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1. Formål og sammendrag 
Formålet med dette høringsnotatet er todelt. For det første foreslås det nye regler som 
gjør at luftfartsmyndighetene vil motta flere opplysninger om mulige årsaker til 
luftfartsulykker. I sin tur vil dette styrke arbeidet med å forebygge luftfartsulykker.1 For 
det andre foreslås det en mer utførlig og presis regulering av flere emner som allerede 
er delvis regulert i luftfartslovens2 kapittel XII.3 Viktigst av disse er nye regler om 
undersøkelsesmyndighetens arbeidsoppgaver og utformingen og håndteringen av 
undersøkelsesmyndighetens rapporter.4 
 
For så vidt gjelder det første problemstillingen har det alltid vært en prioritert 
internasjonal målsetning at luftfartsulykker ikke skal finne sted (nullvisjonen),5 og at 
følgene skal reduseres til et minimum dersom en ulykke likevel skulle inntreffe. 
Målrettet sikkerhetsarbeid gjør at sikkerhetsnivået i luftfarten er høyt og at den globale 
ulykkeshyppigheten er i ferd med å stabilisere seg. 
 
Til tross for dette vil den sannsynlige fremtidige økningen i flytrafikken føre til at 
ulykkestallene igjen stiger dersom en ikke greier å finne frem til nye måter å forebygge 
ulykker på. Det flytekniske materiellet er i dag så sikkert at en bare kan oppnå 
ubetydelige reduksjoner i antall ulykker gjennom tekniske forbedringer. 
 

                                                           
1 Disse problemstillingene omtales utførlig i kapittel 7 og 8. 
2 Lov av 11. juni 1993 nr.103 om luftfart. 
3 Se kapittel 5, 6 og 9. 
4 Se kapittel 9. 
5 Se for eksempel Nasjonal transportplan 2002-2001 s. 41 flg. 
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Anslagsvis 70 prosent av alle ulykker skyldes i dag menneskelige faktorer. 
Menneskelige faktorer spenner over et vidt spekter fra svakheter ved prosedyrer via 
dårlig utdanning, dårlig samarbeid, dårlig ledelse til rene feilhandlinger. Det er inne 
feltet menneskelige faktorer man må sette inn ressurser for å redusere ulykkesraten. 
For å kunne sette inn de riktige ressursene er man avhengig av å få inn informasjon om 
hva som ikke fungerer bra. Relevant informasjon finnes som oftest hos utøverne. Man 
er derfor avhengig av at utøverne melder fra om sine erfaringer slik at en kan lære av 
disse. 
 
Av frykt for konsekvensene er flygere, flygeledere og andre tilbakeholdende med å 
rapportere om forhold hvor de selv er innblandet. Denne frykten gjør det vanskelig for 
luftfartsmyndighetene å få inn denne informasjonen som er så nødvendig for å bli klar 
over svakheter før det er for sent. Skal rapporteringsviljen styrkes må frykten for straff, 
inndragning av sertifikater, reaksjoner fra arbeidsgiver og uthenging i media reduseres 
eller fjernes gjennom rettslige garantier. I internasjonal terminologi omtales dette 
gjerne som ”non-punitiv”-ordninger.6 
 
Samtidig må ikke vernet bli så sterkt at direkte klanderverdig opptreden kan foregå 
uhindret. Media må dessuten gis anledning til å formidle informasjon om det generelle 
sikkerhetsnivået i luftfarten på en måte som setter passasjerene i stand til å danne seg 
et bilde av risikoen forbundet med de tjenestene de tilbys. 
 
Det totale antallet luftfartsulykker og alvorlige hendelser er så vidt lavt at erfaringer fra 
slike saker gir et ufullstendig grunnlag for å kartlegge årsakene til luftfartsulykker. 
Dette problemet styrkes ytterligere dersom man ikke utveksler informasjon, analyser 
og ny forståelse over landegrensene. Spesielt uheldig er dette i et lite luftfartsmiljø som 
det norske. 
 
