant lys  
 
a. påvirker føringen af luftfartøjet eller  
 
b. blænder iagttagere uden for luftfartøjet.  
 
4.2.5 Manøvrering på og i nærheden af en flyve-
plads  
 
4.2.5.1 Et luftfartøj, der manøvrerer på eller i 
nærheden af en flyveplads, er pligtig at  
  
a. iagttage al anden flyvepladstrafik med hen-

blik på undgåelse af sammenstød,  
 
b. følge eller holde sig klar af trafikrunden,  
 
c. foretage alle drej til venstre under indflyv-

ning til landing og efter start, medmindre an-
den instruktion er modtaget fra vedkom-
mende lufttrafiktjenesteenhed, eller andet er 
foreskrevet af Trafikstyrelsen, samt  

d. lande og starte mod vinden, medmindre 
hensyn til sikkerheden, til banesystemets 
udformning eller til øvrig lufttrafik medfører, 
at en anden retning må foretrækkes. Dog 
skal den bane benyttes, der af vedkommen-
de lufttrafik-tjenesteenhed er fastsat som 
bane i brug, medmindre hensynet til sikker-
heden medfører, at en anden bane må fore-
trækkes.  

 
 

4.3  Oplysninger om flyvning  
 
4.3.1 Flyveplaner  
 
4.3.1.1 Afgivelse af flyveplan  
 
4.3.1.1.1 Afgivelse af oplysninger vedrørende en 
påtænkt flyvning eller en del af en flyvning skal 
ske til en lufttrafiktjenesteenhed i form af en 
flyveplan.  
 
4.3.1.1.2 En flyveplan skal afgives før påbe-
gyndelse af:  
 
a. Enhver flyvning eller del deraf, for hvilken 

der ydes flyvekontroltjeneste.  
 
b. Enhver IFR-flyvning.  
 
c. Enhver flyvning inden for eller ind i angivne 

områder eller langs angivne ruter, når dette 
er krævet af Trafikstyrelsen.  

 

d. Enhver flyvning, som indebærer passage af 
dansk landegrænse eller passage af græn-
sen for dansk territorialt farvand, medmindre 
Trafikstyrelsen har tilladt undtagelser.  

 
4.3.1.1.3 Medmindre der er indleveret stan-
dardflyveplan eller andet er anført i AIP, skal en 
flyveplan og tilhørende opdateringsmeldinger 
afgives til et meldekontor for lufttrafiktjeneste før 
start, eller, hvis afgivet under flyvning, til ved-
kommende lufttrafiktjenesteenhed. Ret-
ningslinier for afgivelse af standardflyveplaner 
fremgår af AIP.  
 
4.3.1.1.4 Medmindre andet er anført i AIP, skal 
en flyveplan for en flyvning, for hvilken der vil 
blive ydet flyvekontroltjeneste eller flyverådgiv-
ningstjeneste, afgives mindst 60 minutter før 
start eller, hvis afgivet under flyvning, på et tids-
punkt, som vil sikre, at den modtages af ved-
kommende lufttrafiktjenesteenhed mindst 10 
minutter, før luftfartøjet forventer at nå  
 
a. det påtænkte indflyvningspunkt i kontrolom-

rådet eller rådgivningsområdet, eller  
 
b. punktet for krydsning af en luftvej eller råd-

givningsrute.  
 
4.3.1.2 Indhold af en flyveplan  
 
4.3.1.2.1 En fuldstændig flyveplan skal indehol-
de oplysninger om følgende:  
 

 Luftfartøjets identitetsbetegnelse.  

 Flyveregler og flyvningens art.  

 Antal luftfartøjer, luftfartøjstype(r) og wake 
turbulence-kategori.  

 Udstyr.  

 Startsted.  

 Forventet afgangstidspunkt (se pkt. 
4.3.1.2.2).  

 Marchfart(er).  

 Marchhøjde(r).  

 Flyvevej, som skal følges.  

 Bestemmelsessted og beregnet tids-forbrug.  

 Alternativ(e) flyveplads(er).  

 Brændstofmængde udtrykt i flyvetid.  

 Antal personer ombord.  

 Nød- og redningsudstyr.  

 Andre relevante oplysninger.  
 
4.3.1.2.2 For flyveplaner afgivet under flyvning 
erstattes oplysningen om forventet afgangs-
tidspunkt af tidspunktet over det første punkt på 
flyvevejen, hvortil flyveplanen refererer.  
 
4.3.1.3 Udfyldelse af flyveplan  
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4.3.1.3.1 En flyveplan skal indeholde oplysning 
om alle relevante punkter til og med alternativ(e) 
flyveplads(er). Disse oplysninger skal omfatte 
hele flyvevejen eller den del deraf, for hvilken 
flyveplanen afgives.  
 
4.3.1.3.2 En flyveplan skal desuden indeholde 
oplysning om andre punkter, når dette er fore-
skrevet af Trafik- og Byggestyrelsen eller, hvis 
det skønnes nødvendigt, af luftfartøjschefen.  
 
4.3.1.4 Ændringer til en flyveplan  
 
4.3.1.4.1 Alle tilsigtede afvigelser fra en flyve-
plan, som er afgivet for en IFR-flyvning eller for 
en VFR-flyvning, der foregår som kontrolleret 
flyvning, skal snarest muligt rapporteres til ved-
kommende lufttrafiktjenesteenhed. For andre 
VFR-flyvninger skal væsentlige afvigelser fra en 
afgivet flyveplan snarest muligt rapporteres til 
vedkommende lufttrafiktjenesteenhed. Med hen-
syn til utilsigtede afvigelser henvises til pkt. 
4.6.2.2.  
 
4.3.1.4.2 For enhver flyvning, for hvilken der er 
afgivet flyveplan, skal der snarest muligt efter 
start afgives en startmelding til vedkommende 
lufttrafiktjenesteenhed, medmindre andet er 
foreskrevet af Trafik- og Byggestyrelsen.  
 
4.3.1.4.2.1 Inden for dansk område er afgivelse 
af en sådan melding dog ufornøden efter start 
på en flyveplads, hvor lufttrafiktjeneste udøves, 
når det af radiokommunikation eller synlige sig-
naler fremgår, at starten er observeret.  
 
4.3.1.5 Afslutning af flyveplan  
 
4.3.1.5.1 For enhver flyvning, for hvilken der er 
afgivet flyveplan, skal der snarest muligt efter 
landing afgives en ankomstmelding til ved-
kommende lufttrafiktjenesteenhed, medmindre 
andet er foreskrevet af Trafikstyrelsen.  
 
4.3.1.5.1.1 Inden for dansk område er afgivelse 
af sådan melding dog ufornøden efter landing på 
en flyveplads, hvor lufttrafiktjeneste udøves, når 
det af radiokommunikation eller synlige signaler 
fremgår, at landingen er observeret.  
 
4.3.1.5.2 Når en afgivet flyveplan alene omfatter 
en anden del af en flyvning end den sidste del til 
bestemmelsesstedet, skal flyveplanen afsluttes 
ved en melding til vedkommende lufttrafiktjene-
steenhed, når det kræves af denne.  
 
4.3.1.5.3 Når der ikke findes en lufttrafiktjene-
steenhed på landingsstedet, skal ankomst-
meldingen afgives til nærmeste lufttrafiktjene-
steenhed snarest muligt efter landing. Hvis det 

forudses, at en sådan ankomstmelding ikke vil 
være den pågældende lufttrafiktjenesteenhed i 
hænde senest 30 minutter efter det beregnede 
landingstidspunkt, skal det tidspunkt, på hvilket 
ankomstmeldingen senest kan forventes, angi-
ves i flyveplanen under punktet "Andre oplysnin-
ger".  
 
4.3.1.5.4 Når det er kendt, at kommunikati-
onsmidlerne på landingsstedet er utilstrækkeli-
ge, og andre midler til befordring af ankomst-
melding efter landing savnes, skal meldingen, 
hvis det er muligt, afgives pr. radio til en lufttra-
fiktjenesteenhed umiddelbart før landing.  
4.3.1.5.5 Ankomstmelding skal indeholde føl-
gende oplysninger:  
 
a. Luftfartøjets identitetsbetegnelse.  
a. Startsted.  
b. Bestemmelsessted (hvis der ikke er tale om 

landing på det planlagte bestemmelses-
sted).  

c. Aktuelt landingssted.  
d. Landingstidspunkt.  
 
 

4.4  Signaler  
 
4.4.1 Når der fra et luftfartøj observeres eller 
modtages et eller flere af de signaler, der er 
fastsat i BL 7-11, træffes de foranstaltninger, 
som signalet kræver efter BL 7-11.  
 
4.4.2 Når de signaler, der er fastsat i BL 7-11, 
anvendes, skal de have den betydning, der er 
angivet deri. De må kun anvendes til de formål, 
som er angivet i BL 7-11, og andre signaler, der 
med sandsynlighed kan forveksles hermed, må 
ikke anvendes.  
 
 

4.5  Tidsangivelse  
 
4.5.1 Tidsangivelsen UTC (Coordinated Univer-
sal Time) skal anvendes, og tiden skal angives i 
timer og minutter og, hvor krævet, også i sekun-
der af et døgns 24 timer begyndende ved mid-
nat.  
 
4.5.2 Oplysninger om korrekt tid skal indhentes 
før påbegyndelse af en kontrolleret flyvning og 
på sådanne andre tidspunkter under en flyvning, 
som må anses for nødvendigt.  
 
4.5.3 Når tidsangivelse anvendes i forbindelse 
med datalink kommunikation, skal nøjagtigheden 
angives inden for 1 sekund UTC.  
 
 

4.6  Flyvekontroltjeneste  
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4.6.1 Klareringer  
 
4.6.1.1 En klarering skal indhentes, inden en 
flyvning eller en del af en flyvning udføres i luft-
rumsklasser, hvortil der i henhold til skemaet 
"Lufttrafiktjenesteluftrum. Klassifikation" som 
anført i pkt. 3.5.1, er stillet krav om klarering. 
Anmodning om en sådan klarering skal fremsæt-
tes ved afgivelse af en flyveplan til en flyvekon-
trolenhed.  
 
Anm. 1: En flyveplan kan afgives for en del af en 
flyvning, f.eks. den del af en flyvning, for hvilken 
der ydes flyvekontroltjeneste. En klarering kan 
udstedes således, at den kun gælder for en del 
af flyveplanen. Dette vil være angivet ved en 
klareringsgrænse eller ved, at klareringen kun 
omhandler en bestemt manøvre, f.eks. kørsel, 
landing eller start.  
 
Anm. 2: Hvis en luftfartøjschef finder en klare-
ring utilfredsstillende, vil der efter anmodning 
blive udstedt ændret klarering, hvis dette er mu-
ligt.  
 
4.6.1.2 Når der anmodes om en klarering, som 
indebærer fortrinsret, skal en rapport, som nær-
mere redegør for nødvendigheden af en sådan 
fortrinsret, afgives, hvis det kræves af vedkom-
mende flyvekontrolenhed.  
 
4.6.1.3 Ændret klarering under flyvning  
Hvis det før start kan forventes, at en flyvning, 
hvis brændstofbeholdningen tillader dette, og 
ændret klarering modtages, vil fortsætte til et 
andet bestemmelsessted end det, der er angivet 
i flyveplanen, skal lufttrafiktjenesten gøres op-
mærksom på dette ved, at der i flyveplanen tilfø-
jes oplysninger om den ændrede flyvevej og det 
nye bestemmelsessted.  
 
4.6.1.4 Et luftfartøj, som manøvrerer på en kon-
trolleret flyveplads, må ikke køre på manøvre-
området uden at have modtaget klarering fra 
kontroltårnet, og det skal følge de instruktioner, 
der gives af denne enhed.  
 
4.6.2 Overholdelse af flyveplan  
 
4.6.2.1 En luftfartøjschef, som udfører en kon-
trolleret flyvning, skal, bortset fra de tilfælde, der 
er nævnt i pkt. 4.6.2.2 og 4.6.2.4, overholde den 
gældende flyveplan eller den del af den gæl-
dende flyveplan, der kommer i betragtning. Op-
står der en kritisk situation, som nødvendiggør 
øjeblikkelig handling fra luftfartøjschefens side, 
skal vedkommende flyvekontrolenhed snarest 
muligt underrettes om den foretagne handling og 
årsagen hertil.  

 
4.6.2.1.1 Medmindre andet er fastsat af ved-
kommende ATS-myndighed, eller vedkommen-
de flyvekontrolenhed har givet klarering til andet, 
skal en luftfartøjschef under udførelse af en 
kontrolleret flyvning så vidt muligt  
 
a. følge den angivne centerlinie, hvis flyvnin-

gen foregår ad en fastlagt ATS-rute, eller  
 
b. hvis en ATS-rute ikke følges, flyve direkte 

mellem de navigationshjælpemidler og/eller 
punkter, som angiver den anvendte rute.  

  
4.6.2.1.2 For at følge bestemmelsen i pkt. 
4.6.2.1.1 skal en luftfartøjschef, som flyver på et 
afsnit af en ATS-rute, defineret ved VOR/ NDB-
stationer, ændre sin primære navigationsrefe-
rence fra det bagvedliggende hjælpemiddel til 
det nærmest foranliggende, når omstillingspunk-
tet, hvor et sådant er fastsat, passeres, eller så 
nær dette, som det er operativt muligt.  
 
4.6.2.1.3 Afvigelse fra kravet i pkt. 4.6.2.1.1 skal 
meddeles til vedkommende lufttrafiktjenesteen-
hed.  
 
4.6.2.2 Utilsigtede ændringer  
 
4.6.2.2.1 Hvis der på en kontrolleret flyvning 
utilsigtet afviges fra den gældende flyveplan, 
skal der tages følgende forholdsregler:  
 
a. Afvigelse fra flyvevej:  

 
Hvis luftfartøjet er afveget fra flyvevejen, 
skal der straks foretages kursændring for 
snarest muligt at bringe luftfartøjet tilbage til 
flyvevejen samtidig med at pågældende luft-
trafiktjenesteenhed underrettes.  
 

b. Ændringer af egenfart:  
 

Hvis den gennemsnitlige egenfart i march-
højden mellem rapportpunkter varierer eller 
forventes at ville variere med +/- 5% eller 
mere af den egenfart, der er angivet i flyve-
planen, skal pågældende lufttrafiktjeneste-
enhed underrettes.  

 
c. Ændringer af beregnede tidspunkter:  
 

Hvis det beregnede tidspunkt over næste 
fastlagte rapportpunkt, eller ved FIR-grænse 
eller på bestemmelsesstedet forventes at 
afvige mere end 3 minutter fra det, som er 
meddelt lufttrafiktjenesten, skal et revideret 
tidspunkt snarest muligt meddeles pågæl-
dende lufttrafiktjenesteenhed.  
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Trafik- og Byggestyrelsen kan, hvor stedlige 
forhold tilsiger det, fastsætte en anden peri-
ode end 3 minutter.  

 
4.6.2.3 Tilsigtede ændringer  
 
4.6.2.3.1 Anmodninger om ændring af en flyve-
plan skal indeholde følgende oplysninger:  
 
a. Ændring af marchhøjde: 
  

 Luftfartøjets identitetsbetegnelse.  
 

 Ønsket ny marchhøjde og marchfart i 
denne højde.  

 

 Reviderede beregnede tidspunkter (når 
nødvendigt) for passage af efterfølgende 
FIR-grænser.  

 
b. Ændring af flyvevej:  
 

i. Uforandret bestemmelsessted:  
 

 Luftfartøjets identitetsbetegnelse.  

 Flyveregler.  

 Beskrivelse af ny flyvevej indbefat-
tet tilknyttede flyveplandata be-
gyndende med positionen, hvorfra 
den ønskede ændring af flyvevej 
påbegyndes.  

 Reviderede beregnede tidspunk-
ter.  

 Enhver anden oplysning af betyd-
ning.  

 
ii. Ændret bestemmelsessted: 

 

 Luftfartøjets identitetsbetegnelse.  

 Flyveregler.  

 Beskrivelse af ændret flyvevej til 
dette bestemmelsessted indbefat-
tet tilknyttede flyveplandata be-
gyndende med positionen, hvorfra 
den ønskede ændring af flyvevej 
påbegyndes.  

 Reviderede beregnede tidspunk-
ter.  

 Alternativ(e) flyveplads (er).  

 Enhver anden oplysning af betyd-
ning.  

 
4.6.2.4 Forværring i vejret til lavere værdier end 
VMC  
 
4.6.2.4.1 Når det konstateres, at flyvning under 
visuelle vejrforhold (VMC) i overensstemmelse 
med gældende flyveplan ikke vil være mulig, 

skal et luftfartøj, som udfører en VFR-flyvning 
som en kontrolleret flyvning  
 
a. anmode om en ændret klarering, som sætter 

luftfartøjet i stand til at fortsætte VMC til be-
stemmelsesstedet eller til en alternativ fly-
veplads eller til at forlade det luftrum, inden 
for hvilket klarering er krævet,  

 
b. hvis ingen klarering i overensstemmelse 

med a. kan opnås, fortsætte flyvningen VMC 
og underrette pågældende flyvekontroltjene-
steenhed om de forholdsregler, der er taget 
til enten at forlade det pågældende luftrum 
eller at lande på nærmest beliggende, eg-
nede flyveplads,  

 
c. hvis flyvningen foregår inden for en kontrol-

zone, anmode om klarering til at fortsætte 
som Speciel VFR-flyvning, eller  

 
d. anmode om klarering til at flyve i overens-

stemmelse med instrument-flyvereglerne.  
 
4.6.3 Positionsrapporter  
 
4.6.3.1 Medmindre Trafikstyrelsen har bestemt 
andet, eller særlig tilladelse er givet af pågæl-
dende lufttrafiktjenesteenhed, skal der ved en 
kontrolleret flyvning snarest muligt til pågælden-
de lufttrafiktjenesteenhed rapporteres tidspunkt 
og højde ved passage af hvert fastlagt, obligato-
risk rapportpunkt tillige med enhver anden kræ-
vet oplysning.  
 
4.6.3.2 Positionsrapporter skal på tilsvarende 
måde afgives i tilknytning til yderligere punkter 
efter anmodning fra pågældende lufttrafiktjene-
steenhed. I mangel af fastlagte rapportpunkter 
skal positionsrapporter afgives med tidsinterval-
ler fastsat af Trafikstyrelsen eller angivet af på-
gældende lufttrafiktjenesteenhed.  
 
