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HØRINGSSVAR - EU FORORDNING (EU) 376/2014 OM RAPPORTERING, 

ANALYSE OG OPPFØLGING AV HENDELSER I SIVIL LUFTFART 

 

Det vises til høringsbrev angående ovennevnte datert 23. juni 2015. SHT har følgende 

kommentarer: 

 

Generelle kommentarer: 

Havarikommisjonen stiller seg bak formålet ved den nye EU forordningen. SHT er glade for å se 

at prinsippet «Just Culture» er godt ivaretatt i forslaget til gjennomføringen av denne 

forordningen i norsk rett. I denne sammenheng vil SHT minne om viktigheten av å beskytte 

sensitiv informasjon slik som lyd og bilde slik at prinsippet kan holdes i hevd som omtalt i punkt 

4.10.2. 

 

SHT anser at Norge har hatt en god rapporteringskultur og et moderne rapporteringssystem. Den 

nye forordningen synes ambisiøs og overgangen kan derfor likevel være krevende både for de 

ulike luftfartsorganisasjonene samt for Luftfartstilsynet (LT). En suksessfaktor for å oppfylle 

intensjonen i den nye forordningen vil være standardisering og bruk av data i 

analysesammenheng.  

 

Det er forutsatt at data fra innrapporteringer skal være et viktig bidrag ved utarbeidelse og 

oppfølging av et State Safety Programme/Plan og videre et European Aviation Safety 

Programme/Plan. Derfor er det viktig at alle hendelser og sikkerhetsutfordringer kommer fram og 

at disse registreres og behandles på samme måte både nasjonalt så vel som på europeisk nivå. 

 

Havarikommisjonen ser at SD har benyttet en dansk oversettelse i sitt forarbeide og at dette kan 

ha bidratt til å innføre noen begrepsforvirringer, slik som begrepet «melding». «Melding» er i 

denne sammenheng et uheldig og unyansert begrep. SHT vil peke på at standard har vært å 

benyttet to distinkte begrep, nemlig hvor varsling betyr det muntlige umiddelbare, mens rapport 

er den skriftlige oppfølgingen.  

 

Havarikommisjonen ber om et møte med SD for å gjennomgå generelle observasjoner som er 

gjort.  

 



Statens Havarikommisjon for Transport Side 2 
 

Postadresse 

Statens Havarikommisjon for 

Transport 

Postboks 213 

2001 Lillestrøm 

Kontoradresse 

Statens Havarikommisjon for 

Transport 

Sophie Radichsvei 17 

2003 Lillestrøm 

Telefon: 63 89 63 00 

Faks: 63 89 63 01 

http://www.aibn.no 

E-post: post@aibn.no 

 

Kommentarer til høringsdokumentet 

Pkt 3. Hovedtrekkene i gjeldende norsk rett:  
SHT mener det er en feil på side 15, første avsnitt siste setning «Overfor Statens 

havarikommisjon for transport og Luftfartstilsynet har man på den annen side absolutt 

forklarings- og rapporteringsplikt fordi man er beskyttet mot negative konsekvenser.» Den 

utvidede forklaringsplikten gjelder kun overfor Havarikommisjonen og ikke overfor 

Luftfartstilsynet. Teksten bør derfor justeres til å reflektere dette. Videre brukes begrepet 

«utvidet forklaringsplikt» i stedet for «absolutt forklaringsplikt».  

 

Pkt 4.3. Hvem som har rapporteringsplikt: 

SHT gjør oppmerksom på at EU har igangsatt et arbeid med å justere basic regulations. Disse 

endringene kan endre virkeområdebestemmelsen i rapporteringsforordningen knyttet til anneks II 

fly samt også RPAS på 150 kg eller mindre og generelt. På denne bakgrunn har ikke SHT 

kommentert innholdet i dette punktet. 

 

 

Pkt 6. Behov for endringer i luftfartsloven kapittel XII og XIV som ikke direkte gjelder 

rapporteringsforordningen:  

Under 6.1.2 Taushetsplikt for opplysninger gitt til undersøkelsesmyndigheten er SHT enig i at 

§12-23, som omhandler at utkast til rapporter er unntatt offentlighet, kan fjernes siden samme 

beskyttelse er gitt i artikkel 14 til Undersøkelsesforordningen. SHT vil minne om at 

tilbakemeldinger fra de som får utkastene til uttalelse ikke er gitt samme beskyttelse. SHT er 

avhengig av gode og åpne tilbakemeldinger og er derfor av den oppfatning at dette bedre kan 

oppnås om tilbakemeldingene gis samme beskyttelse som utkast til rapport er tilgodesett med. 

Videre reflekterer tilbakemeldingene innholdet i rapportutkastet og en offentliggjøring vil enten 

kunne uthule utkastets beskyttelse eller bli gjenstand for omfattende sladding. 

 

Pkt 7.3 Forholdet til politi og påtalemyndighet:  
SHT er enig med SD i at tema er nevnt i Riksadvokatens rundskriv R1926 av 30. april 1992. 

Dette rundskrivet referer et regelverk som ikke lenger eksisterer og er modent for revisjon. SHT 

vil anmode om at SD tar et initiativ til å modernisere rundskrivet. Dette vil bedre ivareta 

forventningen som er stilt både i rapporteringsforordningen og i undersøkelsesforordningen 

 

Pkt 9. Forslag til regelverk:  

SHT vil påpeke at totalharmonisering av rapporteringsforordningen medfører at dagens krav om 

at lufttrafikkhendelser med utenlandske fly som skjer i norsk luftrom også skal rapportere til 

norske myndigheter i parallell med respektive myndigheter, faller bort. Heretter skal de 

utenlandske operatørene kun rapportere til sine respektive myndigheter. SHT er kjent med at 

dagens regelverk påfører LT en oppgave som ofte er vanskelig å gjennomføre og ser på denne 

bakgrunn at endringen i praksis ikke er vesentlig. Løsningen setter imidlertid større krav til at 

havarikommisjoner har gode bilaterale samarbeid slik at SHT raskt blir informert slik at en 

eventuell undersøkelse iverksettes før viktig informasjon går tapt. Undersøkelsesforordningen har 

bidratt til at ENCASIA har blitt dannet og dette vil være et egnet forum for å oppnå en slik 

ordning. 

 

§12-2 Varslingsplikt for særlige persongrupper.  
SHT viser til andre ledd siste punktum og anser at ordet «varsler» i denne sammenheng 

blir feil og foreslår at det endres til «informerer». Setningen blir da: 

«Undersøkelsesmyndigheten informerer luftfartsmyndigheten».  
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§12-8 Bevis og prosessforbud.  

Med henvisning til spørsmål i forarbeidet om å utelate denne paragrafen siden innholdet 

kan være dekket i undersøkelsesforordningen som igjen er gjort til norsk lov gjennom 

§16-6, er SHT av den oppfatning at paragrafen bør beholdes. Innholdet må gjerne justeres 

og gjøres enda tidligere for å beskytte informasjon mot misbruk. Lovteknisk er 

forordningen gjemt inne i luftfartsloven og innholdet er dermed ikke synlig uten at man 

henter fram forordningen. Med erfaring fra at dette er et område hvor 

undersøkelsesmyndigheten blir satt under et stadig større press er det spesielt viktig at 

innholdet i paragrafen er lett synlig. Nasjoner som har levd en stund med 

undersøkelsesforordningen melder tilbake at forordningen kan utfordres på dette området 

og da spesielt i sivile saker. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

 

 

 

William J. Bertheussen 

Direktør 

 

 Kåre Halvorsen 

Avdelingsdirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

Mottakere: 

Samferdselsdepartementet 
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