For å imøtekomme disse utfordringene har både Den internasjonale 
luftfartsorganisasjonen ICAO, EU-kommisjonen og Eurocontrol7 arbeidet i flere år med 
å etablere minstestandarder for nasjonale og internasjonale rapporteringsordninger. 
Alle disse arbeidene er basert på grunntanken om at innsamlingssystemene må være 
”non-punitive”. 
 
Det viktigste av disse regelverkene er EUs nylig vedtatte direktiv om rapportering av 
luftfartshendelser (heretter kalt rapporteringsdirektivet).8 Store deler av høringsnotatet 
går ut på å drøfte hvordan direktivet børe gjennomføres i norsk og hvilke tilpassninger 

                                                           
6 Se forklaringen av dette uttrykket i kapittel 7.3.1. 
7 Se presentasjonen av dette organet i kapittel 7.2.2. 
8 Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council of 13 June 2003 on occurrence 
reporting in civil aviation. Direktivet i engelsk versjon er inntatt som vedlegg 1 til dette notatet. Se den 
generelle omtalen av direktivet i kapittel 7.2.1. Ellers blir direktivet omtalt en rekke steder gjennom hele 
fremstillingen der det hører saklig hjemme. 
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som er ønskelige i tilgrensende lovgivning. En del av de samme føringene følger også 
av Eurocontrols ESARR 2.9 
 
Et hovedformål med dette notatet er å redegjøre for departementets egne vurderinger 
av de problemstillingene som er antydet ovenfor og måten de internasjonale 
regelverkene kan gjennomføres på i norsk rett. 
 
For så vidt gjelder det andre formålet nevnt innledningsvis er målsetningen først å 
fremst å lovfeste en del spørsmål knyttet til luftfartsulykker som i dag enten ikke er 
regulert i det hele tatt, som bare er regulert i forskrift eller som er uklart regulert i lov 
eller forskrift. Departementet foreslår å lovfeste definisjoner av begrepene 
luftfartsulykke, luftfartshendelse og alvorlig luftfartshendelse. Videre foreslår 
departementet å samle og klargjøre reglene om varsling av luftfartsulykker og alvorlige 
luftfartshendelser. 
 
Luftfartslovens regulering av arbeidet til Havarikommisjonen for sivil luftfarts og 
jernbane er i dag mangelfull. For å bedre på dette, og for å harmonisere luftfartslovens 
regler med annen transportlovgivning undersøkelsesmyndigheten ventes å skulle 
anvende, foreslås det å lovfeste omfanget av de undersøkelsene 
undersøkelsesmyndigheten skal foreta og undersøkelsesmyndighetens plikt til å skrive 
rapport. Videre foreslås det retningslinjer for omfanget av og måten rapportene skal 
skrives på. Endelig foreslås regler for håndtering av utkast til rapport. 
 
Samlet sett innebærer dette et helt nytt, og kraftig utvidet, kapittel XII i luftfartsloven. 
 

2. Oversikt over høringsnotatets del I 
Høringsnotatet er disponert slik at det i stor grad tilsvarer oppbygningen av forslaget til 
nytt kapittel XII i luftfartsloven. 
 
Innledningsvis (kapittel 3) gir vi en kort innføring i forholdet mellom de foreslåtte 
reglene og pågående eller ventede regelverksarbeider innenfor andre 
transportsektorer. 
 
I kapittel 4 gir vi en redegjørelse for hvordan oppgavefordelingen er, og bør være, 
mellom undersøkelsesmyndigheten Havarikommisjonen fort sivil luftfart og jernbane 
og Luftfartstilsynet. 
 
Departementet anser det som nødvendig at de sentrale begrepene luftfartsulykke og 
luftfartshendelse defineres i luftfartslovens selv. Flere av lovforslagets øvrige 
bestemmelser bruker disse begrepene, og da er det uheldig dersom de bare fremgår av 
forskrifter, slik som i dag (kapittel 5). 