4.6.4 Ophør af kontrol  
Et luftfartøj, der udfører en kontrolleret flyvning, 
skal, medmindre det er landet på en kontrolleret 
flyveplads, underrette vedkommende flyvekon-
troltjenesteenhed, så snart det ophører med at 
være underlagt flyvekontroltjeneste.  
 
4.6.5 Radioforbindelse  
4.6.5.1 En luftfartøjschef, der udfører flyvning 
inden for områder, hvor der i AIP er publiceret 
krav om etablering af tovejs radiokommunikati-
on, eller som udfører flyvning i luftrumsklasser, 
hvor der i henhold til skemaet "Lufttrafik-
tjenesteluftrum. Klassifikation" som anført i pkt. 
3.5.1, er stillet krav om tovejs radiokommunikati-
on, skal opretholde uafbrudt talekommunikati-
onsvagt på den foreskrevne kommunikationska-
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nal, medmindre andet er tilladt af vedkommende 
flyvekontrolenhed for  
 
a. flyvepladstrafik på en kontrolleret flyveplads 

og  
 
b. for enkelte flyvninger ind i eller ud af en kon-

trolzone.  
 
Anm. 1: Brug af SELCAL eller lignende auto-
matiske signalanordninger opfylder kravet om 
opretholdelse af talekommunikationsvagt, når 
dette er anført i AIP.  
 
Anm. 2: Kravet til en luftfartøjschef om at op-
retholde uafbrudt talekommunikationsvagt forbli-
ver i kraft efter etablering af datalink kommunika-
tion mellem flyveleder og pilot.  
 
4.6.5.2 Svigtende radioforbindelse  
 
Hvis svigtende radioforbindelse udelukker over-
holdelse af pkt. 4.6.5.1, skal luftfartøjschefen 
efterkomme de forskrifter, der er indeholdt i BL 
7-14, samt de af følgende fremgangsmåder, der 
kan komme i betragtning. Luftfartøjschefen skal 
derudover forsøge at etablere radioforbindelse 
med vedkommende flyvekontrolenhed med alle 
de midler, der står til rådighed. Fra et luftfartøj, 
som indgår i flyvepladstrafikken på en kontrolle-
ret flyveplads, skal der desuden holdes udkig 
efter sådanne instruktioner, som måtte blive 
givet ved hjælp af lyssignaler.  
 
4.6.5.2.1 Under visuelle vejrforhold skal luftfar-
tøjschefen  
 
a. fortsætte flyvningen under visuelle vejrfor-

hold, lande på nærmest beliggende, egnede 
flyveplads, uanset om radiokontakt er kræ-
vet, og hurtigst muligt melde landing til ved-
kommende flyvekontrolenhed,  

 
b. hvis det skønnes tilrådeligt, fuldføre flyvnin-

gen efter instrumentflyvereglerne i overens-
stemmelse med pkt. 4.6.5.2.2.  

 
 

4.7 Ulovlig handling  
 
Luftfartøjschefen på et luftfartøj, som udsættes 
for ulovlig handling, skal 
 
a. hvis luftfartøjet er udstyret med SSR-

transponder, så vidt muligt indstille denne 
på mode A, kode 7500, samt afsende mel-
ding nr. 112, hvis luftfartøjet og pågældende 
lufttrafiktjenesteenhed er udstyret med data-
link kommunikation, og  

 

b. snarest muligt lande på nærmest beliggen-
de, egnede flyveplads eller på en flyveplads 
udpeget af den pågældende myndighed, 
medmindre situationen ombord på luftfartø-
jet kræver andet. 

 
  

4.8  Interception  
 
4.8.1 Luftfartøjschefen på et civilt luftfartøj skal, 
hvis luftfartøjet bliver interceptet, følge de frem-
gangsmåder, der er angivet i BL 7-11 og BL 7-
12.  
 
Anm. 1: Udtrykket "interception" omfatter ikke 
interception og eskortetjeneste, som udføres 
efter anmodning fra et luftfartøj, som befinder sig 
i en nødsituation.  
 
Anm. 2: Interception af civile luftfartøjer vil blive 
søgt undgået og vil kun blive foretaget som den 
sidste mulighed. Hvis interception af civile luftfar-
tøjer er nødvendig, vil interceptionen blive udført 
i overensstemmelse med de fremgangsmåder, 
der er beskrevet i BL 7-11 og BL 7-12.  
 

4.9  Begrænsninger i forbindelse 
med starter og landinger  
 
4.9.1 På offentlige, godkendte flyvepladser samt 
på godkendte flyvepladser, der ikke står åbne for 
offentligheden, må start og landing med luftfartø-
jer kun foregå inden for flyvepladsens åbnings-
tid.  
 
Anm.: Flyvepladsens åbningstid fremgår af AIP, 
AD-2-afsnittet for den pågældende flyveplads, 
eller kan eventuelt være fastsat individuelt i en 
aftale med flyvepladsens koncessionshaver.  
 
4.9.2 Start og landing med luftfartøjer på offent-
lige, godkendte flyvepladser samt på godkendte 
flyvepladser, der ikke står åbne for offentlighe-
den, skal foregå på de afmærkede start- og lan-
dingsbaner/-områder. Undtaget herfra er start og 
landing med svævefly, der kan foregå i sikker-
hedszonen efter særlig tilladelse fra Trafikstyrel-
sen.  
 
4.9.3 Start og landing uden for 
  
a.  offentlige, godkendte flyvepladser,  
b.  godkendte flyvepladser, der ikke står åbne 

for offentligheden,  
c.  militære flyvestationer,  
d.  selvvalgte helikopterflyvepladser i henhold 

l BL 3-31 og  
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e.  selvvalgte landingspladser i forbindelse 
med intern flyvning i Grønland i henhold til 
BL 5-24,  

 
er kun tilladt med luftfartøjer med maksimalt 
tilladt startvægt (MTOM) på højst 5700 kg. 
 
 

5.  Visuelflyveregler  
 
5.1 VFR-flyvning over dansk område, bortset fra 
VFR-flyvning udført i overensstemmelse med de 
krav, der er gældende for VFR-NAT flyvning, jf. 
BL 5-19 og BL 5-38, må kun udføres inden for 
de tidsperioder (morgen- og aftentusmørke), der 
er angivet i AIP. 
 
5.1.1 Over Danmark  
 
Landet er opdelt i 4 områder, og flyvning må kun 
udføres inden for de perioder, som er angivet i 
AIP Denmark.  
 
5.2 VFR-flyvning skal, medmindre den udføres 
som Speciel VFR-flyvning i henhold til pkt. 5.2.1, 
udføres på en sådan måde, at luftfartøjet flyver 
under sigtbarhedsforhold og i en afstand fra 
skyer, der ikke er mindre end værdierne som 
angivet i nedenstående skema 5-1, der angiver 
grænserne for visuelle vejrforhold (VMC). 
 
5.2.1 Medmindre klarering til Speciel VFR-
flyvning er indhentet fra vedkommende flyvekon-
trolenhed, må VFR-flyvning ikke finde sted inden 
for en kontrolzone, når  
 
a. skydækkehøjden er under 450 m (1500 FT), 

eller  
 
b. sigtbarheden ved jorden er mindre end 5 

km.  
 
5.2.2 Vedkommende flyvekontrolenhed kan 
inden for en kontrolzone give klarering til Speciel 
VFR-flyvning, hvis skydækkehøjden ikke er un-
der 150 m (500 FT), og den rapporterede sigt-
barhed på flyvepladsen er mindst  
 
a. 1,5 km inden for de perioder, der jf. pkt. 5.1 

er anført i den for flyvningen relevante AIP, 
og  

 
b. 8 km uden for de perioder, der jf. pkt. 5.1 er 

anført i den for flyvningen rele-vante AIP.  
 
5.2.2.1 Speciel VFR-flyvning skal udføres klar af 
skyer og med jordsigt samt med en flyvesigtbar-
hed på mindst  
 

a. 1,5 km inden for de perioder, der jf. pkt. 5.1 
er anført i den for flyvningen relevante AIP, 
og  

 
b. 8 km uden for de perioder, der jf. pkt. 5.1 er 

anført i den for flyvningen relevante AIP.  
 
5.2.3 VFR-flyvning uden jordsigt må, bortset fra, 
hvor jordsigt er krævet, jf. skema 5-1, kun udfø-
res i overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er fastsat i BL 5-43.  
 
5.3 Skyflyvning med svævefly er tilladt, når 
det udføres i overensstemmelse med kravene i 
BL 7-7.  
 
5.4 VFR-flyvning må ikke uden tilladelse fra 
Trafikstyrelsen udføres  
 
a. over flyveniveau 200, 
 

b. uden for de perioder, der jf. pkt. 5.1 er an-
ført i den for flyvningen relevante AIP, herfra 
dog undtaget VFR-flyvning udført i overens-
stemmelse med de krav, der er gældende 
for VFR-NAT flyvning, jf. BL 5-61 og BL 5-
38, samt   

 
c. ved transsonisk og supersonisk hastighed.  
 
5.4.1 Tilladelse vil ikke blive givet til VFR-
flyvning over flyveniveau 290 i luftrum, hvor der 
anvendes 1000 FT vertikal adskillelse.  
 
5.5 Medmindre der foreligger tilladelse fra Tra-
fikstyrelsen, må flyvning kun udføres  
 
a. over tæt bebyggede områder, herunder 

sommerhusområder, beboede camping-
pladser samt områder, hvor et større antal 
mennesker er samlet i fri luft, i en højde af 
mindst 300 m (1000 FT) over den højeste 
hindring inden for en radius af 600 m fra luft-
fartøjet. Flyvning i lavere højde er dog tilladt 
i forbindelse med start fra eller landing på en 
godkendt flyveplads,  

 
b. over andre end de områder, der er nævnt i 

a., i mindst 150 m (500 FT) over jorden eller 
vandet. Flyvning i lavere højde er dog tilladt i 
forbindelse med start eller landing.  

 
Flyvning mellem broers pyloner samt under bro-
er, luftledninger eller lignende er ikke tilladt uden 
Trafikstyrelsen særlige godkendelse.  
 
5.6 Medmindre andet er angivet i klareringer 
eller foreskrevet af Trafikstyrelsen i AIP, skal 
VFR-flyvning, som foregår i større højder end  
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a. i Danmark gennemgangshøjden, samt  
 
b. i Grønland 900 m (3000 FT) over jorden 

eller vandet (GND),  
 
udføres i et flyveniveau, der bestemmes ud fra 
kursen som angivet i tabellerne over march-
højder i BL 7-13. Herfra er dog undtaget flyvning 
under stigning eller nedgang.  
 
5.7 Luftfartøjschefer, der udfører VFR-flyvning, 
skal følge bestemmelserne i pkt. 4.6,  
  
a. når de flyver i luftrumsklasserne B, C og D,  
 
b. når de indgår i flyvepladstrafikken på kon-

trollerede flyvepladser, eller  
 
c. når de udfører Speciel VFR-flyvninger.  
 
5.8 En luftfartøjschef, som udfører VFR-flyvning 
inden for eller ind i særligt angivne områder eller 
ad særligt angivne ruter, for hvilke der i AIP er 
publiceret krav om etablering af tovejs radio-
kommunikation, skal opretholde uafbrudt lytte-
vagt på den foreskrevne kommunikationskanal 
og rapportere sin position, hvis det kræves, til 
den lufttrafiktjenesteenhed, som yder flyveinfor-
mationstjeneste.  
 
Anmærkning: Se anmærkningerne til pkt. 
4.6.5.1. 
 
 

7.  Dispensation  
Trafikstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde 
dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når 
det skønnes foreneligt med de hensyn, der lig-
ger til grund for de pågældende bestemmelser.  
 
 

8.  Straf  
 
8.1 Ved lufttrafik inden for dansk område straffes 
overtrædelse af bestemmelserne i denne BL i 

medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde 
eller fængsel i indtil 2 år.  
 
Anm. 1: Overtrædelse af bestemmelserne i luft-
fartslovens § 50, stk. 1 straffes i medfør af luft-
fartslovens § 149, stk. 1 med fængsel indtil 2 år. 
Under særligt formildende omstændigheder kan 
dog straf af bøde anvendes.  
 
Anm. 2: Overtrædelse af bestemmelserne i luft-
fartslovens § 50, stk. 2, 3, 5 og 6, straffes i med-
før af luftfartslovens § 149, stk. 3, med bøde 
eller fængsel indtil 2 år.  
 
Anm. 3: Overtrædelse af bestemmelsen i luft-
fartslovens § 50, stk. 1 kan i medfør af luft-
fartslovens § 150, stk. 1, nr. 3 medføre fra-
kendelse af retten til at gøre tjeneste på et luft-
fartøj inden for dansk område.  
 
8.2 Ved lufttrafik med danske luftfartøjer over 
fremmed stats territorium straffes overtrædelse 
af de lufttrafikregler, som er fastsat af pågæl-
dende stat i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 
8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år. BL 7-1 / 
Udg. 12 / 2.6.2008 / 22  
 
8.3 Ved lufttrafik med danske luftfartøjer over 
åbent hav og områder, hvor ingen stat hævder 
suverænitet, straffes overtrædelse af de lufttra-
fikregler, som inden for hver flyve-
informationsregion er fastsat af vedkommende 
ATS-myndighed, i medfør af luftfartslovens § 
149, stk. 8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år. 
 

9.  Ikrafttræden  
 
 
9.1 Denne BL træder i kraft den 15. november 
2012.  
 
9.2 Samtidig ophæves BL 7-1, Bestemmelser 
om lufttrafikregler, 13. udgave af 2. november 
2009 med senere ændringer. 
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Skema 5-1 (VMC-minima) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Skema over Marchhøjder fra BL 7-13 

 

 
Misvisende beholdne kurs 

 

000° - 179° 180° - 359° 

FL 
Over havet 

FL 
Over havet 

M FT M FT 

 
35 
55 
75 
95 
115 
135 
155 
175 
195 

 
1050 
1700 
2300 
2900 
3500 
4100 
4700 
5350 
5950 

 
3500 
5500 
7500 
9500 

11500 
13500 
15500 
17500 
19500 

 
45 
65 
85 
105 
125 
145 
165 
185 

 
1350 
2000 
2600 
3200 
3800 
4400 
5050 
5650 

 
4500 
6500 
8500 
10500 
12500 
14500 
16500 
18500 
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Skematisk oversigt over VFR-luftrum. 
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Trafik- og Byggestyrelsen 
Bestemmelser for civil luftfart 
 

BL 7-100: (Uddrag) 
 
Bestemmelser, der supplerer EU-forordning 
nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. 
 

I medfør af § 153, stk. 1, jf. § 52 og § 149, stk. 
10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1036 af 28. august 2013, fastsættes efter be-
myndigelse i henhold til luftfartslovens § 152, 
stk. 1: 
 
1. Referencedokumenter 
 
1.1. Kommissionens forordning (EU) nr. 
923/2012 af 26. september 2012 om fælles 
regler for luftrummet og operationelle bestem-
melser vedrørende luftfartstjenester 
og -procedurer og om ændring af gennemførel-
sesforordning (EF) nr. 1035/2011 og forordning 
(EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 
730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 
255/2010 - i det følgende benævnt SERA-
forordningen. 
 
1.2. BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, 
seneste udgave. 
 
1.3. Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, fin-
des på den Europæiske Unions hjemmeside 
www.eur-lex.europa.eu, og det dokument, der 
er nævnt i pkt. 1.2, findes på Retsinformations 
hjemmeside www.retsinfo.dk. Begge dokumen-
ter findes tillige på Trafikstyrelsens hjemmeside 
www.trafikstyrelsen.dk og kan endvidere 
fås ved henvendelse til 
 
Trafikstyrelsen 
Edvard Thomsens Vej 14 
2300 København S 
Tel.: 7221 8800 
Fax: 7262 6790 
E-post: info@trafikstyrelsen.dk 
 
2. Definitioner 
Der henvises til definitionerne i SERA-
forordningen. 
 
3. Anvendelsesområde 
 
3.1. Denne BL fastsætter supplerende bestem-
melser til SERA-forordningen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anm.1: Efter SERA-forordningen kan der i nogle  
tilfælde fastsættes supplerende,nationale be-
stemmelser. 
 
Anm.2: BL 7-1 indeholder enkelte bestemmelser 
om forhold, der ikke også er reguleret i SERA-
forordningen, og som derfor også gælder for 
lufttrafik, der er omfattetaf denne forordning. 
 
3.2. BL'en gælder ikke for Færøerne og Grøn-
land 2 BL 7-100 Udgave 1, 3. oktober 2014 
 
4. Supplerende bestemmelser 
 
Anm.: I de tilfælde, hvor der efter SERA-
forordningen kan fastsættes supplerende 
nationale bestemmelser, men hvor der i dette 
afsnit ikke er fastsat sådanne danske 
supplerende bestemmelser, gælder SERA-
forordningen. 
 
4.1. Afgivelse af en flyveplan, jf. SERA-
forordningen, SERA.4001, litra b., nr. 3-4 
 
Anm.: De områder eller ruter, jf. SERA.4001, 
litra b, nr. 3 og 4, der er udpeget af Trafikstyrel-
sen, fremgår af AIP Denmark. 
 
4.2. Afslutning af en flyveplan, jf. SERA-
forordningen, SERA.4010, litra b. 
 
Hvis det forudses, at en ankomstmelding (som 
er beskrevet i SERA.4020) ikke vil være den 
pågældende lufttrafiktjenesteenhed i hænde 
senest 30 minutter efter det beregnede landings-
tidspunkt, skal det tidspunkt, på hvilket an-
komstmeldingen senest kan forventes, angives i 
flyveplanen under punktet "Andre oplysninger". 
 
4.3. VMC-minima for sigtbarhed og afstand 
fra skyer, jf. SERA-forordningen, SERA.5001 
 
4.3.1. For luftfartøjer i luftrumsklasse F og G, i 
eller under 900 m (3000 FT) MSL, eller 300 m 
(1000 FT) over terræn, afhængig af hvad der er 
højest, er flyvning tilladt med en flyvesigtbarhed 
på mindst 3 km, klar af skyer og med jordsigt, 
forudsat at hastigheden er 140 KT IAS eller min-
dre. 
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4.3.2. Med luftfartøjer, der er etableret i trafik-
runden til en flyveplads, er flyvning tilladt med en 
flyvesigtbarhed på mindst 1500 m, fri af skyer og 
med flyvepladsen i syne. 
 
4.3.3. Med bemandede friballoner er flyvning i 
eller under 450 m (1500 FT) MSL eller 300 m 
(1000 FT) over terræn afhængig af, hvad der er 
højest, tilladt med en flyvesigtbarhed på mindst 
1500 m. 
 
4.4. Visuelflyveregler, VFR-flyvninger om 
natten, jf. SERA-forordningen, SERA. 
5005, litra c 
 
VFR-flyvninger kan udføres om natten på de 
betingelser, der følger af SERAforordningen, 
jf. SERA.5005, litra c. 
 
4.5. Visuelflyveregler, VFR-flyvninger nær 
hindringer, jf. SERA-forordningen, 
SERA.5005, litra f 
 
Anm.: Broers pyloner, der er adskilt med 300 m 
eller mere, skal opfattes som én hindring. 
 
4.6. Visuelflyveregler, Speciel VFR i kontrol-
zoner om natten, jf. SERAforordningen, 
SERA.5010 
 
Specielle VFR-flyvninger kan med en ATC-
klarering udføres i en kontrolzone om natten på 
følgende betingelser: 
 
a. for piloten: 
1. fri af skyer og med jordsigt 
2. flyvesigtbarheden skal være mindst 5 km 
3 BL 7-100 Udgave 1, 3. oktober 2014 
3. hastigheden skal være 140 KT IAS eller min-
dre, der giver tilstrækkelig mulighed for at obser-
vere anden trafik eller eventuelle hindringer i tide 
til at undgå sammenstød 
 
b. for ATC: 
1. sigtbarheden ved jorden skal være mindst 5 
km 
2. skydækkehøjden skal være mindst 1100 fod 
(330 m). 
 
4.7. Krav vedrørende kommunikation og 
SSR-transponder, jf. SERAforordningen, 
SERA.6005 
 
Anm.: Obligatoriske radio- og transponderzoner 
fremgår af AIP Denmark. 
 
4.8. Kommunikation, jf. SERA-forordningen, 
SERA.8035 
 
4.8.1 Radioforbindelse 

En luftfartøjschef, der udfører flyvning inden for 
områder, hvor der i AIP er publiceret krav om 
etablering af tovejs radiokommunikation, eller 
som udfører flyvning i luftrumsklasser, hvor der i 
henhold til SERA-forordningen, tillæg 4, ATS 
luftrumsklasser – tjenester og flyvekrav, er stillet 
krav om tovejs radiokommunikation, skal opret-
holde uafbrudt talekommunikationsvagt på den 
foreskrevne kommunikationskanal,medmindre 
andet er tilladt af vedkommende flyvekontrolen-
hed for 
 
a. flyvepladstrafik på en kontrolleret flyveplads 
og 
b. for enkelte flyvninger ind i eller ud af en kon-
trolzone. 
 
Anm. 1: Brug af SELCAL eller lignende automa-
tiske signalanordninger opfylder kravet om op-
retholdelse af talekommunikationsvagt, når dette 
er anført i AIP. 
Anm. 2: Kravet til en luftfartøjschef om at opret-
holde uafbrudt talekommunikationsvagt forbliver 
i kraft efter etablering af datalink kommunikation 
mellem flyveleder og pilot. 
 
4.8.2 Svigtende radioforbindelse 
 
Hvis svigtende radioforbindelse udelukker over-
holdelse af pkt. 4.8.1., skal luftfartøjschefen 
efterkomme de forskrifter, der er indeholdt i BL 
7-14, samt de af følgende fremgangsmåder, der 
kan komme i betragtning. Luftfartøjschefen skal 
derudover forsøge at etablere radioforbindelse 
med vedkommende flyvekontrolenhed med alle 
de midler, der står til rådighed. Fra et luftfartøj, 
som indgår i flyvepladstrafikken på en kontrolle-
ret flyveplads, skal der desuden holdes udkig 
efter sådanne instruktioner, som måtte blive 
givet ved hjælp af lyssignaler. 
 
4.8.2.1 Under visuelle vejrforhold skal luftfartøjs-
chefen 
a. fortsætte flyvningen under visuelle vejrforhold, 
lande på nærmest beliggende, egnede flyve-
plads, uanset om radiokontakt er krævet, og 
hurtigst muligt melde landing til vedkommende 
flyvekontrolenhed, og 
b. hvis det skønnes tilrådeligt, fuldføre flyvningen 
efter instrumentflyvereglerne i overensstemmel-
se med pkt. 4.8.2.2. 
 
4.8.2.2 Under instrumentvejrforhold eller hvis 
luftfartøjschefen, som udfører en flyvning efter 
instrumentflyvereglerne, skønner det utilrådeligt 
at fortsætte i overensstemmelse med pkt. 
4.8.2.1 a., skal luftfartøjschefen ved flyvning i 
København Flyveinformationsregion (FIR) og i 
Rønne Terminalområde (TMA)  
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a. bibeholde den sidst tildelte hastighed og fly-
vehøjde eller minimumhøjde over havet, hvis 
denne er højere, i en periode på 7 minutter, i 
overensstemmelse med pkt. 4.8.2.2.1, 
 
b. derefter tilpasse flyvehøjde og hastighed i 
henhold til den indleverede flyveplan, 
 
c. hvis luftfartøjet er under radarkursdirigering 
eller flyver "offset" i henhold til RNAV uden kla-
reringsgrænse, fortsætte på den mest direkte 
måde for at genoptage flyvning efter gældende 
flyveplan ikke senere end det næste betydnings-
fulde punkt under hensyntagen til gældende 
laveste flyvehøjde, 
 
d. fortsætte flyvning i overensstemmelse med 
gældende flyveplan til det for bestemmelsesste-
det angivne navigationshjælpemiddel, og når det 
er påkrævet ifølge nedenstående pkt.  
e., vente over dette hjælpemiddel 
indtil påbegyndelse af nedgang, 
 
e. påbegynde nedgang, jf. ovenstående pkt. d., 
på det tidspunkt, som afviger mindst muligt fra 
det forventede indflyvningstidspunkt, som luftfar-
tøjschefen sidst har modtaget og kvitteret for, 
eller hvis luftfartøjschefen ikke har modtaget og 
kvitteret for et forventet indflyvningstidspunkt, 
skal det nævnte navigationshjælpemiddel forla-
des på et tidspunkt, der afviger mindst muligt fra 
det beregnede ankomsttidspunkt, som fremgår 
af gældende flyveplan, 
 
f. udføre en normal instrumentindflyvningspro-
cedure for vedkommende navigationshjælpe-
middel og 
 
g. lande så vidt muligt inden for 30 minutter efter 
det forventede ankomsttidspunkt i henhold til 
den gældende flyveplan eller det sidst 
modtagne forventede indflyvningstidspunkt. 
 
4.8.2.2.1 Den 7 minutters periode, der er nævnt i 
pkt. 4.8.2.2 a., indtræffer på det seneste tids-
punkt regnet fra det tidspunkt, hvor 
 
a. luftfartøjet flyver på en rute uden obligatoriske 
rapportpunkter, eller når luftfartøjet har fået in-
struktioner om udeladelse af positionsrapporter 
1. og den tildelte højde er nået, eller minimum 
flyvehøjde er nået, 
eller 
2. SSR-transponderen er blevet aktiveret på 
kode 7600, jf. BL 7-14, pkt. 7.19.1 c., 
 
b. hvis luftfartøjet flyver på en rute med obligato-
riske rapportpunkter, og der ikke er modtaget 
instrukser om udeladelse af positionsrapporter 
på  

1. det tidspunkt, hvor den sidst tildelte højde 
eller minimum flyvehøjde er opnået, eller 
2. det af piloten tidligere oplyste forventede tids-
punkt over et obligatorisk 
rapportpunkt eller 
3. det tidspunkt, hvor det skulle rapportere over 
et obligatorisk rapportpunkt. 
 
5. Dispensation 
Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere 
fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes 
foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for 
de pågældende bestemmelser, herunder inter-
nationale regler på området. 
 
6. Klageadgang 
Trafikstyrelsens afgørelser efter denne BL kan 
ikke påklages til transportministeren eller anden 
administrativ myndighed. 
 
7. Straffebestemmelser 
 
7.1. Overtrædelse af bestemmelserne i denne 
BL og bestemmelserne i SERAforordningen, 
straffes efter 149, stk. 8 henholdsvis stk. 11 i lov 
om luftfart. 
 
7.2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske 
personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-
vens 5. kapitel. 
 
8. Ikrafttræden 
Denne BL træder i kraft den 4. december 2014. 
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Trafik- og Byggestyrelsen 
Bestemmelser for civil luftfart 
 
 

BL 7-11:  
 

Bestemmelser om signaler  
 
 

Udgave 6, 2. november 2009 
 
 
Udeladt er: 
Afsnit 1 Ref. dokumenter 
Afsnit 2 Definitioner 
Afsnit 3 Anvendelsesområde 
Afsnit 4 Generelt 
Afsnit 9 Rangersignaler 
 
 
5. Nød- og ilsignaler   
 

 
5.1  Nødsignaler   
 
5.1.1  Følgende signaler, anvendt enten samlet 
eller hver for sig, betyder, at alvorlig eller over-
hængende fare truer, og at øjeblikkelig assi-
stance er ønsket:  
 
a. Et signal bestående af gruppen SOS (...---

... efter morsesystemet) afgivet radiotele-
grafisk eller på anden signaleringsmåde.  

 
b. Et signal bestående af ordet MAYDAY 

afgivet radiotelefonisk tre gange.  
 
c. Et nødsignal sendt via datalink, som til-

kendegiver betydningen af ordet MAYDAY 
 
d. Raketter eller bomber, der udkaster røde 

lys, og som affyres en ad gangen med 
korte mellemrum.  

 
e. Et faldskærmsblus, som viser rødt lys.  
 

  

5.2 Ilsignaler  
 
5.2.1 Følgende signaler, anvendt enten samlet 
eller hver for sig, betyder, at et luftfartøj ønsker 
at tilkendegive, at vanskeligheder tvinger det til 

at lande, uden at det dog kræver øjeblikkelig 
assistance:  
 
1. Gentagen tænding og slukning af lan-

dingsprojektørerne.  
 
2. Gentagen tænding og slukning af naviga-

tionslysene udført på en måde, som ad-
skiller sig fra blinkende navigationslys.  

 
 
5.2.2 Følgende signaler, anvendt enten samlet 
eller hver for sig, betyder, at et luftfartøj har en 
meget vigtig meddelelse at sende angående 
sikkerheden for et luftfartøj, skib eller andet far-
tøj eller angående sikkerheden for en person, 
der befinder sig ombord eller er i sigte:  
 
1. Et signal bestående af gruppen XXX (-..- -

..- -..- efter morsesystemet) afgivet radio-
telegrafisk eller på anden signaleringsmå-
de.  

 
2. Et signal bestående af ordene PAN PAN 

afgivet tre gange.  
 
3. Et ildsignal sendt via datalink, som tilken-

degiver betydningen af ordene PAN PAN 
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6. Signaler til anvendelse i tilfælde af interception 
 

6.1  Signaler fra det interceptede luftfartøj og svarsignaler fra det interceptede luftfartøj 
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7. Synlige signaler anvendt for at ad-
vare et luftfartøj, der uden tilladelse fly-
ver inden for eller er ved at flyve ind i et 
restriktionsområde, et forbudt område 
eller et fareområde  
 
En række projektiler, som ved deres sprængning 
fremkalder røde og grønne lys, afskudt med 10 
sekunders mellemrum om dagen eller om nat-
ten, tilkendegiver over for et luftfartøj, at det 
uden tilladelse flyver i eller er ved at flyve ind i et 
restriktionsområde, et forbudt område eller et 
fareområde, og at det skal tage de nødvendige 
forholdsregler.  
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8.  Signaler for flyvepladstrafik 
  
8.1  Lys og lyskugler  
 
8.1.1  Anvisning  
 

 Fra kontroltårn til: 

Lys Luftfartøjer i luften Luftfartøjer på jorden 

 
Fast grønt  1) 
 
Fast rødt  1) 
 
 
En række grønne blink  1) 
 
En række røde blink 1) 
 
En række hvide blink 1) 
 
 
Røde lyskugler 

 
Tilladt at lande 
 
Giv plads for andet luftfartøj og fortsæt i 
trafikrunden 
 
Vend tilbage for at lande  2) 
 
Flyvepladsen uegnet til landing; land ikke 
 
Land på denne flyveplads og kør ind til  2) 
parkeringspladsen 
 
Landing ikke tilladt i øjeblikket, uanset tidlige-
re instruktioner 

 
Tilladt at starte 
 
Stop 
 
 
Tilladt at køre 
 
Forlad landingsområdet i brug 
 
Vend tilbage til udgangsstedet på 
flyvepladsen 
 

1) Rettet mod pågældende luftfartøj, se figur 1.  
 
2) Klarering til landing og kørsel vil derefter blive afgivet på  

sædvanlig måde 
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8.1.2  Luftfartøjets kvittering  
 
Et luftfartøj kvitterer for et modtaget signal på 
følgende måder:  
 
1.  I Luften:  
  
      a.  Om dagen:   
          Ved vingetipning.   
 

Anm.: Dette signal behøver ikke at 
afgives af luftfartøjer, der befinder sig 
på baselinien eller indflyvningslinien 
(finalen).   

 
      b. Om natten:   

Ved to gange at tænde og slukke luft-
fartøjets landingsprojektør eller, hvis 
en sådan ikke findes, ved to gange at   

         tænde og slukke navigationslysene.   

 
 
 
2.  På jorden:   
 
  a.  Om dagen:   

Ved bevægelser med krængeror eller 
sideror.  

  
      b.  Om natten:   

Ved to gange at tænde og slukke luft-
fartøjets landingsprojektør eller, hvis 
en sådan ikke findes, ved to gange at 
tænde og slukke navigationslysene.  
 
 
 
  

 
 
 
8.2.  Jordsignaler  
Anm.: Detaljeret beskrivelse af jordsignaler findes i Annex 14.  
 
8.2.1  Landingsforbud  
 
En rød, kvadratisk flage med gule diagonaler (figur 2) anbragt vandret i et signal-
område betyder, at landing på flyvepladsen er forbudt, og at forbudet vil være af 
længere varighed.  
 
 
8.2.2 Iagttagelse af særlige forsigtighedsregler under indflyvning og landing  
 
En rød, kvadratisk flage med en gul diagonal (figur 3) anbragt vandret i et signal-
område betyder, at der på grund af manøvreområdets dårlige tilstand eller af an-
dre årsager skal udvises særlig forsigtighed under indflyvning og landing.  
 
8.2.3  Anvendelse af baner og rulleveje  
 
8.2.3.1 En hvid flage af form som en håndvægt (figur 4) anbragt vandret i et sig-
nalområde betyder, at start, landing og kørsel med luftfartøjer udelukkende skal 
foregå på baner og rulleveje.  
 
8.2.3.2 Samme hvide håndvægt (se pkt. 4.2.3.1), men forsynet med en sort stribe 
tværs over hver af håndvægtens cirkulære flader og vinkelret på dennes skaft 
(figur 5), betyder, når den er anbragt vandret i et signalområde, at start og landing 
med luftfartøjer udelukkende skal foregå på baner, hvorimod andre manøvrer kan 
foretages uden for baner og rulleveje.  
 
 
8.2.4 Uanvendelige dele af manøvreområdet  
Ensfarvede kors af en iøjenfaldende farve, gule eller hvide (figur 6), anbragt vandret 
på manøvreområdet angiver et område, som er uanvendeligt for luftfartøjer.  
 
  

 

 

 

Fig. 3 

 

 

 

 

Fig. 2 

Fig.4 

Fig.5 

Fig.6 
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8.2.5 Start- og landingsretninger  
 
8.2.5.1 Et vandret anbragt, hvidt eller orange landings-T (figur 7) betyder, at start og landing skal foreta-
ges i en retning parallel med T'ets stamme og mod overliggeren.  
 
Anm.: Når landings-T anvendes i mørke, er det enten belyst, eller dets konturer er markeret med hvide 
lys.  
 
 
8.2.5.2 Et tocifret tal (figur 8) anbragt lodret på eller i nærheden af kontroltårnet angiver over for luftfartø-
jer på manøvreområdet startretning, udtrykt i misvisende dekagrader.  
 
 
 
8.2.6 Højretrafik  
 
En mod højre afbøjet pil af iøjnefaldende farve (figur 9) anbragt vandret i et signalområde 
eller ved enden af bane i brug betyder, at drej efter start eller før landing skal udføres til 
højre.  
 
 
8.2.7 Lufttrafiktjenestens meldekontor  
Bogstavet »C« i sort på gul baggrund anbragt lodret (figur 10) angiver, hvor lufttrafiktjenestens meldekon-
tor er beliggende.  
 
 
 
8.2.8 Stedfindende svæveflyvning  
Et dobbelt hvidt kors (figur 11) anbragt vandret i signalområdet betyder, at flyvepladsen anvendes af 
svævefly, og at svæveflyvning finder sted.  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

Fig.7 

Fig.10 

Fig.8 

Fig.9 

Fig.11 
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Bestemmelser for civil luftfart 
 
 
 

 
 
 
 
 

BL 7-15: 

 

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme  
naturområder i Danmark 
 
 
Udgave 1, 24. september 2012 
 
I medfør af luftfartslovens § 82, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, 

fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndi-

gelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse 

nr. 893 af 29. august 2012 om Trafikstyrelsens 

opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgø-

relse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter, føl-

gende:  

 

1.  Anvendelsesområde  

 

1.1  Denne BL gælder for luftfart med motori-

serede luftfartøjer med motoren i drift inden for 

de områder, der er angivet på kortet i bilag 1 og 

listen i bilag 2.  

 

1.2  BL’en gælder ikke for Grønland.  

 

Anm.: For Grønland gælder BL 7-16, 2. udgave 

af 21. november 1985.  

 

2.  Flyvning over særligt støj-følsomme 

naturområder  

 

2.1  Flyvning i højder lavere end 1000 FT (300 

m) over terræn skal undgås, jf. dog pkt. 2.2.  

 

 2.2  Bestemmelsen i pkt. 2.1 gælder ikke i 

følgende tilfælde:  

a.  Når konkrete operationelle hensyn nød-

vendiggør flyvning i lavere højde, herun-

der som følge af vejrforholdene og ved 

start og landing i henhold til gældende 

regler. Bortset fra ved start og landing skal 

en sådan flyvning i lavere højde så vidt 

muligt udføres i lige linje over pågældende 

område.  