                                                           
9 Forkortelsen står for “Eurocontrol Safety Regulatory Requirement nr. 2”. Se den generelle omtalen av 
dette regelverket i kapittel 7.2.2. Regelverket følger som vedlegg 2 til høringsnotatet. 
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Luftfartsloven har enkelte spredte bestemmelser om varsling av luftfartsulykker. 
Departementet foreslår at varslingsplikten reguleres mer utførlig, systematisk og 
samlet i kapittel XII (kapittel 6). 
 
I kapittel 7 redegjøres det for hvordan nye bestemmelser i luftfartsloven kan bidra til å 
skape en åpen og ikke-straffende kultur som øker mulighetene for at 
luftfartsmyndighetene mottar opplysninger. I sin tur vil dette gjør det mulig å styrke det 
flytryggingsmessige arbeidet. Her vil det også bli redegjort relativt utførlig for flere av 
de internasjonale rettsreglene som legger føringer for utformingen av de norske 
reglene på dette området. 
 
Kapittel 8 må ses som en forlengelse av kapittel 7. Her vil departementet drøfte hvilken 
beskyttelse en arbeidstaker må ha for reaksjoner fra sin arbeidsgiver dersom han skal 
tørre å gi opplysninger til luftfartsmyndighetene om forhold som kan slå tilbake på 
arbeidsgiver. 
 
 
Luftfartsloven inneholder i dag ikke uttrykkelige bestemmelser om omfanget av de 
undersøkelsene undersøkelsesmyndigheten er pålagt å foreta, plikten til å skrive 
rapport og omfanget og måten den endelige rapporten fra undersøkelsesmyndigheten 
skal utformes på. Dette er forhold som til en viss grad er regulert av internasjonale 
rettskilder, og som henger nært sammen med de problemstillingene som drøftes i 
kapittel 7. I kapittel 9 vil det bli redegjort for disse problemstillingene og den prosessen 
som skal følges ved utformingen av endelig rapport. 
 
I kapittel 10 tar vi opp enkelte lovtekniske spørsmål før vi i kapittel 11 kommenterer 
hver enkelt bestemmelse i lovforslaget. I kapittel 12 presenteres selve lovforslaget og til 
slutt, i kapittel 13, redegjøres det for hvilke økonomiske og administrative 
konsekvenser lovforslaget antas å få. 
 

3. Forholdet til andre lovarbeider 
De senere årene har det vært satt i gang flere utredningsarbeider med tanke på å 
vurdere hensiktsmessigheten av å slå sammen tilsyns- og undersøkelsesoppgaver for 
de ulike transportsektorene og enkelte andre samfunnssektorer. De viktigste har vært 
luftfart, jernbane, sjøfart, vegtransport, fiskeri, landbasert virksomhet og 
petroleumssektoren.10 
 
Som en følge av dette fikk Havarikommisjonen for sivil luftfart, med virkning fra 
01.07.2001, i oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser også innenfor 
jernbanesektoren. På samme måte er det bestemt at Havarikommisjonen skal få ansvar 
                                                           
10 For så vidt gjelder sammenslåing av Statens jernbanetilsyn og Luftfartstilsynet vises det til rapport 
avgitt i august 2001. For så vidt gjelder vurdering av en felles havarikommisjon vises det til rapport fra 
arbeidsgruppe utgitt av Samferdselsdepartementet, datert februar 2002. 
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for å undersøke visse veitrafikkuhell i løpet av 2004.11 Endelig er det avgjort at HSLB 
skal undersøke sjøulykker. Men for sjøulykkens del gjenstår det ennå å avgjøre om 
HSLB skal ha ansvar for å undersøke ulykker som ikke har noen direkte tilknytning til 
transportvirksomhet (typisk arbeidsulykker og miljøulykker). 
 
Måten undersøkelsesarbeidet organiseres på, har i sin tur betydning for hvordan 
varslings-, rapporterings- og undersøkelsesbestemmelsene rundt om i de ulike 
sektorlovene bør utformes. Dersom ett og samme organ får i oppgave å undersøke 
ulykker (og muligens også hendelser) innenfor flere transport- eller samfunnssektorer, 
vil det lette dette organets arbeid dersom de sektorlovverkene som skal anvendes i 
størst mulig grad er bygget over samme lest. 
 