 

b.  Ved udførelse af nødvendige opgaver i 

forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse 

mm. af anlæg, ejendomme, skovbrug, 

landbrug og dyrehold og lignende.  

 

2.3  Start og landing i forbindelse med rund-

flyvning med helikopter på en selvvalgt helikop-

terflyveplads omfattet af BL 3-31 må ikke fore-

komme.  

 

3.  Dispensation  

 

Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere 

fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes 

foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for 

de pågældende bestemmelser.  

 

4.  Ikrafttræden  

 

4.1  Denne BL træder i kraft den 15. oktober 

2012.  

 

4.2  Samtidig ophæves BL 7-16, 2. udgave af 

21. november 1985, idet den dog fortsat gælder 

for Grønland, jf. anmærkningen til pkt. 1.2.  

 

Trafikstyrelsen, den 24. september 2012  

 

 

Carsten Falk Hansen  

/ Theo Rabenberg   
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EASA, uddrag udvalgte for-
ordninger og regelsæt 
 

 
 
 
 
 

syllabus til SPL jfr. AMC til EU-forordning 
1178/2011. 
 
AMC1 FCL.115; FCL.120 
 
SYLLABUS OF THEORETICAL KNOWLEDGE 
FOR THE SPL and LAPL(S) 

 
(a) The training and examination should cover 
aspects related to non-technical skills in an inte-
grated manner, taking into account the particular 
risks associated with the licence and the activity. 
The theoretical knowledge instruction provided 
by the ATO should include a certain element of 
formal classroom work but may also include 
other methods of delivery for example interactive 
video, slide or tape presentation, computer-
based training and other media distance learn-
ing courses. The training organisation responsi-
ble for the training has to check if all the appro-
priate elements of the training course of theoret-
ical knowledge instruction have been completed 
to a satisfactory standard before recommending 
the applicant for the examination. 
 
(b) The following tables contain the syllabi for 
the courses of theoretical knowledge, as well as 
for the theoretical knowledge examinations for 
the LAPL(B) and LAPL(S). The syllabi for the 
theoretical knowledge instruction and examina-
tion for the PPL(A) and PPL(H) in AMC1 
FCL.210 and FCL.215 should be used for the 
LAPL(A) and the LAPL(H), respectively. 

 
1 IR LAW AND ATC PROCEDURES 

1.1 International law: conventions, agree-
ments and organisations 

1.2 Airworthiness of aircraft 

1.3 Aircraft nationality and registration marks 

1.4 Personnel licensing 

1.5 Rules of the air 

1.6 Procedures for air navigation: aircraft 
operations 

1.7 Air traffic regulations: airspace structure 

1.8 ATS and air traffic management 

1.9 AIS 

1.10 Aerodromes, external take-off sites 

1.11 Search and rescue 

1.12 Security 

1.13 Accident reporting 

1.14 National law 

2 HUMAN PERFORMANCE 

2.1 Human factors: basic concepts 

2.2 Basic aviation physiology and health 
maintenance 

2.3 Basic aviation psychology 

3 METEOROLOGY 

3.1 The atmosphere 

3.2 Wind 

3.3 Thermodynamics 

3.4 Clouds and fog 

3.5 Precipitation 

3.6 Air masses and fronts 

3.7 Pressure systems 

3.8 Climatology 

3.9 Flight hazards 

3.10 Meteorological information 

4 COMMUNICATIONS 

4.1 VFR communications 

4.2 Definitions 

4.3 General operating procedures 

4.4 Relevant weather information terms 
(VFR) 

4.5 Action required to be taken in case of 
communication failure 

4.6 Distress and urgency procedures 

4.7 General principles of VHF propagation 
and allocation of 
Frequencies 

 
II. ADDITIONAL SUBJECTS FOR EACH 
CATEGORY 
 
II.A. SAILPLANES 

5 PRINCIPLES OF FLIGHT - SAILPLANE 

5.1 Aerodynamics (airflow) 

5.2 Flight mechanics 

5.3 Stability 

5.4 Control 

5.5 Limitations (load factor and manoeuvres) 

5.6 Stalling and spinding 

6 OPERATIONAL PROCEDURES – 
SAILPLANE 

6.1 General requirements 

6.2 Launch methods 

6.3 Soaring techniques 

6.4 Circuits and landing 

6.5 Outlanding 

6.6 Special operational procedures and haz-
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ards 

6.7 Emergency procedures 

7 FLIGHT PERFORMANCE AND 
PLANNING – SAILPLANE 

7.1 Verifying mass and balance 

7.2 Speed polar of sailplanes or cruising speed 

7.3 Flight planning and task setting 

7.4 ICAO flight plan (ATS flight plan) 

7.5 Flight monitoring and in-flight re-planning 

8 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE, 
AIRFRAME AND SYSTEMS 
AND EMERGENCY EQUIPMENT – 
SAILPLANE 

8.1 Airframe 

8.2 System design, loads and stresses 

8.3 Landing gear, wheels, tyres and brakes 

8.4 Mass and balance 

8.5 Flight controls 

8.6 Instruments 

8.7 Manuals and documents 

8.8 Airworthiness and maintenance 

9 NAVIGATION – SAILPLANE 

9.1 Basics of navigation 

9.2 Magnetism and compasses 

9.3 Charts 

9.4 Dead reckoning navigation 

9.5 In-flight navigation 

9.6 Global navigation satellite systems 

 

FORORDNINGER  
KOMMISSIONENS 

GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 
923/2012 af 26. september 2012 om fælles 
regler for luftrummet og operationelle be-
stemmelser vedrørende luftfartstjenester og -
procedurer og om ændring af gennemførel-
sesforordning (EF) nr. 1035/2011 og forord-
ning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, 
(EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) 
nr. 255/2010 

 

AFDELING 2  

Anvendelse og overholdelse  

SERA.2001 Anvendelse  

Med forbehold af SERA.1001 ovenfor gælder 
denne forordning i overensstemmelse med arti-
kel 1 især for luftrumsbrugere og for luftfartøjer, 
der  

a) opererer ind i, inden for eller ud af EU  

b) bærer nationalitets- og registreringsmærker 
fra en EU-medlemsstat, og som opererer i et 
hvilket som helst luftrum i det omfang, de ikke er 
i modstrid med de regler, som er udstedt af den 
stat, der har jurisdiktion over det område, som 
overflyves.  

Denne forordning gælder også for medlemssta-
ternes kompetente myndigheder, luftfartstjene-
steudøvere og relevant personale på jorden, der 
er beskæftiget inden for flytrafik. 

 

SERA.2005 Overholdelse af lufttrafikreglerne  

Føring af et luftfartøj under flyvning, på en flyve-
plads' trafikområde eller på en operationslokali-
tet skal ske under overholdelse af de generelle 
regler, gældende lokale bestemmelser og under 
flyvning tillige  

a) visuelflyvereglerne eller  

b) instrumentflyvereglerne. 

 

SERA.2010 Ansvarsfordeling  

a) Luftfartøjschefens ansvar  

Uanset om luftfartøjschefen selv styrer luftfartø-
jet, er vedkommende ansvarlig for føringen af 
luftfartøjet i overensstemmelse med denne for-
ordning. Luftfartøjschefen kan dog afvige fra 
disse regler under omstændigheder, der gør en 
sådan afvigelse absolut nødvendig af sikker-
hedsmæssige årsager.  

b) Forberedelse til flyvning  

Inden en flyvning påbegyndes, skal luftfartøjs-
chefen gøre sig bekendt med alle tilgængelige 
oplysninger, der er af betydning for den pågæl-
dende flyvning. Forberedelse til flyvning, der 
ikke skal foregå i en flyveplads' nærhed, samt til 
alle IFR-flyvninger, skal omfatte en omhyggelig 
gennemgang af tilgængelige, aktuelle vejrmel-
dinger og vejrudsigter, beregning af den nød-
vendige brændstofmængde samt fastlæggelse 
af en alternativ fremgangsmåde for det tilfælde, 
at flyvningen ikke kan gennemføres som plan-
lagt. 
 

SERA.2015 Luftfartøjschefens myndighed  

Luftfartøjschefen har den afgørende myndighed 
med hensyn til disponering over luftfartøjet i den 
tid, han er ansvarlig for luftfartøjets føring.  

 

SERA.2020 Problematisk brug af psykoaktive 
stoffer  

Ingen, hvis funktion er afgørende for flyvesikker-
heden (flyvesikkerhedssensitivt personale), må 
varetage denne funktion, når den pågældende 
er under indflydelse af et psykoaktivt stof, der 
svækker den menneskelige præstationsevne. 
Sådanne personer må ikke indlade sig på nogen 
form for problematisk brug af stoffer. 
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KAPITEL 2  

Afværgelse af sammenstød  

SERA.3201 Generelt  

Intet i denne forordning fritager luftfartøjschefen 
for ansvaret for at foretage sådanne manøvrer, 
herunder undvigemanøvrer baseret på Resoluti-
on Advisories fra ACAS-udstyr, som bedst tjener 
til afværgelse af sammenstød.  

 

SERA.3205 Nærhed  

Et luftfartøj må ikke flyve så nær andre luftfartø-
jer, at der kan opstå fare for sammenstød. 

 

SERA.3210 Vigepligt  

a) Det luftfartøj, der ikke har vigepligt, skal holde 
sin styrede kurs og fart.  

b) Et luftfartøj, der er klar over, at et andet luft-
fartøjs manøvredygtighed er forringet, skal vige 
for det pågældende luftfartøj.  

c) Et luftfartøj, der i henhold til nedenstående 
regler har pligt til at vige for et andet, må ikke 
passere over, under eller foran dette, medmin-
dre det sker i betryggende afstand, og der er 
taget hensyn til effekten af randhvirvler.  

 
1) Luftfartøjer på frontal kurs. Når to luftfartøjer 
styrer efter modsat eller næsten modsat kurs, og 
der er fare for sammenstød, skal begge ændre 
deres styrede kurs til højre. 

 

2) Luftfartøjer på skærende kurs. Når to luftfartø-
jer i omtrent samme højde styrer efter kurser, 
som skærer hinanden, har det luftfartøj, som har 
det andet luftfartøj på sin højre side, vigepligt 
med følgende undtagelser:  

i) Kraftdrevne luftfartøjer, der er tungere end luft, 
skal vige for luftskibe, svæveflyvemaskiner og 
balloner.  

ii) Luftskibe skal vige for svæveflyvemaskiner og 
balloner.  

iii) Svæveflyvemaskiner skal vige for balloner.  

iv) Kraftdrevne luftfartøjer skal vige for luftfartø-
jer, der ses bugsere andre luftfartøjer eller gen-
stande. 

 

3) Overhaling. Et overhalende luftfartøj er et 
luftfartøj, der nærmer sig et andet bagfra på en 
linje, der danner en vinkel på under 70 grader 
med det andet luftfartøjs symmetriplan, dvs. 
befinder sig i en position i forhold til det andet 
luftfartøj, som om natten betyder, det ikke er i 
stand til at se hverken luftfartøjets venstre (bag-
bords-) eller højre (styrbords-) navigationslys. 
Det overhalende fly har vigepligt og skal, hvad 
enten det stiger, går nedad eller flyver vandret, 

vige for det overhalede luftfartøj ved at ændre 
sin styrede kurs til højre. Ingen efterfølgende 
ændring i de to luftfartøjers indbyrdes position 
fritager det overhalende luftfartøj for denne for-
pligtelse, før det har passeret og er fuldstændig 
klar af det overhalede luftfartøj.  

i) Overhalende svæveflyvemaskiner. En svæve-
flyvemaskine, der overhaler en anden svævefly-
vemaskine, kan skifte kurs mod højre eller ven-
stre. 
 

4) Landing. Et luftfartøj under flyvning eller et 
luftfartøj, som manøvrerer på jorden eller van-
det, skal vige for luftfartøjer, der er i færd med at 
lande eller foretage sidste del af indflyvning til 
landing.  

i) Når to eller flere luftfartøjer, der er tungere end 
luft, nærmer sig en flyveplads eller en opera-
tionslokalitet for at lande, skal luftfartøjer i højere 
flyvehøjde vige for luftfartøjer, der befinder sig i 
lavere flyvehøjde. Luftfartøjer i lavere højde må 
ikke udnytte denne regel til at skære ind foran et 
andet luftfartøj, der foretager sidste del af ind-
flyvning til landing, eller til at overhale det på-
gældende luftfartøj. Dog skal kraftdrevne luftfar-
tøjer, der er tungere end luft, vige for svævefly-
vemaskiner.  

ii) Nødlanding. Et luftfartøj, der er vidende om, at 
et andet luftfartøj er tvunget til at lande, skal vige 
for det pågældende luftfartøj. 
 
5) Start. Et luftfartøj under kørsel på manøvre-
området på en flyveplads skal vige for luftfartø-
jer, som er under start eller er ved at starte. 
 
d) Luftfartøjers, personers og køretøjers færdsel 
på jorden  

1) I tilfælde af risiko for kollision mellem to luft-
fartøjer under kørsel på trafikområdet på en 
flyveplads eller en tilsvarende del af en opera-
tionslokalitet gælder følgende:  

i) Når to luftfartøjer styrer efter modsat eller næ-
sten modsat kurs, skal begge luftfartøjer standse 
eller, hvis det er muligt, ændre kurs til højre for 
at holde god afstand.  

ii) Når to luftfartøjer styrer kurser, som skærer 
hinanden, har det luftfartøj, som har det andet 
luftfartøj på sin højre side, vigepligt.  

iii) Et overhalende luftfartøj har vigepligt og skal 
holde sig klar af det overhalede luftfartøj.  

2) Et luftfartøj under kørsel på manøvreområdet 
på en kontrolleret flyveplads skal standse og 
holde ved alle ventepositioner, medmindre ud-
trykkelig tilladelse til at køre ind på eller krydse 
banen er modtaget fra kontroltårnet.  

3) Et luftfartøj under kørsel på manøvreområdet 
skal stoppe foran alle tændte stopbarrer og må 
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først fortsætte i overensstemmelse med nr. 2), 
når lysene slukkes. 

4) Færdsel af personer og køretøjer på flyve-
pladser  

i) Personers og køretøjers, herunder bugserede 
luftfartøjers, færdsel på manøvreområdet på en 
flyveplads skal kontrolleres af kontroltårnet på 
flyvepladsen, for så vidt det er nødvendigt for at 
undgå fare for dem eller for luftfartøjer, der lan-
der, kører eller starter. 

ii) Når der anvendes særlige procedurer på 
grund af dårlige sigtbarhedsforhold:  

A) skal antallet af personer og køretøjer på ma-
nøvreområdet på en flyveplads indskrænkes til 
det strengt nødvendige, og der skal tages sær-
ligt hensyn til at beskytte de følsomme områder 
for ILS/MLS, når kategori II- eller kategori III-
præcisionsinstrumentoperationer finder sted  

B) skal minimumsadskillelsen mellem køretøjer 
og luftfartøjer under kørsel, med forbehold af 
bestemmelserne i nr. iii), være som foreskrevet 
af luftfartstjenesteudøveren og godkendt af den 
kompetente myndighed, idet der tages højde for 
de tilgængelige hjælpemidler  

C) når blandede ILS- og MLS-
præcisionsinstrumentoperationer i kategori II 
eller kategori III uafbrudt finder sted til samme 
landingsbane, skal de mest restriktive kritiske og 
følsomme ILS- eller MLS-områder beskyttes.  

iii) Redningskøretøjer under udrykning til et luft-
fartøj i nød skal gives fortrinsret for al anden 
trafik på jorden. 

iv) Med forbehold af bestemmelserne i nr. iii) 
skal køretøjer på manøvreområdet overholde 
følgende regler:  

A) Køretøjer og køretøjer, der bugserer luftfartø-
jer, har vigepligt over for luftfartøjer, der lander, 
starter, er under kørsel eller bugsering.  

B) Køretøjer har vigepligt over for andre køretø-
jer, der bugserer luftfartøjer.  

C) Køretøjer har vigepligt over for andre køretø-
jer i overensstemmelse med luftfartstjenesteen-
hedens instruktioner.  

D) Uanset bestemmelserne i litra A), B) og C) 
skal køretøjer og køretøjer, der bugserer luftfar-
tøjer, følge flyvepladsens kontroltårns instruktio-
ner. 
 

SERA.3225 Manøvrering på og i nærheden af 
en flyveplads  

Et luftfartøj, der manøvreres på eller i nærheden 
af en flyveplads, skal  

a) iagttage al anden flyvepladstrafik med henblik 
på at undgå sammenstød  

b) følge eller holde sig klar af andre manøvrer-
ende luftfartøjers trafikmønster  

c) foretage alle drej til venstre under indflyvning 
til landing og efter start, medmindre andet er 
angivet eller anden instruktion er modtaget fra 
vedkommende lufttrafiktjenesteenhed. Dette 
gælder ikke for balloner  

d) lande og starte mod vinden, medmindre hen-
syn til sikkerheden, til banesystemets udform-
ning eller til øvrig lufttrafik medfører, at en anden 
retning må foretrækkes. Dette gælder ikke for 
balloner. 
 
Link til easa dokumentsamling: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DANSK SVÆVEFLYVER UNION                                 - 80-                                                     L & B KOMPENDIUM 

Januar 2016   
13. udgave   

 

 

 

 
VFR  Flight Guide 
 

ENR 5.5 Luftsportsaktiviteter (18 okt. 12)  

 
1. Svæveflyvning / Drageflyvning 
 
 
1.1 Generelt 
Svæveflyvning / drageflyvning kan finde sted fra 
et stort antal offentlige og private flyvepladser el-
ler særlige svæve- / dragepladser. Flyveplad-
serne og svæve- / dragepladserne er vist på 
ANC / 500 Denmark samt andre relevante kort 
for luftfarten. 
 
1.2 Advarsel. Brug af startspil 
Spilstart kan finde sted på nogle pladser op til en 
højde af 2000 FT AGL. Kablet udgør en næsten 
usynlig hindring under optræk såvel som når det 
falder til jorden. Efter frigørelse fra flyet vil kablet 
falde mod jorden i retningen med vinden bort fra 
startspillet. Normalt vil kablet falde indenfor plad-
sens begrænsning, men tilfælde, hvor det falder 
udenfor vil kunne forekomme 
 
Kollision med kablet vil kunne forårsage skade 
på et luftfartøj. i værste tilfælde være fatal. En 
sikkerhedsafstand på 1 NM fra pladsens position 
anses at være tilstrækkelig. 
For lister over svæve- / drageflyvepladser, hvor 
spilstart kan finde sted, se punkterne 1.5 og 1.6. 
 
1.3 Svæve- / Drageflyvning i luftrum klasse E 

og G 
Svæve- / drageflyvning i luftrum klasse E og G 
vil normalt ikke være kendt af ATS. I tilfælde af 
intensive aktiviteter som konkurrencer og lig-
nende vil NOTAM blive udsendt herom, såfremt 
Trafikstyrelsen er blevet informeret herom forin-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Svæve- / Drageflyveområder i luftrum 
klasse C og D 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 Områder og tildeling 
Områder indenfor hvilke svæve- / drageflyvning 
alene kan finde på særlige betingelser er etable-
ret i København TMA og Roskilde TMA (luftrum 
klasse C) samt i Billund TMA/CTR, og Karup 
TMA/CTR (luftrum klasse D). 
 
Områderne kan tildeles på alle dage til flyveklub-
ber eller til individuelle flyvninger. Ved intensiv 
aktivitet tildeles områderne kun til flyveklubber. 
Tildeling af områderne vil altid være baseret på 
en evaluering af den aktuelle trafiksituation i det 
pågældende område. Indenfor København TMA 
vil individuelle flyvninger også kunne tillades at 
operere i luftrum klasse C udenfor svæve-
flyveområderne. 
 
1.4.2 Placering af svæve- / drageflyveområder.  
Områderne i København TMA og Roskilde TMA 
er vist på ANCS / 250 Copenhagen Area. For 
beliggenheden af områderne i Billund TMA/CTR 
og Karup TMA/CTR, se kortet i den pågældende 
AD-sektion. 
 
1.4.3 Forhold for anden flyvning end svæve- / 
drageflyvning 
a) IFR flyvning 

IFR flyvning vil blive adskilt fra aktive svæ-
ve- / drageflyveområder. Dog, hvis et områ-
de er tildelt en individuel flyvning, vil IFR 
flyvninger blive adskilt fra denne og ikke fra 
hele området. 

 
b) VFR flyvning 

VFR flyvning kan indhente information om 
hvorvidt et svæve- / drageflyveområde er 
aktivt ved den relevante ATS enhed på den 
pågældende TOWER eller APPROACH fre-
kvens. 

 
En anmodning om klarering til at passere et 
aktivt område vil normalt blive imødekommet, 
men VFR flyvninger, der er klareret til at passere 
et aktivt område vil ikke modtage de for luftrum 
klasse C og D foreskrevne trafikinformationer og 
råd til undgåelse af kollisioner. 
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1.5 Svæveflyvepladser med spilstart 
 
PLADS       (WGS-84)      BEMÆRKNING  

 

Alpahflyvecenter  55 29 50N 011 23 30E 

Arnborg    56 00 43N 009 00 45E  

Bolhede    55 37 58N 008 45 35E  

Ejstruphede    56 01 08N 008 40 55E   

Frederikssund Nord   55 51 08N 012 04 26E  

Gesten    55 33 03N 009 11 05E    Flyvemaskiner som slæber  

svævefly udfører højredrej  

efter start på RWY 10  

Gørløse/EKGL   55 53 OSN 012 13 41E  

Hammer/EKHM    55 54 28N 009 27 55E 

Kongsted    55 15 08N 012 03 46E   

Lindtorp    56 23 48N 008 26 31E  

Nørre Felding   56 17 58N 008 34 55E  Trafikrunder udføres vest  

for pladsen  

Rødekro    55 04 43N 009 18 05E  

Silkeborg / Christianshede  56 06 18N 009 23 35E 

Slaglille    55 27 08N 011 38 41E  

Sæby i Ottestrup   57 20 48N 010 24 25E 

Tølløse   55 34 53N 011 45 36E Trafikrunder udføres nord  

 for pladsen 

Vøjstrup 55 14 53N 010 12 06E 

 

 

Svæveflyveområder på Sjælland 

 
Dette er en oversigt over de områder på Sjælland, der kan tildeles til Svæveflyvning. Områder-
ne ligger alle inden for henholdsvis København og Roskilde TMA, tilsammen benævnt 
COPENHAGEN AREA. For at gøre oversigten bedre er TMA delgrænser og højder ikke taget 
med.  
 
Områderne N1 til N6 og S1 til S6 er svæveflyveområder og kan åbnes ved behov efter anmod-
ning til Roskilde APP af en klub eller Roskilde APP kan vælge selv at åbnet et antal områder. 
Nogle af områderne er yderligere opdelt i 2 eller 4 kvadranter. Det kan være at der kun kan åb-
nes enkelte kvadranter eller måske endda kun et, i et område.  
 
Områderne T1 til T8 er transitområder og bliver ikke tildelt til svæveflyvning, men et fly kan få 
lov til at krydse et T-område. Flyvning i T-områderne foregår som ved anden flyvning i kontrolle-
ret luftrum 
 
Ved behov ringer en svæveflyveklub til Roskilde APP og beder om at få et givet antal områder 
åbnet og til en given højde. Hvis dette kan imødekommes, åbner Roskilde APP områderne til en 
given højde og overdrager ansvaret til klubben. 
 
Hvis områderne er tildelt klubberne, så tager hver klub sig af en portion fly (typisk sine egne), og 
har styr på hvorvidt de er i områderne eller ej. Der er kun én klub der har den samlede kontakt 
til Roskilde, og som så skal sørge for at dette blive meddelt alle klubberne. Hvis man flyver i et 
område tildelt en svæveflyveklub, skal man opretholde to-vejs radiokontakt med den pågælden-
de klub. 
Anmodning fra Roskilde APP om lukning af et område (f.eks. hvis vinden ændre retning og Ka-
strup skal skifte baneretning), vil tilgå den koordinerende klub, som så giver besked videre til 
den lokale klub, der igen meddeler over radioen at området skal forlades. Når alle flyv er ude af 
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området, melder klubben tilbage til den koordinerende klub der igen giver besked til Roskilde 
APP, at området nu er tomt. 
Man skal altså ikke kalde op på Roskilde APP og spørge om område dit og dat er åbent, men 
kalde den lokale klub op for nærme instruks. 
 
Hvis områderne ikke er tildelt til svæveflyvning, forgår flyvning i områderne som ved alm. flyv-
nign i et kontrolleret område (CTR og TMA). 
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For komplet oplysning om TMA og svæveflyveområder henvises til ICAO kort 1:250.000. 
Nedenstående kort er blot for eksemplets skyld! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En typisk god termik-dag kan foregå på følgende måde: 
 
Du starter lidt tidligt fra Kaldred, melder ind i S4 hos Roskilde og beder om 4000', men for i før-
ste omgang kun 3000', i det Roskilde typiske skal have lov til at gå højere. Efter et par minutter 
bliver det som regel hævet til 4000'.  
Efter et stykke tid skifter du fra S4 til S3, med opkald til Roskilde. 
 
I mellemtiden er resten af Sjælland kommet i gang og Klubberne overtager kontrollen. Det vil 
sige at du skifte fra Roskilde til din egen klub, for at sige om du flyver i områderne eller ej. 
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SVÆVEFLYVNING I BILLUND TMA/CTR OG ESBJERG TIZ/TIA 

(Den officielle tekst fremgår af VFG / AD 2 / EKBI-3  / 3 MAJ 2012) 
 
 
Uddrag af: 
16. Lokale regler / Bemærkninger 
 

Svæveflyvning  
Svæveflyveområder inden for Billund CTR/TMA, se AD 2. EKBI-11. 
 

 
Svæveflyvning  
 

Svæveflyveområder. 
 

Svæveflyveområder åbnes (aktiveres) af Billund Approach i henhold til samarbejdsaftale mel-
lem Dansk Svæveflyver Union og Billund Approach. 

Når svæveflyveområder er aktive og det skønnes nødvendigt af hensyn til frekvensbelastnin-
gen, vil meddelelse herom blive udsendt på Billund ATIS (118.775 MHZ) på engelsk. 
 
 

 
Der henvises i øvrigt til nedenstående link på DSvU’s hjemmeside med eksempler på hvorledes 
svæveflyvning i Billund TMA og svæveflyveområder foregår, samt henvisning til samarbejdsaf-
talen mellem DSvU og Billund Apporach.   

 
http://www.dsvu.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=534:tma-
billund&catid=203:for-piloter 
 
 
Det skal indskærpes, at det på ingen måde tilrådes piloter der ikke er ”lokalkendt” i om-
rådet, at flyve igennem tragtsystemet uden forudgående instruktion af piloter der er godt 
bekendt med procedurerne. 
 
 
  

http://www.dsvu.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=534:tma-billund&catid=203:for-piloter
http://www.dsvu.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=534:tma-billund&catid=203:for-piloter
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Svæveflyveområder i Billund TMA/CTR (3 maj 2012) 
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Uddrag af: 

Unionshåndbog,  Dansk Svæveflyver Unions 

Gr. 510: Bestemmelser for pladser, der anvendes til svæveflyvning 

(15.05.08) 

 
1. GENERELT 
 

Svæveflyvepladser der benyttes til uddannelsesflyvning og/eller flyslæb, samt selvstartende svæ-
vefly, skal godkendes inden ibrugtagning. Sådanne pladser betragtes i henhold til BL 3-7 som pri-
vate pladser. Dansk Svæveflyver Union er i henhold til BL 9-9 bemyndiget til at godkende disse 
pladser. 
 
Selvstartende motorsvævefly kat. 3 (TMG) kan anvende offentlige godkendte flyvepladser og 
lufthavne (se VFG AD 2), forudsat en af flyvepladsens hovedbaner anvendes i forbindelse med 
start og landing. Det er endvidere en forudsætning, 

 at flyet opereres med motoren aktiveret samt 

 at flyets præstationer under de aktuelle forhold er tilstrækkelige til at baneenden samt 
evt. forhindringer i udflyvningszonen kan overflyves i en højde på mindst 50 fod. 

Fartøjschefen skal dog være opmærksom på, om forsikringsbetingelserne for en evt. kaskofor-
sikring indeholder bestemmelser der er begrænsende i forhold til ovenstående. 

 
Før en svæveflyveplads må tages i brug til uddannelsesflyvning, skal ejerens skriftlige tilladelse fo-
religge. Endvidere skal pladsen anmeldes til Trafik- og Byggestyrelsen 

 
I særlige tilfælde kan kravene fraviges, jfr. afsnit 2.1.2. Dette gælder f.eks. i forbindelse med flyv-
ning af historisk karakter, eller for allerede godkendte pladser. 

 
 

2. PLADSEN 
 

2.1. Pladsen består af en bane med start-, landingsområde, samt et sikkerhedsområde, som vist 
på nedenstående skitse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banens længde skal være mindst 650 m.  
 
Start- og landingsområderne kan være forskellig orienterede. 
 
Den totale højdeforskel på en bane må maksimalt være 2 % af banens samlede længde. 
Derudover må den maksimale tværhældning højst være 5 %. 
 
Der skal være frie indflyvningsforhold jfr. punkt 3. 

 
2.1.1. Supplerende krav ved flyslæb/selvstart 
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Banens mindste længde skal, i forbindelse med flyslæb og selvstart, forøges i forhold 
til det aktuelle fly´s stigegradient, så flyet/flyslæbet kan passere mindst 10 m over for-
hindringer i baneenden ved 0-vind. 

 
2.1.2. Supplerende krav ved skræntflyvning 

 
Ved skræntflyvning, hvor starten foregår bag skrænten, og der findes landingsmulig-
heder i terrænnet, må uddannede piloter spil-/autostartes på en kortere bane, ligesom 
krav til landingsområde kan fraviges. 

 
 

2.2. Startområde 
 

2.2.1. Ved startområde forstås det område, der benyttes til den indledende rulning i forbin-
delse med afvikling af spilstart, flyslæb og/eller selvstart. 

 
2.2.2. Startområdet skal have følgende minimumsmål: 

 
Længde: 100 m 
Bredde: Min. 40 m., dog altid så bred, at afstanden fra vingetip til nær-

meste begrænsning er mindst 10 m 
 

Hvis der er høje objekter i begrænsningen skal afstanden på mindst 10 m forlænges 
i forholdet 2:1 i forhold til objektets højde. 

 
F.eks. vil 5 m høje træer forøge afstanden med 2 * 5 m = 10 m. Altså en totalafstand 
på 20 m. 

 
Bevoksningen i startområdet må maksimalt have en længde på 10 cm. 

 
 

2.3. Landingsområde 
 

2.3.1. Ved et landingsområde forstås det område, der benyttes til landing, dvs. området 
hvorfra landing er mulig og til stedet hvor flyet er bragt til standsning. 

 
2.3.2. Landingsområdet skal have følgende minimumsmål: 

 
Længde: 400 m 
Bredde:  50 m 

 
Bevoksningen i landingsområdet må maksimalt have en længde på 20 cm. 

 
 

2.4. Sikkerhedsområde 
 

Umiddelbart langs med landingsområdet skal der være et sikkerhedsområde. Yderbe-
grænsningen skal være mindst 40 m fra banens centerlinie. 

 
Bevoksningen i sikkerhedsområdet må maksimalt være 20 cm høj. 

 
I forlængelse af landingsområdet skal der i indflyvningen være et sikkerhedsområde. Stør-
relsen af sikkerhedsområdet er bestemt af indflyvningsforholdene, således at den mindst 
skal svare til et glidetal på 5, dog min. 50 m. Bevoksningen i dette sikkerhedsområdet må 
maksimalt være 40 cm høj.  
 
Er der f.eks. 15 m høje træer 50 m. fra landingsområdets begrænsningen, vil sikkerhedsom-
rådets længde være 5 * 15 = 75 m.  
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2.5. Flere baner 
 

Hvis der samtidig skal foretages start med samme startmetode på parallelle baner, skal af-
standen mellem startområdernes centerlinier være mindst 250 m. 

 
 
 
 
 
 

3. INDFLYVNINGSOMRÅDE 
 

3.1. Indflyvningsområdet skal kunne placeres, så indflyvningen på intet tidspunkt foregår mindre 
end 150 m fra tættere bebyggede områder. 

 
 

4. UDFLYVNINGSOMRÅDE 
 

4.1. Spil- og autostart. 
 
Ved baner der udelukkende anvendes til spilstart og autostart er der ingen krav, ud over at optrækket 
skal ske, så den nedfaldende wire ikke er til gene for 3. person og ejendom. 
 

4.2. El-ledninger 
 
Ved spil- og autostart må der ikke være elledninger i banens umiddelbare nærhed. Der må ikke fin-
des højspændingsledninger (10 kV eller mere) indenfor en afstand af 300 m fra banen.  
 
Hvis dette ikke kan opfyldes, suppleres pladsgodkendelsen med særlige vilkår, der f.eks. kan være 
at wirefaldskærm ikke må benyttes ved særlige vindretninger. 

 

4.3. Flyslæb og selvstart. 
 

Udflyvningsområdet skal kunne placeres, så udflyvningen på intet tidspunkt foregår mindre end 150 
m fra tættere bebyggede områder. 
 
Eventuelle forhindringer i baneenden skal, som nævnt i afsnit 2.1.1, altid kunne overflyves i mindst 
10 m højde ved 0-vind. 
 
Endvidere skal udflyvningsområdet være indrettet, så det er muligt at foretage en hindringsfri flyvning 
med en stigegradient på mindst 1:25. 
 
Hvis der er offentlige veje eller jernbaner i udflyvningsområdet, skal disse kunne passeres i mindst 
henholdsvis 5 m og 7 m.  

 
 

5. PARKERINGSOMRÅDER 
 

5.1. Fly- og bilparkering skal foregå udenfor aktive start- og landingsområder, samt sikkerhedsom-
råder. Der skal være anvisning for bilparkering og trafik ved adgangsvejene til pladsen. 

 
 

6. INFORMATIONER 
 

6.1. Ved de naturlige adgangsveje til pladsen skal der være informationer til tilskuere, der angiver 
adgangsveje, tilskuerpladser og parkeringsområder, samt evt. restriktioner. 

 

6.2. For brugerne af banen skal informationer, som anført i gruppe 540, være tilgængelige i form at 
tavle eller lignende. 
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7. NØDHJÆLPSUDSTYR 
 

7.1. Der skal findes en telefon med oplysninger om telefonnumre til: 
 

1. Alarmcentral 
2. Politi 
3. Redningsberedskab (brandvæsen) 
4. Nærmeste flyvekontrolorgan, 

 
samt en huskeliste til alarmering, der bl.a. oplyser om den nøjagtige adresse. 

 

7.2. Der skal endvidere findes en førstehjælpskasse anbragt på et let tilgængeligt sted. Første-
hjælpskassen skal mindst være Arbejdstilsynets model eller Falcks "førstehjælp ved ulykke". 

 

8. VINDPOSE 
 

8.1. Der skal findes en vindpose anbragt i pladsens begrænsning eller i dennes umiddelbare nær-
hed. Den skal være i en sådan farve, at den er tydelig synlig fra såvel startstedet som fra luf-
ten i pladsens nærhed og således at den ikke påvirkes af turbulens fra nærliggende bygnin-
ger, træer m.v. 

 
 

9. LANDINGS-T 
 

9.1. Når der foregår uddannelsesflyvning, skal der være udlagt landings-T, der angiver den aktuel-
le landingsretning. 

 
Landings-T'et anbringes på et fra luften synligt sted, f.eks. i banens begrænsning. 

 
 

10. GODKENDELSE AF PLADS 
 

10.1. Godkendelse af ny plads 
 

Anlæg og ibrugtagning af en ny svæveflyveplads må ikke finde sted inden de nødvendige tilladelser 
foreligger jfr. anden lovgivning, som f.eks. miljøbeskyttelses-, naturfrednings- og planlægningslovgiv-
ning, samt endvidere landbrugslovgivning. Brugeren må selv skaffe disse tilladelser. 

 
Endvidere skal den godkendes af Dansk Svæveflyver Union. 

 
Dernæst skal den jfr. BL 3-7 anmeldes til Trafik- og Byggestyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen under-
retter herefter andre berørte statslige, kommunale og amtskommunale myndigheder. Anmeldelsen til 
Trafik- og Byggestyrelsen skal ske senest 3 måneder før ibrugtagen. 
 
Hvis der er mindre end 5 km til baneenderne på en offentlig flyveplads eller 8 km til en militær flyve-
station skal der forinden indhentes godkendelse hos Trafik- og Byggestyrelsen henholdsvis Flyver-
taktisk Kommando. 