For det første vil det trolig være lettere å etablere rasjonelle prosedyrer dersom 
undersøkelsene kan organiseres og gjennomføres på tilnærmet samme måte innenfor 
de ulike sektorene. For eksempel vil sammenfallende regler for håndtering av utkast til 
undersøkelsesrapport og dokumentoffentlighet være en fordel. På samme måte er det 
en fordel å ha mest mulig like regler om taushetsplikt for de som jobber for 
Havarikommisjonen. 
 
Ønsket om ensartede regler bør i en del tilfeller vike for sterke mothensyn.12 For 
eksempel tilsier lovtekniske hensyn at nye bestemmelser i veitrafikkloven, og til en viss 
grad også jernbaneloven, bør utformes på en annen måte enn det som er tilfellet for 
luftfartslovens del. 
 
Som det fremgår flere steder i høringsnotatet, legger Samferdselsdepartementet vekt 
på hensynet til denne formen for rettsenhet ved utformingen av de enkelte 
bestemmelsene i lovutkastet. Viktigst i denne sammenhengen er foreløpig det 
pågående arbeidet med å utforme nye regler om undersøkelse av sjøulykker. 
Sjølovkomiteen har i sin innstilling (NOU 1999:30) foreslått et helt nytt regelsett for 
slike undersøkelser i sjølovens kapittel 12 (§§ 471 – 496). Forslaget har vært på høring. 
 
Internt i Samferdselsdepartementet arbeides det med å ta stilling til om, og i hvilken 
utstrekning, de problemstillingene som tas opp i dette notatet skal lovfestes i 
jernbaneloven13 og i vegtrafikkoven14. Jernbaneloven har allerede bestemmelser om 
undersøkelse av ulykker og alvorlige hendelser. I tillegg arbeider EU for tiden med et 
nytt direktiv om jernbanesikkerhet.15 Dersom dette regelverket blir vedtatt, vil Norge 
være forpliktet til å gi nye lov- eller forskriftsbestemmelser om undersøkelse av 
jernbaneulykker. Det er imidlertid ikke foreslått regler om rapportering i det nye 
direktivet. 

                                                           
11 Referanse til St.prp. om dette……….. 
12 Se for eksempel omtalen av behovet for ensartede ulykkes- og hendelsesbegreper i kapittel 5.2.3.1. 
13 Se særlig kapittel V i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om jernbaner. 
14 Se lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk. En mulighet er å føye til en eller flere bestemmelser om 
dette i forlengelsen av lovens § 12, som omhandler plikter ved trafikkuhell. 
15 Se COD 2002/0022. Siste kjente versjon av direktivutkastet er datert 4. juni 2003.  
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Vegtrafikkloven har i dag ingen bestemmelser om undersøkelse av ulykker. Det finnes 
riktig nok regler om trafikkuhell i lovens § 12, men disse er først og fremst gitt med 
tanke på å redusere skadeomfanget når en ulykke først har inntrådt, og å sikre bevis 
ved å gi politiet opplysninger. Etter departementets foreløpige vurderinger er det ikke 
aktuelt å pålegge private plikt til rapportere slik som tilfellet er innenfor luftfarten. 
Derimot kan det være aktuelt å pålegge vitner å avgi forklaring for en 
undersøkelsesmyndighet, og å pålegge politiet og vegmyndighetene å rapportere til 
undersøkelsesmyndigheten. 
 
Som følge av at luftfart er forbundet med høyere grad av risiko enn de fleste andre 
transportformer, har forebyggende sikkerhetsarbeid alltid vært en selvfølge innenfor 
denne sektoren. I sin tur har dette ført til at regelverket, både internasjonal og 
nasjonalt, er mer utviklet og detaljert på dette området enn det er innenfor de øvrige 
transportsektorene. Dette er også årsaken til at det var for luftfart vi fikk landets første 
faste havarikommisjon. 
 