 
Dansk Svæveflyver Union udsteder pladsgodkendelsen. 

 
 

10.2. Fornyelse af pladsgodkendelse. 
 

Godkendelser udstedt af Dansk Svæveflyver Union er uden tidsbegrænsning, under forudsætning af 
at de i godkendelsesbeviset givne forudsætninger stadig er gældende. 

 
Sker der forandringer i forhold hertil, herunder etablering af tæt bebyggelse, campingplads, sommer-
husområde, bevoksning samt ændringer der berører start- og landingsretning, ind- eller udflyvnings-
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forhold eller forøgelse af det årlige startantal med mere end 25% m.v., er godkendelsen ikke længere 
gyldig. 

 
Sker der ændringer som anført, skal der foretages en ny godkendelse.  

 
 
 
 

11. TILSYN 
 

11.1. Tilsyn lokalt 
 

Brugeren af pladsen er forpligtet til løbende at føre tilsyn med at forudsætningerne i godkendelses-
beviset er opfyldt. 

 

11.2. Tilsyn Union 
 

Dansk Svæveflyver Union følger det lokale tilsyn i henhold til BL 9-9. 
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Gr. 520: Dagligt tilsyn 
(01.10.10) 

 
1. GENERELT 
 

1.1  Samling af fly: 
 

Når et fly samles efter adskillelse skal den person, der har ansvaret for samlingen, kontrollere 
flyet og attestere for korrekt samling. Eftersynet foretages efter de samme retningslinier som 
dagligt tilsyn. 
Efter samling og kontrol skal den ansvarlige pilot notere i flyets journal "Eftersyn efter samling 
OK, dato og underskrift". 

 
 1.2  Dagligt tilsyn (DT): 

 
Uanset at der har været foretaget kontrol, og der er attesteret for korrekt samling af et fly, og 
flyet har gyldig luftdygtighedsbevis og -attest, skal der foretages dagligt tilsyn, inden det må 
anvendes den pågældende dag. Endvidere skal der foretages dagligt tilsyn efter hård landing. 
Dagligt tilsyn efter hård landing udføres af en instruktør eller materielkontrollant. Ved den 
mindste tvivl skal en materielkontrollant kontaktes, se gruppe 425 pkt. 7. 

 
Som hovedregel skal dagligt tilsyn udføres i overensstemmelse med kravene i flyets håndbog. 

  Hvor sådanne ikke findes, udføres tilsynet i overensstemmelse med gruppe 521. 
 
   Eventuelle L'Hotellier koblinger skal være sikrede, også selvom det ikke fremgår af flyets 
  håndbog, med 1,2 mm sikkerhedsnål eller anden godkendt sikring. Derved opfyldes LDD 
  95-166-367. 
 

1.3 Positiv rorkontrol. 
  

   Uanset om der i flyets håndbog ikke findes krav herom, skal der i dagligt tilsyn indgå "positiv 
  rorkontrol", der består i at en person blokerer krængeror, højderor, luftbremser og evt. 
  flaps i yderstillingerne, mens en anden person forsigtigt mærker på betjeningsgrebene i 
  cockpittet om der er korrekt forbindelse. 
 

I positiv rorkontrol indgår endvidere, at den ansvarlige for DT sikrer sig, at styreflader (højde-, 
side-, og krængeror) giver korrekt udslag på de indput de får fra styrefrejerne (pind og peda-
ler). 

 
BEMÆRK! Det er ikke meningen at rorene skal belastes hårdt, da beslag m.v. derved kan 
ødelægges. 

 
 1.4  Flyet skal have gyldig vedligeholdelsesattest. 
 
 

2. UDFØRELSE 
 

Dagligt tilsyn skal udføres af en pilot med gyldig Lokalflyvningstilladelse eller S-certifikat, og som er 
typeuddannet til den pågældende type. 
 
Eventuelle anmærkninger kontrolleres for indflydelse på flyets luftdygtighed. 
 
Inden der kan kvitteres for et tilsyn skal vedligeholdelsesattesten kontrolleres for gyldighed. 
 
For at lette udførelsen af eftersynet skal checklisten nævnt i gruppe 521 være til rådighed i flyet. 
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3. RAPPORTERING 
 

 3.1  Dagligt tilsyn noteres i journalen i rubrikken inden første flyvning og der kvitteres herfor med 
angivelse af certifikat- eller instruktør nr. Piloter med lokalflyvningstilladelse noterer i feltet 
"No." ordet "Lokal". 

 
 3.1  Kun gældende for ANNEX II – FLY "Gule-journaler" 

I ældre "Gule journaler", der ikke har en speciel rubrik for dagligt tilsyn, kvitteres der for dagligt 
tilsyn ved at indføre "DT ok, dato, underskrift." Disse ”Gule jouraler” må efter den 28.09.09 kun 
anvendes til Annex II fly. 

 
 

4. KONTROL 
 
Dagligt tilsyn udføres ved at man i en logisk rækkefølge bevæger sig rundt om flyet langs dets kanter, 
samt respekterer de supplerende krav, der er nævnt i afsnit 1. 
 
Hvis man bliver forstyrret i arbejdet, skal arbejdet genoptages fra det punkt, hvortil man med sikkerhed 
kan huske at man er nået. 
 
 4.1  Cockpit 

 Ingen løse dele. 

 Koblingsfunktion kontrolleres for både næse- og bundkobling, kontrol for skadede wirer og 
håndtag. 

 Er alle krævede instrumenter monterede og er deres grundindstilling i orden. Højdemåler 
nulstilles. 

 Kontrol af fulde krænge- og højderorsudslag. Check for evt. skadede wirer/stænger. I to-
sædede fly kontrolleres slør mellem styregrejerne ved at fastholde den ene og bevæge 
den anden 

 Siderorsudslag kontrolleres. Check for evt. skadede wirer/stænger. 

 Trim- og evt. flapsudslag kontrolleres. Check for evt. skadede wirer/stænger. 

 Luftbremseudslag kontrolleres, herunder overcentrering. Check for evt. skadede wi-
rer/stænger. 

 Check hjulbremsefunktion. 

 Hood checkes for sikker lukning og revner. Er nødafkastet korrekt monteret. 

 Fastspændingsseler kontrolleres for synlige skader og fastgørelse. Er lukkemekanismen i 
orden. 

 Check hoved- og hjælpebolte for korrekt placering og sikring. 

 Check evt. pyjamas for korrekt sikring. 

 Er elektriske forbindelser ubeskadigede 
 

 4.2  Vinger 

 Hele overfladen kontrolleres for skader. 

 Krængerorsbeslag kontrolleres for fastgørelse, slør og fri bevægelighed. Evt. låse skal 
fjernes.  

 Stødstænger og sikringer kontrolleres, evt. gennem inspektionslemme. 

 Luftbremser kontrolleres for fastgørelse, slør og fri bevægelighed. Evt. låse skal fjernes. 

 Stødstænger og sikringer kontrolleres, evt. gennem inspektionslemme. 

 Flaps kontrolleres for fastgørelse, slør og fri bevægelighed. Evt. låse skal fjernes. Stød-
stænger og sikringer kontrolleres, evt. gennem inspektionslemme. 

 Kontroller vingens svingning. Dette gøres ved at bevæge den ene vingetip let op og ned 
så man kan mærke at den "svinger". Den modsatte vinge skal svinge i takt hermed. 

 
 4.3 Flykrop 

 Hele overfladen kontrolleres for skader 

 Statiske og dynamiske huller kontrolleres. 

 Er flykroppen fri for revner og andre ødelæggelser. 

 Dæk og dæktryk kontrolleres 

 Mede kontrolleres for skader 
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 4.4  Højderor og haleplan m.m. 

 Hele overfladen kontrolleres for skader 

 Haleplansbeslag kontrolleres for fastgørelse, slør og fri bevægelighed. Evt. låse skal fjer-
nes. Stødstænger og sikringer kontrolleres, evt. gennem inspektionslemme. 

 Trim kontrolleres for fastgørelse, slør og fri bevægelighed. Evt. låse skal fjernes. Stød-
stænger og sikringer kontrolleres, evt. gennem inspektionslemme. 

 Højderor kontrolleres for fastgørelse, sikring og slør. 
 
4.5  Sideror og halefinne m.m. 

 Hele overfladen kontrolleres for skader 

 Sideroret kontrolleres for fastgørelse, slør og fri bevægelighed. Evt. låse skal fjernes. 

 Stødstænger og sikringer kontrolleres, evt. gennem inspektionslemme. 

 Halefinne kontrolleres for skader 

 Halehjul/-slæber kontrolleres for fastgørelse, sikring og slør. 
 
4.6  Rorforbindelser 

 Check at alle rorforbindelser er forbundet og sikrede - herunder at evt. L'Hotellier koblinger 
er korrekt monterede og sikrede, jfr. LDD nr. 95-166-367. 

 
4.7  Positiv rorkontrol 

 Når flyet i øvrigt er fundet i orden, skal der udføres positiv rorkontrol. Se afsnit 1.3. 
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Gr. 530: Bestemmelser for tilladelser, journaler og logbøger (Dokumenter) 
(01.07.05) 

 
1.  DOKUMENTER 
 
Dokumenter som nævnt under 1.1. , 1.2. og 1.3. skal være gyldige og tilgængelige på en flyveplads, in-
den svæveflyvning foretages. 
 
     1.1.    PLADS:  (permanent) 

a) Pladsens godkendelsesbevis. 
 

b) Ved offentlig plads: Eventuel oprettet aftale mellem pladsens ledelse og svæveflyve-
klub 

 
c) Ved offentlig plads: Hvis der er flyveledelse eller flyvepladsledelse i funktion, skal den-

nes tilladelse til flyvning indhentes. 
 

1.2. PLADS:  (midlertidig) 
 

Hvis flyvning skal foretages fra midlertidigt flyveplads, kan dette lejlighedsvis lade sig gøre. 
Der må ikke foretages uddannelsesflyvning på midlertidig plads. 

 
a) Ejerens tilladelse skal foreligge. 

 
b) Hvis start skal foretages nærmere end 5 km fra offentlig flyveplads banelæg/ 8 km fra 

militær flyvestations banelæg, skal tilladelsen indhentes fra TBST/FTK. 
 

c) Hvis der skal foretages spilstart, skal dette anmeldes senest 1 måned før start, til 
TBST. 

 
d) Luftfartøjschefen (certifikatindehaver) er i hver enkel start ansvarlig for, at starten sker 

under hensyntagen til anden lufttrafik, pladsens størrelse, - tilstand, omkringliggende 
bebyggelse samt vejrforhold. 

 
     1.3.      JORDUDSTYR 

a) Spillets godkendelsesbevis 
b) Hvis radioudstyr benyttes, skal Telestyrelsens tilladelse foreligge. 

 
1) Forbindelse til fly (VHF) : Tilladelse til landstation. 
2) Jordtjeneste (Radio)      : Tilladelse til basisstation og mobile/bærbare radioer. 

 
     1.4.      FLY  (svævefly og slæbefly) 

Følgende dokumenter skal være gyldige og medbringes i flyet i original eller kopi 
(1.4.d kan forblive på pladsen). 
a) Registreringsbevis. 
b) Luftdygtighedsbevis. 
c) Flyets instruktionsbog. 
d) Flyets tekniske journal. 
e) Svæveflyjournal. 
f) Tilladelse til radiostation i luftfartøj. (Hvis VHF-radio er monteret). 
g) Pakkekort eller -journal (vedligeholdelsesattest) for faldskærm. (Hvis skærm medfø-

res). 
 
     1.5.      PERSONER 
 
                 Følgende dokumenter skal være gyldige og medbringes i flyet. 

a) Luftfartøjschefens ajourførte logbog med dokumentation for gyldigt PPT. 
b) Luftfartøjschefens certifikat, instruktørbevis, tilladelser mv. 
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c) Luftfartøjschefens helbredsmæssige godkendelse. 
d) Elevens ajourførte logbog. 

 
Ved udelukkende lokalflyvning, kan dokumenter som nævnt under 1.4 og 1.5 opbevares  
på flyvepladsen 

 
 
2.  BESTEMMELSER FOR FØRING AF PERSONLIG LOGBOG 
 

2.1. Bestemmelserne om registrering af flyvetid fremgår af BL 6-04, Føring af flyvetid, der har 
dannet grundlag for nedenstående bestemmelser for registrering af flyvetid for svæveflyv-
ning. 

 
2.2.      Logbogen skal føres med blæk eller kuglepen. Ingen raderinger må finde sted og ingen 

overstregninger, der gør det tidligere skrevne ulæseligt. Enhver rettelse skal attesteres af 
den, der har foretaget den. Ingen blade må rives ud eller klæbes over. 

 
2.3.     Flyvetid skal registreres i personlig logbog. Flyvetid for svævefly regnes for det tidspunkt, 

hvor det ved hjælp af den anvendte startanordning bringes i bevægelse i den hensigt 
at påbegynde flyvning indtil det efter afsluttet flyvning er bragt til standsning. Ved flyvning 
med motorsvævefly, hvor der foretages flere starter og landinger på samme tur, skal hver 
af disse registreres som en start. 

 
Kun flyvning foretaget efter påbegyndelse af egentlig uddannelse iht. uddannelsesnormer-
ne må indgå i den samlede flyvestatus. 

 
     2.3.1.   Denne registrering (føring) skal indeholde: 
 

a) Dato. 
b) Svæveflytype. 
c) Funktion som: Luftfartøjschef, instruktør, elev. 
d) Startsted. 
e) Ankomststed. 

 
f) Specifikation af flyvetid fordelt i følgende kategorier: 

Tid med motorkraft. 
Fri svæveflyvetid (incl. tid i flyslæb. 

 
g) Særlige bemærkninger (f.eks. rute - vendepunkt - antal km). 

 
h) Afbrudte starter, aktuelle såvel som simulerede, skal altid noteres med angivelse af 

højden hvori starten blev afbrudt. 
 

     2.4.      Flyvninger registreres således: 
 
     2.4.1.   En-sædet flyvning: 
 
                 Kun egne flyvninger registreres. 
 
     2.4.2.   To-sædet flyvning: 
 

Ved to-sædet flyvning, hvor der er behov for instruktørmedvirken, og den medfølgende in-
struktør afslutter med at attestere i elevens/pilotens logbog, registrerer begge de ombord-
værende den pågældende flyvning. 

 
Ved anden to-sædet flyvning registrerer kun luftfartøjschefen den pågældende flyvning. 

 
Ved flyvninger, hvor der på grund af påtegning i luftfartøjschefens MC (Medical Certificate) 
medfølger en sikkerhedspilot jfr. UHB gr. 661, registrerer alene luftfartøjschefen flyvetiden, 
medmindre sikkerhedspiloten på grund af luftfartøjschefens inkapacitering må overtage fø-
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ringen af flyet. I så fald registrerer alene sikkerhedspiloten flyvetiden for hele den samlede 
flyvning. 

 
 
     2.5.      Flyvetid på motorsvævefly: 
 

2.5.1.   Indehaveren af svæveflyvercertifikat (S-certifikat) registrerer hele flyvetiden samt specifika-
tion af motor- og svæveflyvetid som flyvetid på svævefly. 

 
     2.5.2.   Indehaveren af privatflyvercertifikat (A-certifikat) registrerer kun den del af flyvetiden der er 

udført vha. motorkraft som flyvetid på flyvemaskine. 
 
     2.5.3. Indehaveren af både S-certifikat og A-certifikat registrerer flyvetiden enten som  

flyvetid på svævefly eller som flyvetid på flyvemaskine. 
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Gr. 531: Bestemmelser for føring af svæveflyjournal 
(15.04.96) 

 
 

1. GENERELT 
 

1.1. Bestemmelser for føring af journaler fremgår af BL 1-19, Luftfartøjsdokumenter mv., der har 
dannet grundlag for nedenstående bestemmelser. 

 
1.2. Journalen skal ved oprettelsen indeholde identifikation af luftfartøjet, total flyvetid, starter og 

evt. tachotid. Endvidere skal den indeholde dokumentation for udført vedligeholdelse og æn-
dringer. 

 
1.2.1. Der skal for motorsvæveflys vedkommende oprettes og føres særskilt motor- og pro-

peljournal. 
 

2. AUTORISATION 
 

2.1. Når journal nr. 1 tages i brug skal den autoriseres af Trafik- og Byggestyrelsen . Efterfølgende 
journaler autoriseres af en materielkontrollant. Når en journal er udskrevet, overføres data 
som nævnt i pkt. 2. Der overføres dog kun de oplysninger om vedligeholdelse og ændring, der 
er nødvendig for konstatering af den fortsatte luftdygtighed. 

 
2.2. Journalen skal altid følge svæveflyet. Udskrevne journaler skal opbevares af ejeren. Denne er 

ansvarlig herfor. Ved Ejerskift skal alle journaler følge med til den nye ejer. 
 

3. RETTELSER 
 

3.1. Journalen skal føres med blæk eller kuglepen. Ingen raderinger må finde sted, og ingen over-
stregninger, der gør det tidligere skrevne ulæseligt. Enhver rettelse skal attesteres af den, der 
har foretaget den. Ingen blade må rives ud eller klæbes over. Alt skal være ført let læseligt og 
underskrifter skal være identificerbare. 

 

4. FØRING AF JOURNAL 
 

4.1. Fartøjschefen er ansvarlig for journalens føring. Ejeren er ansvarlig for, at al vedligeholdelse 
og ændring af luftfartøjet indføres i journalen. 

 
4.2. Journalen udfyldes efter hver dags flyvning. Flyvetiden skal angives som svæveflyvetid og for 

motorsvævefly desuden tachotiden. I rubrikken "total" angives den akkumulerede flyvetid, 
mens der under "tachotid" anføres den totale tachotid. 

 
4.3. En dags lokalflyvninger, der er opført på startliste, kan føres på en enkelt linie med henvisning 

til den pågældende startliste. Dagens sidste fartøjschef kvitterer for overførslen af disse data i 
journalen. Hvis journalen er ført i henhold til startliste, skal startlisten opbevares i 5 år. Di-
stanceflyvninger skal altid føres særskilt. 

 

5. ANMÆRKNINGER 
 

5.1. Hvis flyvningen har givet anledning til anmærkninger, skal dette bemærkes i anmærkningsfel-
tet med "Ja" af fartøjschefen umiddelbart efter den aktuelle flyvning. Anmærkningen noteres 
på anmærkningsbladet. 