Rent bortsett fra at de nye reglene som foreslås i luftfartsloven langt på vei er styrt av 
minstekrav nedfelt i internasjonale regelverk vi er bundet av, er det viktig for 
Samferdselsdepartementet å opprettholde nivået på det forebyggende arbeidet innen 
luftfartssektoren. Dette innebærer at lovteknisk tilnærming av sektorregelverkene ikke 
må svekke verken de kvalitative eller de kvantitative sidene av det forebyggende 
arbeidet som foretas i dag. 
 
I kapittel 4 skal vi redegjøre for oppgavene til de to myndighetene som er mest sentrale 
i dette arbeidet. 
 

4. Luftfartstilsynets og Havarikommisjonens 
ansvarsområder og samarbeidsform 

Luftfartstilsynet (heretter kalt luftfartsmyndigheten) og Havarikommisjonen for sivil 
luftfart og jernbane (heretter kalt undersøkelsesmyndigheten) utfyller hverandres 
myndighetsoppgaver i arbeidet med å forebygging av luftfartsulykker i Norge. Vi vil 
bruke fellesbetegnelsen ”luftfartsmyndighetene” når vi sikter til begge disse organene. 
 
I det følgende skal vi først gi en kort oversikt over oppgavefordelingen mellom de to 
myndighetene etter gjeldende rett. Deretter skal vi si litt om behovet for endringer som 
følge av nye internasjonale forpliktelser. 
 

4.1 Dagens ordning 
Luftfartsmyndighetens forebyggende arbeid fremgår ikke av en enkelt eller noen få 
bestemmelser i luftfartsloven, men er en følge av at Samferdselsdepartementet har 
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vedtatt at Luftfartstilsynet er generell luftfartsmyndighet etter loven.16 I et meget stort 
antall sikkerhetsrelaterte bestemmelser i loven er oppgaver lagt til 
luftfartsmyndigheten. I tillegg er luftfartsmyndigheten tillagt oppgaver i en egen 
instruks.17 
 
Samlet sett betyr dette at luftfartsmyndigheten skal drive sikkerhetsarbeid i form av 
ordinær tilsynsvirksomhet, analysearbeid, forslag til forbedringer i gjeldende 
forskriftsverk, utstedelse av tillatelser, godkjenning av materiell som brukes i luftfarten 
og ren informasjonsvirksomhet. Alt dette arbeidet forutsetter at luftfartsmyndigheten 
driver et kontinuerlig arbeid med å forbedre sin forståelse av årsakene til 
luftfartsulykker.18 To av de viktigste kildene til slik forståelse er, analyse av 
opplysninger som rapporteres direkte til luftfartsmyndigheten, og bruk av 
undersøkelsesrapporter fra undersøkelsesmyndigheten. 
 
Undersøkelsesmyndighetens oppgaver i luftfartssammenheng er langt klarere avgrenset. 
Kort fortalt skal undersøkelsesmyndigheten undersøke luftfartsulykker og 
luftfartshendeler.19 Videre skal den skrive rapporter som redegjør for årsaksforholdene 
til ulykker eller hendelser og komme med eventuelle sikkerhetstilrådinger. Selve 
plikten til å foreta undersøkelser fremgår av luftfartslovens kapittel XII,20 mens en rekke 
av de detaljerte pliktene fremgår av forskrift av 22. januar 2002 nr. 61 om offentlig 
undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart (heretter kalt 
undersøkelsesforskriften).21 
 
Undersøkelsesmyndigheten er i prinsippet helt faglig uavhengig av både 
luftfartsmyndigheten og Samferdselsdepartementet. Administrativt og økonomisk er 
undersøkelsesmyndigheten underlagt Samferdselsdepartementet.22  
 