 
 
 

6. VEDLIGEHOLDELSESATTEST 
 

6.1. Før flyvning påbegyndes, skal svæveflyet have en gyldig vedligeholdelsesattest. Gyldigheden 
fremgår af svæveflyjournalen. Vedligeholdelsesattesten skal udfærdiges af en materielkontrol-
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lant. I tidsrummet mellem årligt syn kan en ejerpilot omskolet til typen udfærdige vedligehol-
delsesattesten. 

 
6.2. En forudsætning for, at vedligeholdelsesattesten stadig er gyldig, er, at der ikke er givet an-

mærkninger, der gør flyet uluftdygtigt. 
 

7. EFTERSYN EFTER SAMLING 
 

7.1. Efter samling skal den pilot, der har ansvaret for samlingen, kontrollere flyet og kvittere for 
samlingen i flyets journal. Kontrollen skal udføres som nævnt i gruppe 520. 

 

8. DAGLIGT TILSYN 
 

8.1. Før hver flyvedags første flyvning skal der udføres "dagligt tilsyn", jfr. gruppe 520. 
 
8.2. I svæveflyjournalen, ud for dagens første start, kvitteres for "DT ok", dato og underskrift, af en 

pilot omskolet til typen. I nyere journaler kvitteres i den særlige rubrik.  
 

9. VISUEL INSPEKTION (PRE-FLIGHT CHECK) 
 

9.1. Før hver flyvning skal der udføres visuel inspektion af flyet, herunder cockpitcheck. 
 
9.2. Der skal ikke kvitteres for visuel inspektion. 
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Gr. 535: Signalregler 
(01.07.85) 

 
     1. GENERELT 
 
 
         1.1. Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes 
 ved signalering. 
 
 Endvidere indeholder gruppen SIGNALER FOR FLYVEPLADSTRAFIK, jf. TILLÆG A til  
 BL 7-1 af 01. april 1984. 
 
 
         1.2. Til afgivelse af signaler mellem startsted og spilfører/slæbeflyvepilot skal der anvendes 
 et af følgende signalmidler: 
 
 a) Samtalesystem. 
 
 b) VHF radio (118.000 - 135.975 MHz). 
 
 c) Flag. 
 
 d) Vinken med vingerne. 
 
 e) Lyssignaler. 
 
 
         1.2.1. I det følgende oplyses der, ved gennemgang af de forskellige systemer, om fordele,  
 ulemper og eventuelle restriktioner ved brugen. 
 
 
 
     2. SIGNALMIDLER 
 
 
         2.1. Samtalesystem. 
 

Dette system er baseret på afgivelsen af signaler fra signalist til spilfører, baseret på sam-
taleanlæg, telefon eller radio. 

 
 Fordele:  God kontakt med spilføreren. 
                  Videregivelse af pilotsignal under optræk. 
                  Detaljeret besked om flytype, vandballast mv. 
                  En generel "holden kontakt med" spilføreren. 
 
 Ulemper: Forholdsvis dyrt system. 
                  Kræver vedligeholdelse. 
                  Strømforsyningsproblematik. 
                  Kendskab til og brug af korrekt kommandofraseologi. 
 
 
 
        
 
 
         2.2. VHF radio (118.000 - 135.975 MHz). 
 

Dette system er baseret på afgivelse af signaler fra pilot til spilfører eller slæbeflypilot, ba-
seret på brugen af Unionens anviste pladsfrekvens. 
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 Fordele: Er lige "ved hånden" i flyet.  
  Sparer mandskab. 
  Mest direkte vej. 
  Bedre mulighed for korrekt fart under starten. 
 
 Ulemper: Hvis der opstår problemer udenfor cockpittet, efter KLAR SIGNAL er  

afgivet, bliver piloten måske ikke opmærksom herpå og får ikke afgivet 
VENT SIGNAL til spilføreren eller flyslæbfører. 

 
Henset til det antal fly, der er eller kan være på frekvensen, kan der opstå 
misforståelser. Ligeledes kan piloten ikke være sikker på, at der er "fri" på 
frekvensen til at afgive nødvendigt signal. 

 
Hvis brugen af frekvensen til dette formål tager overhånd, vil det gå ud over 
formålet med VHF pladsfrekvens. 

 
 Restrik- VHF radio må ikke benyttes ved uddannelsesflyvning. 
 tioner: Brug kun VHF radio i undtagelsestilfælde. 
 
 
         2.3. Flag. 
 

Dette system er baseret på afgivelsen af signal fra signalist til spilfører, baseret på brug af 
et rødt- hvidt ternet signalflag. 

 
 Fordele: Få fortolkningsmuligheder. 
  Enkelt og billigt system. 
 
 Ulemper: Tydning kan vanskeliggøres af baggrundens farve. 
  Varmeflimmer kan vanskeliggøre tydningen. 
  Tydningen kan være vanskelig over større afstande. 
  VENT SIGNAL kan være vanskeligt at se. 
  Ved visse vindforhold kan det være problematisk at se flaget. 
  Ingen mulighed for videregivelse af pilotens signaler under optræk. 
 
 
         2.4. Vinken med vingerne. 
 

Dette system er baseret på afgivelsen af signaler fra signalisten til spilfører, baseret på 
brug af flyets vinger. 

 
 Fordele: Få fortolkningsmuligheder. 
  Er altid "ved hånden". 
  Tipholder er signalist. 
 
 Ulemper: Tydning kan vanskeliggøres af baggrundens farve. 
  Varmeflimmer kan vanskeliggøre tydningen. 
  Hvis der flyttes rundt med andre fly, kan der opstå misforståelser. 
  Der er intet VENT SIGNAL, når starten er påbegyndt. 
  Ingen mulighed for videregivelse af pilotens signaler under optræk. 
 
 Restrik- 
 tioner: Signalet må ikke benyttes ved uddannelsesflyvning. 
 
 
         2.5. Lyssignaler. 
 

Dette system er baseret på afgivelse af signaler fra signalist til spilfører, baseret på brug af 
en lyskilde, der kan afgive fast eller blinkende lys. 
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 Fordele: Få fortolkningsmuligheder. 
  Godt visuel signalmiddel. 
 
 Ulemper: Strømforsyningsproblematik. 
  Der er intet VENT SIGNAL. 
  Ingen mulighed for videregivelse af pilotens signaler under optræk. 
  Er retningsbestemt. 
 
 Restik- 
 tioner: Signalet må ikke benyttes ved uddannelsesflyvning. 
 
 
 
     3. SIGNALERING VED SPILSTART 
 
 
         3.1. Generelt. 
 

Afstanden mellem signalist og tipholder skal være så lille som muligt, ligeledes skal signa-
listen kunne se tipholderen under hele startfasen. Derudover skal signalisten kunne følge 
flyet under startløbet på jorden samt under hele optrækket. 

 
 
         3.2. Signaler. 
 
 
         3.2.1. Visuelle signaler: Pilot- tipholder og omvendt. 
 

a)  KLAR SIGNAL 
 

Når piloten holder en tommelfinger i vejret, er det signal til tipholderen om, at piloten er 
klar til start. 

 
 
 
 

b)  VENT SIGNAL 
Hvis tippen lægges ned, indikerer tipholderen, at wiren er udkoblet fra flyet, og starter 
afbrudt. 

 
 
         3.2.2. Audio signaler: Tipholder- pilot. 
 
 a)   SIGNAL FOR UDKOBLING 
 
       Hvis tipholderen skønner, at starten ikke kan afvikles som planlagt, råbes: 
       "udkobling", indtil piloten har udkoblet wiren. 
 
         3.2.3. Visuelle signaler: Tipholder-signalist og tipholder-spilfører. 
 
 
         3.2.2.1. Tipholder-signalist. 
 
 a)   KLAR SIGNAL 
 
       Tipholderen rækker armen i vejret og svinger den fra side til side over hovedet, når 
       piloten har afgivet KLAR SIGNAL. 
 
 b)   KØR IND SIGNAL 
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       Tipholderen slår armen ned, når wiren er tot. 
 
 c)   VENT SIGNAL 
 
       Tipholderen svinger med armen fra side til  side nede foran kroppen. 
 
 
         3.2.3.2. Tipholder-spilfører. 
 
 a)   KLAR SIGNAL 
 

Tipholderen vipper vingerne fra henholdsvis så højt, der kan nås og ned til knæhøjde, 
når piloten har afgivet KLAR SIGNAL. 

 
 b)   KØR IND SIGNAL 
 
       Tipholderen holder vingerne vandrette, når wiren er tot. 
 

c)  VENT SIGNAL 
 
      Tipholderen lægger tippen ned, hvis starten skal afbrydes. 

 
 
         3.2.4. Audio signaler: Signalist/pilot- spilfører. 
 

a)  KLAR SIGNAL 
 

Signalist/pilot afgiver signalet til spilføreren, når tipholderens KLAR SIGNAL er  modta-
get med brug af følgende fraseologi. 

 
       "Start motoren og hal tot til (svæveflytype samt evt. vandballast)" 
 
       Når der er udlagt to wirer, skal det fremgå af fraseologien, hvilken wire, der skal 
       benyttes (nordlig eller sydlig). 
 
       Spilføreren skal gentage signalet. 
 
 b)   KØR IND SIGNAL 
 
       Signalist/pilot afgiver signalet til spilføreren, når tipholderens KØR IND SIGNALET 
       er modtaget/wiren er tot, med brug af følgende fraseologi: 
 
       "kør ind, kør ind, kør ind". 
 
 c)   VENT SIGNAL 
 
       Signalist/pilot afgiver signalet til spilføreren, hvis tipholderen afgiver VENT eller  
       UDKOBLING SIGNAL, eller signalisten/piloten skønner, at starten skal afbrydes,  
       med brug af følgende fraseologi: 
 
       "Vent - vent - . . . . . ". 
 
       Dette gentages, indtil spilføreren reagerer positivt herpå. 
 
 d)   SIGNALER AFGIVET UNDER OPTRÆK 
 
       Hvis piloten under optræk afgiver signaler til spilføreren, skal signalisten også  
       give dem til spilføreren. 
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       1. Giver piloten FOR HURTIG SIGNAL, videregiver signalisten signalet til spilføreren 
           med brug af følgende fraseologi: 
 
           "Langsommere - langsommere - . . . . . .". 
 
           Dette gentages, indtil piloten stopper signalgivningen. 
 
       2. Giver piloten FOR LANGSOM SIGNAL, videregiver signalisten signalet til spil- 
           føreren med brug af følgende fraseologi: 
 
           "Hurtigere - hurtigere - . . . . . . " . 
 
            Dette gentages, indtil piloten stopper signalgivningen. 
 
 
         3.2.5. Visuelle signaler: Signalist- spilfører. 
 
 
         3.2.5.1. Flagsignaler. 
 
 a)   KLAR SIGNAL 
 
       Signalisten svinger signalflaget frem og tilbage over hovedet, når tipholderens 
       KLAR SIGNAL er modtaget. Signalet angiver, at spilføreren må køre wirer tot. 
 
       Når der er udlagt to wirer, skal signalisten placere sig til højre eller venstre for flyet, 
       svarende til den wire, der skal benyttes. 
 
 b)   KØR IND SIGNAL 
 
       Signalisten slår flaget ned, når wiren er tot. 
 
 c)   VENT SIGNAL 
 
       Signalisten svinger flaget frem og tilbage nede foran kroppen, hvis starten skal  
       afbrydes. 
 
 
         3.2.5.2. Lyssignaler. 
 
 a)   KLAR SIGNAL 
 
       Der blinkes med lyset med en frekvens på ca. et blink pr. sekund, indtil wiren er 
       kørt tot. 
 
       Når der er udlagt to wirer, skal lyssignalet afgives til højre eller venstre for flyet. 
       svarende til den wire, der skal benyttes. 
 
 b)   KØR IND SIGNAL 
 
       Der afgives fast lys, når wiren er tot. 
 
 
         3.2.6. Visuelle signaler: Pilot- spilfører. 
 
 a)   FOR HURTIG SIGNAL 
 
       Hvis piloten under optrækket skønner, at farten vil øges til over det tilladelige for 
       spilstart, skal piloten enten afbryde starten eller afgive FOR HURTIG SIGNAL.  
       Signalet afgives ved at "vinke" med vingerne, dvs. flyet vugges fra side til side  
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       omkring længdeaksen (X- aksen) med max. 20º krængning. Denne vuggen 
       fortsættes, indtil spilføreren nedsætter farten. 
 
 b)   FOR LANGSOM SIGNAL 
 
       Hvis farten under optrækket er noget for langsomt, skal piloten afgive FOR LANG- 
       SOM SIGNAL ved at "vinke" med sideroret. Der fortsættes med signalgivningen, 
       indtil spilføreren øger farten. 
 
 
 
 
     4. SIGNALERING VED FLYSLÆB 
 
         4.1. Generelt. 
 

Afstanden mellem slæbefly og signalist skal være således, at når slæbeflyet har kørt slæ-
betovet tot, skal signalisten befinde sig foran og ude til siden for slæbeflyet. 

 
 
         4.2. Signaler. 
 
 
         4.2.1. Visuelle signaler: Svæveflypilot- tipholder og omvendt. 
 
 a)   KLAR SIGNAL 
 
       Når piloten holder en tommelfinger i vejret, er det signal til tipholderen om, at 
       piloten er klar til start. 
 
 b)   VENT SIGNAL 
 
       Når tippen lægges ned, indikerer tipholderen, at slæbetovet er udkoblet fra svæve- 
       flyet, og starten er afbrudt. 
 
 
         4.2.2. Audio signaler: Tipholder- svæveflypilot. 
 
 a)   SIGNAL FOR UDKOBLING 
 

Hvis tipholderen skønner, at starten ikke kan afvikles som planlagt, råbes: "Udkobling", 
indtil svæveflypiloten har udkoblet slæbetovet. 

 
 
         4.2.3. Visuelle signaler: Tipholder- signalist. 
 
 a)   KLAR SIGNAL 
 

Tipholderen rækker armen i vejret og svinger den fra side til side over hovedet, når pi-
loten har afgivet KLAR SIGNAL. 

 
 b)   KØR IND SIGNAL 
 
       Tipholderen slår armen ned, når slæbetovet er tot. 
 
 c)   VENT SIGNAL 
 
       Tipholderen svinger med armen fra side til side ned foran kroppen. 
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         4.2.4. Audio signaler: Svæveflypilot- slæbeflypilot. 
 
 a)   KLAR SIGNAL 
 
       Svæveflypiloten afgiver signalet til slæbeflypiloten med brug af følgende fraseologi: 
 
       "Start motoren og hal tot til 8svæveflytype samt evt. vandballast)". 
 
       Slæbeflypilot skal gentage signalet 
 
 b)   KØR IND SIGNAL 
 

Svæveflypilot afgiver signalet til slæbeflypiloten, når slæbetovet er tot, med brug af føl-
gende fraseologi: 

 
       "Kør ind, kør ind, kør ind". 
 
 c)   VENT SIGNAL 
 

Svæveflypiloten afgiver signalet til slæbeflypiloten, hvis tipholderen afgiver VENT eller 
UDKOBLINGSSIGNAL, eller svæveflypiloten skønner, at starten skal afbrydes, med 
brug af følgende fraseologi: 

 
       "Vent, vent . . . . . ". 
 

Dette gentages, indtil slæbeflypiloten reagerer positivt herpå. Svæveflypiloten udkob-
ler samtidigt slæbetovet. 

 
 
         4.2.5. Visuelle signaler: Signalist- slæbeflypilot. 
 
 a)   KLAR SIGNAL 
 

Signalisten afgiver signalet til slæbeflypiloten, når tipholderens KLAR SIGNAL er 
modtaget, ved at række armen i vejret og svinge den fra side til side over hovedet. 

 
 b)   KØR IND SIGNAL 
 

Signalisten afgiver signalet til slæbeflypiloten, når tipholderens KØR IND SIGNAL er 
modtaget, ved at slå armen ned. 

 
c)   VENT SIGNAL 
 

Signalisten afgiver signalet til slæbeflypiloten, hvis tipholderen afgiver VENT SIGNAL, 
eller signalisten skønner, at starten skal afbrydes, ved at svinge med armen fra side til 
side nede foran kroppen. 

 
 
      4.2.6. Visuelle signaler: Svæveflypilot- slæbeflypilot og omvendt. 
 
 a)   UDKOBLINGSSIGNAL 
 

Når slæbeflyet vugger med vingerne, er det signal til, at svæveflypiloten skal koble ud. 
 
 
 b)   FUNKTIONSSVIGT AF SVÆVEFLYKOBLING 
 

Svæveflypiloten styrer svæveflyet ud på venstre side af slæbeflyet og vugger med vin-
gerne. 
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 c)   GIV AGT SIGNAL 
 

Når slæbeflyet gentagne gange vinker med sideroret, er det signal til svævepiloten om, 
at stigeevnen er dårlig pga., at svæveflyets bremser ikke er låst, der bruges forkert 
flapstilling eller svæveflyets bremseskærm er åben. 

 
 
         4.2.7. Visuelle signaler: Flagsignalist- slæbeflypilot. 
 

Til brug for signal til bekræftelse til slæbeflypilot om, at slæbetovet efter endt slæb er ka-
stet, kan der benyttes en flagsignalist. 

 
Signalisten placerer sig således i forhold til udkoblingszonen, at vedkommende er fuld syn-
lig for slæbeflypiloten under hele udkoblingsproceduren. 

 
Når slæbeflyet er på kurs mod udkoblingszonen, står signalisten med et udstrakt signalflag 
over hovedet. Når signalisten ser, at slæbetovet er udkoblet fra slæbeflyet, vinkes med 
signalflaget fra side til side over hovedet. 

 
 
     5. UDDRAG AF BL 7-11, TILLÆG TIL BL 7-1. 
 
 
 
  
 Se BL 7-11 tidligere i dette kompendium ! 
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Gr. 540: Afvikling af flyvning 
(01.12.09) 

 
     1. AFVIKLING AF FLYVNING, HVOR DER IKKE FOREGÅR UDDANNELSESFLYVNING 
 
     1.1. Flyvningen skal afvikles efter retningslinier, under hensyntagen til den til enhver tid 
 fremherskende vind. 
 
     1.1.1. Disse retningslinier skal udformes af de førsteinstruktører, der er tilknyttet pladsen. 
 
     1.1.1.1. For offentlige pladsers vedkommende skal retningslinierne udformes af pladsens ledel- 
 se og de til pladsen tilknyttede førsteinstruktører. 
 
     1.2. Disse retningslinier skal fastlægge: 
 
 a)  Ledelses- og ansvarsforhold. 
 
 b)  Kommunikation og koordination. 
 
 c)  Færdselsveje til og fra spil. 
 
 d)  Færdselsveje til og fra startsted. 
 
 e)  Køreveje til wirehenter. 
 
 f)  Køreveje for afhentning af fly fra landingssted til startsted. 
 
 g)  Opstillingssteder for spil. 
 
 h)  Parkeringsfelter for fly og evt. køretøjer. 
 
 i)  Startfelter 
 
 j)  Landingsfelter. 
 
 k)  Fraflyvning fra startområde efter udkobling. 
 
 l)  Landingsrunde. 
 
 m)  Flyvning i pladsens umiddelbare nærhed. 
 
 n)  Ved flyslæb: 
 
       1.  Start- og landingsfelt for slæbefly. 
       2.  Opslæbsretning. 
       3.  Landingsrunde for slæbefly. 
       4.  Procedure for kast af slæbetov. 
       5.  Kastezone for slæbetov. 
       6.  Forholdsregler ved afbrudt start på jorden. 
       7.  Særlige miljømæssige hensyn. 

 
1.3. Når der foretages flyvning fra en plads, hvortil der ikke er udarbejdet retningslinier,  skal 

det ske efter samråd med førsteinstruktør. 
 
     2. AFVIKLING AF FLYVNING, HVOR DER FOREGÅR UDDANNELSESFLYVNING 
 
     2.1. Flyvningen skal afvikles efter retningslinier, jvf. punkt 1. samt under tilsyn af første- 
 instruktør. 
 
     2.1.1. Dette tilsyn kan, når flyvningen afvikles med højest to fly, der starter og lander konti- 
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 nuerligt, foretages af hjælpeinstruktør. 
 

2.1.2. Disse retningslinier kan, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til skolingen under hen-
syntagen til den øvrige trafik, fraviges af instruktør. Foretages disse afvigelser på en offent-
lig plads, skal det ske efter samråd med pladsens ledelse. 

 
 
 
     3. INFORMATION OG RETNINGSLINIER 
 
     3.1. Retningslinier skal udformes i skriftlig form, i form af plancher eller lignende. 
 
     3.2. Retningslinierne skal, ved flyvning fra pladsen, være tilgængelige på pladsen. 
 

3.3. Uddrag af retningslinierne skal være opsat ved adgangsveje til flyvefeltet og udformes så-
ledes, at ikke-flyvekyndige vejledes/advares om aktiviteten i forbindelse med afvikling af 
flyvningen. 
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Gr. 550: Passagerflyvning 
(01.05.00) 

 
 

1. Ved passager forstås enhver person, som ikke er udpeget til at gøre tjeneste som be-
sætningsmedlem inden for flyvetiden. 

 
 
     2. ANTAL PERSONER OMBORD 
 

2.1. Antallet af personer ombord i et luftfartøj under flyvning må ikke overskride det antal, 
som det pågældende luftfartøj i henhold til driftshåndbogen  (flyets håndbog)  er god-
kendt til at medføre. 

 
 
     3. BRUG AF SIKKERHEDSBÆLTER 
 

3.1. Der skal altid være en med sikkerhedsbælte forsynet siddeplads til rådighed for hver 
person ombord. 

 
 3.2. I forbindelse med kørsel på jorden og flyvning skal samtlige ombordværende være 

fastspændt med de til sædet hørende sikkerhedsbælter. 
 
 
     4. DEFINITIONER 
 
     4.1. Førersædet:  Tandemfly:  Forreste sæde. 
   Side-ved-side fly: Venstre sæde. 
 

4.2. Instruktørsæde/ 
passagersæde:  Tandemfly:  Bagerste sæde. 

       Side-ved-side fly: Højre sæde. 
 
 
     5. KRAV TIL LUFTFARTØJSCHEFEN 
 
     5.1. Luftfartøjschefen skal have gennemgået Unionens uddannelse til passagerflyvning. 
 

5.2. Luftfartøjschefen skal sidde i førersædet. Dette gælder også ved flyvning, hvor begge 
parter har passagertilladelse. 

 
5.2.1. Instruktører kan foretage passagerflyvning fra instruktørsæde. 

 
5.2.2. S-piloter, der har gennemgået uddannelsen til sikkerhedspilot jfr. UHB gr. 661, kan fo-

retage passagerflyvning fra instruktørsæde/passagersæde under iagttagelse af be-
stemmelserne i UHB gr. 661. 

 
 
 
 

6. BETINGELSER 
 

6.1. Hvor luftfartøjschefen ikke har gyldigt instruktørbevis, må der ikke foretages uddannel-
sesflyvning. 

 
     6.2. Luftfartøjschefen skal foretage starten, landingsrunden og landingen. 
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6.2.1. Klar kommandoføring, jf. Unionshåndbogen, skal udføres ved overdragelse henholds-

vis overtagelse af føring af flyet. 
 

6.3. Hvor passageren ikke har en flyvemæssig uddannelse, bør styrepinden være fjernet 
fra passagersædet. 

 
     6.3.1. Undtaget herfra er tilfælde hvor luftfartøjschefen har et gyldigt instruktørbevis eller 
 luftfartøjschefen har gennemgået uddannelse til sikkerhedspilot jfr. UHB gr. 661. 
 
     6.4. Luftfartøjschefen har altid det fulde ansvar for føring af flyet, jvf. Lov om Luftfart. 
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Gr. 555: Minimumshøjder ved stall og spind samt unormale flyvestillinger 
(01.10.97) 

 
 
Unormale flyvestillinger samt stall og spind må ikke udføres / øves, medmindre der er en veldefine-
ret naturlig horisont. 
 
 
Minimumshøjder: 
 
 
Unormale flyvestillinger: 300 m gnd. (1000 ft.) 
 
Stall:  300 m gnd. (1000 ft.) 
 
Spind:  600 m gnd. (2000 ft.) 
 
 
De angivne minimumshøjder er gældende for såvel øvelserne som for udretningen fra disse. 
 
 

 

Gr. 650: Begrænset flyvetilladelse/motorsvævefly kat. 3 

(01.06.95) 

 
 
RETTIGHED: 

Begrænset flyvetilladelse / motorsvævefly giver indehaveren ret til flyvning under vejrforhold, som er 
lig med eller større end: 
 

 Flyvesigtbarhed mindst 8 km og ingen skyer under 2000ft/600m i områder, der skal gennem-
flyves.  

 Ved overflyvning af vandområder skal opretholdes landkending. 
 
 

 
 
Gr. 650: Rejseflyvning/motorsvævefly kat. 3 
(01.06.95) 

 
 
RETTIGHED: 

Tilladelse til rejseflyvning med motorsvævefly giver indehaveren ret til at udføre rejseflyvning efter 
VFR – flyvereglerne. 
 
Det skal dog anbefales at bruge højere vejrminima.  
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Gr. 803: Definitioner (Havarier og hændelser)  
(01.07.03) 

 

Definitioner 
 

Havarier og hændelser er defineret i Lov om Luftfart § 135. (se UHB gr. 811) 
 
Som hovedregel kan nedenstående definitioner af flyvehavari, flyvehændelse eller lufttrafikhændelse 
anvendes ved afgørelsen af hvilken kategori der er tale om. 
 
Ved tvivlsspørgsmål kan DSvU's flysikberedskab eller HCL kontaktes. (se gr. 899) 
 
 
Flyvehavari 
 

Der er tale om et havari i følgende tilfælde: 
 
1. Når der sker alvorlig personskade som følge af kontakt med flyet. 

(Alvorlig personskade = hospitalsindlæggelse i mere end 48 timer) 
 

2. Når flyet får en skade, der nedsætter styrken eller flyveegenskaberne og som nødvendiggør en større 
reparation eller udskiftning af de pågældende dele. 

 

3. Når der under flyvning er tale om kollision med et andet fly (mid-air collision). 
 

4. Hvis der opstår større skade på 3. mands ejendom. 
 

5. Når flyet savnes eller er fuldstændig utilgængeligt. 
 
 
Flyvehændelse 
 

En hændelse er en begivenhed i forbindelse med anvendelse af flyet, som kan have indflydelse på 
flyvesikkerheden. 
 
Det vil blandt andet sige uheld, som medfører mindre personskade eller mindre skader på flyet, 
forudsat disse er af en art, der vil kunne påvirke flyvesikkerheden. 
 
 
Lufttrafikhændelse 
 

En lufttrafikhændelse er en begivenhed, som har forbindelse til reglerne for lufttrafik og som medfører 
eller kunne medføre en faretruende situation. 
 
Eksempler på flyvehændelser og lufttrafikhændelser findes i bilag til BL 5-40, 2. udgave. (se UHB 
gr. 812) 
 
 
Tildragelse 
 

Begrebet tildragelse er en i DSvU intern beskrivelse af en skade på et fly, som ikke opstår i forbindelse 
med flyvning. Det kan for eksempel være under vejtransport, en hangarskade, under samling eller under 
transport til flyvefeltet, eller evt. en skade der opstår under taxi med motorsvævefly, hvor hensigten her-
med ikke har været at foretage en flyvning. 
 
Tildragelser skal ikke anmeldes til Havarikommissionen. De anmeldes til DSvU på en særlig blanket. 
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Gr. 804: Alarmering og meddelelsespligt 

(01.01.04) 

 
Se tillige gruppe 803 

 
Alarmering 
 

Såfremt der er tale om alvorlig personskade skal man naturligvis alarmere på telefon nr. 112, da det her 
først og fremmest drejer sig om at redde liv og førlighed. I andre tilfælde forholdes i henhold til nedenstå-
ende. 
 
 
Meddelelsespligten 
 

Det er aftalt mellem Havarikommissionen for Civil Luftfart (HCL) og DSvU at indberetning af havarier og 
hændelser med svæve- og motorsvævefly skal foretages gennem DSvU’s flysikberedskab (se nedenfor). 
Når den vagthavende i flysikberedskabet har modtaget underretningen, påhviler meddelelsespligten 
DSvU. 
 
Ifølge BL 5-40 skal fartøjschefen snarest muligt underrette Havarikommissionen for Civil Luftfart (HCL) 
om indtrufne havarier og hændelser. 
 
Ved snarest muligt skal forstås umiddelbart efter at havariet / hændelsen er indtruffet. Dog skal der så 
vidt muligt foretages sikring af flyet på havaristedet, således at uvedkommende ikke kan få adgang til det, 
ligesom kostbart udstyr m.m. bør være sikret mod tyveri o.l. 
 
At fartøjschefen opfylder sin meddelelsespligt ved at give meddelelsen til DSvU’s flysikberedskab, frata-
ger ikke ham / hende muligheden for også at rette henvendelse direkte til HCL. 
 
Bemærk at i h.t. lov om luftfart § 139 bestemmes det, at i tilfælde af havari 'må luftfartøjet, dets dele eller 
indhold (gælder også personlige) eller spor i øvrigt ikke fjernes eller røres, før havarikommissionen har 
tilendebragt sine undersøgelser, medmindre der af politiet i forståelse med kommissionen gives tilladelse 
dertil.' Undtaget herfra er naturligvis den nødvendige indsats i forbindelse med evt. redning af ombordvæ-
rende. 
 
Meddelelsen skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger: 
 
a) Meddelelse om flyvehavari eller flyvehændelse 
b) Luftfartøjstype, model, nationalitet, serienummer og registreringsmærke. 
c) Navn på luftfartøjets ejer/bruger. 
d) Navn på luftfartøjschef. 
e) Dato og tidspunkt for flyvehavariet/ flyvehændelsen. 
f) Sidste afgangssted og næste planlagte ankomststed. 
g) Havari-/hændelsessted. 
h) Antal besætningsmedlemmer og passagerer om bord. 

- Antal besætningsmedlemmer og passager dræbt eller alvorligt kvæstet. 
- Antal personer i øvrigt dræbt eller alvorligt kvæstet. 

i) Kort beskrivelse af flyvehavariet eller flyvehændelsen. Beskadigelse af luftfartøjet 
j) (reserveret) 
k) Havari-/hændelsesstedets karakteristika 
l) Afsender (selskab/pilot) 

  
Hvis en eller flere af ovenstående oplysninger ikke umiddelbart er tilgængelig, skal meddelelsen alligevel 
afgives. Evt. manglende oplysninger må afgives senere. Pkt. i) skal kun indeholde det faktiske hændel-
sesforløb idet formodninger om årsager hører til i den efterfølgende undersøgelse. 
 
I de tilfælde, hvor fartøjschefen ikke er i stand til det, påhviler meddelelsespligten ejeren eller brugeren af 
luftfartøjet. For svævefly og motorsvævefly betyder det, at meddelelsespligten i givet fald påhviler klub-
ben. Det bør fremgå af klubhåndbog, flyvereglement eller lignende, hvorledes der skal handles i tilfælde 
af et havari, og hvem der er ansvarlig for at klubbens forpligtelser opfyldes. 
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Dansk Svæveflyver Union 
 

Meddelelse om havarier og hændelser skal uden unødig forsinkelse gives til DSvU’s flysikberedskab, der 
så er ansvarlig for at underrette Havarikommissionen for Civil Luftfart (HCL). En fartøjschef er dog altid 
berettiget til også at rette direkte henvendelse til HCL. 
 
Meddelelse skal gives umiddelbart efter at havariet / hændelsen er indtruffet. Dog skal der så vidt muligt 
foretages sikring af flyet på havaristedet, således at uvedkommende ikke kan få adgang til det, ligesom 
kostbart udstyr m.m. bør være sikret mod tyveri o.l. 
 
Vagthavende for Unionens flysikberedskab kontaktes snarest muligt (se gruppe 899). DSvU’s flysikbe-
redskab kan indenfor kontortid kontaktes gennem unionskontoret på telefon 97 14 91 55. Udenfor normal 
arbejdstid kan den vagthavende normalt kontaktes på mobiltelefon 40 87 91 55, der altid er viderestillet til 
den relevante person. 
 
De oplysninger, som umiddelbart skal gives telefonisk til DSvU’s beredskabsvagt fremgår af side 1 på 
havarirapporten. Det er derfor en fordel, hvis en sådan blanket er udfyldt på forhånd med de relevante 
oplysninger. 
 
Såfremt man ikke har denne blanket eller i øvrigt er i tvivl om hvordan man skal forholde sig, vil den vagt-
havende i flysikberedskabet altid kunne hjælpe. 
 
Når HCL af DSvU’s flysikberedskab har modtaget de nødvendige oplysninger, vil den vagthavende hava-
riinspektør på baggrund af DSvU’s oplysninger afgøre, om der skal foretages yderligere undersøgelser på 
havaristedet. Først når der, evt. gennem DSvU’s flysikberedskab, meddeles tilladelse hertil, er det tilladt 
at fjerne flyet eller dele heraf fra havaristedet. 
 
Havarikommissionen 
 

Det er HCL’s ansvar at undersøge flyvehavarier og flyvehændelser med henblik på at forebygge sådan-
ne. 
 
Havarikommissionen kan altid kontaktes på telefon nr. 38 71 10 66. Udenfor normal arbejdstid er der 
selvvalg til forskellige tjenester, men kontakt til vagthavende havariinspektør sker umiddelbart ved to 
gange at taste ”1”. Hvis dette system skulle være ude af drift, kontaktes vagthavende på ACC i Kastrup 
på telefon nr. 32 51 66 11, som så etablerer kontakt til en havariinspektør. Ofte beder vagthavende på 
ACC om navn og telefon nr. på den der ringer op, hvorefter den vagthavende havariinspektør ringer tilba-
ge.Når HCL har modtaget de nødvendige oplysninger, vil den vagthavende havariinspektør afgøre, om 
der skal foretages yderligere undersøgelser på havaristedet. 
Først når HCL, evt. gennem DSvU’s flysikberedskab, meddeler tilladelse hertil, er det tilladt at fjerne flyet 
eller dele heraf fra havaristedet. 
 
Havarirapport 
 

Inden 8 dage efter havariet / hændelsen er indtruffet, skal der, medmindre andet er aftalt, indsendes en 
havari- eller hændelsesrapport til HCL. Ved uheld med svæve- og motorsvævefly skal anvendes "HCL 
form2". Havarirapporten sendes direkte til HCL. 
 
Rapporten skal udarbejdes af luftfartøjschefen og underskrives af denne, uanset om vedkommende er 
indehaver af S-certifikat eller blot har en 'tilladelse til eneflyvning' jfr. BL 6-100. 
 
Til brug for DSvU.’s interne havariundersøgelser kan fartøjschefen vælge at sende en kopi af HCL 
FORM 2 til unionen. Såfremt fartøjschefen vælger at sende originalen af HCL FORM 2 til DSvU vil 
unionen sørge for at denne vil blive sendt videre til Havarikommissionen for Civil Luftfart (HCL). 
Finder fartøjschefen det hensigtsmæssigt at sende HCL FORM 2 direkte til HCL, er der intet til 
hinder for det. Fartøjschefen skal dog være opmærksom på, at efter modtagelse af HCL FORM 2, 
kan HCL ikke udlevere informationerne i del B af HCL FORM 2, da disse informationer er person-
følsomme og omfattet af lov om luftfart §144 stk. a.  
 
Fotografier af uheldsstedet, omgivelser og det beskadigede fly samt loggerfiler skal medsendes til 
DSvU. 
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Hvis piloten blot har eneflyvningstilladelse, bedes en førsteinstruktør, af hensyn til DSvU’s flysikarbejde, 
forsyne havarirapporten med sin vurdering af uheldet. 
 
Politiet 
 

Hvis der er alarmeret på telefon nr. 112 bliver politiet automatisk tilkaldt. Herudover oplever man ofte, at 
vidner og andre kontakter politiet. 
 
Når politiet er til stede overtager de bevogtningen af flyet og afhøring af evt. vidner, indtil der kommer en 
havariinspektør til stede eller der træffes aftale om frigivelse af flyet. 
 
Da politiet er en del af anklagemyndigheden, anbefales det, at der kun afgives de mest nødvendige op-
lysninger til dette. Politiet kan kun forlange og har ikke brug for andre oplysninger end navn, adresse og 
fødselsdato. 
 
 
 
 
Redaktionel anmærkning: 
Det anbefales også at læse: 
- UHB gr. 805 – Forhold efter et havari eller hændelse, samt 
- UHB gr. 806 – Forhold ved tildragelser. 
  
 
 
 