Selv om undersøkelsesmyndigheten faglig sett er et uavhengig organ, har den et visst 
faglig samarbeid med luftfartsmyndigheten. For det første er det luftfartsmyndigheten 
som er ansvarlig for å følge opp de funnene og anbefalingene som fremgår av 
undersøkelsesrapportene. For sikre seg at disse har en form som luftfartsmyndigheten 
er i stand til å nyttiggjøre seg, er det vanlig at luftfartsmyndigheten får anledning til å 
kommentere utkast til undersøkelsesrapport. I tillegg er det samlede antallet personer 

                                                           
16 Se forskrift av 10. desember 1999 nr. 1272 om hvem som er luftfartsmyndighet etter loven. 
17 Se § 1 i Instruks for Luftfartstilsynet fastsatt ved kgl. res. av 10. desember 1999. 
18 Se for eksempel luftfartsdirektør Per Arne Skogstads artikkel Flysikkerhet under lupen i Aftenposten 16. 
september 2003. 
19 Som det fremgår av kapittel 9.1 er hovedregelen i luftfartsloven at undersøkelsesmyndigheten bare 
skal undersøke luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser. Men igjennom forskrift og utfyllende 
instruks, er denne plikten utvidet til å omfatte alle typer hendelser. Dette er også den ordningen 
departementet foreslår å opprettholde. 
20 Se særlig §§ 12-4 og 12-5. 
21 Forskriften er hjemlet i luftfartslovens §§ 12-4, 12-5 og 15-4. Forskriftene omtales nærmere i kapittel 
9.1.  
22 Se Instruks for Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane fastsatt av Samferdselsdepartementet 21. 
juni 1999 og endret 1. juli 2002. 
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som jobber med å kartlegge årsakene til flyulykker så lavt i de to organene, at det er 
nødvendig, og for så vidt også ønskelig, med en viss faglig utveksling av ideer 
uavhengig av konkrete undersøkelser. 
 
Dette rokker ikke ved prinsippet om at undersøkelsesmyndigheten alene står ansvarlig 
for innholdet i undersøkelsesrapportene. Det er særlig viktig at 
undersøkelsesmyndigheten er seg bevisst dette ansvaret i de sakene hvor 
luftfartsmyndighetens egen rolle er gjenstand for undersøkelse. 23  
 
Undersøkelsesmyndigheten har også oppgaver innenfor andre sektorer enn luftfart. 
Foreløpig dreier det seg bare om jernbanesektoren, men som forklart i kapittel 3, er det 
ikke usannsynlig at undersøkelsesmyndigheten i løpet av de kommende årene vil bli 
tillagt ansvar for å undersøke ulykker også innenfor andre transportsektorer. 
 

4.2 Behovet for endringer 
Departementet mener den beskrevne oppgavefordelingen i hovedsak fungerer godt. 
For å understreke undersøkelsesmyndighetens uavhengighet foreslår departementet at 
dette prinsippet presiseres i selve luftfartsloven.24 I forlengelsen av dette prinsippet 
foreslås det også å regulere uttrykkelig at undersøkelsesmyndighetens arbeid skal skje 
uavhengig av eventuelle andre undersøkelser som har til formål å klarlegge skyld og 
erstatningsansvar.25 
 
Etter EUs nye rapporteringsdirektiv skal det utpekes en nasjonal myndighet26 med 
ansvar for å samle inn, vurdere, og lagre de opplysningene som omfattes av det 
foreslåtte regelverket. Det organet som utpekes vil være ansvarlig for å gi andre norske 
myndigheter som jobber med flysikkerhet tilgang til de innsamlede opplysningene. 
Men i tillegg etablerer direktivet en ordning med utveksling av opplysninger mellom 
kompetente nasjonale myndigheter og mellom slike og EU-kommisjonen.27 
 
Departementet mener denne oppgaven bør legges til luftfartsmyndigheten. Etter 
dagens ordning er det bare luftfartsmyndigheten som har et generelt ansvar for å samle 
inn opplysninger om årsakene til luftfartsulykker og bruke disse til å iverksette 
forebyggende tiltak. Undersøkelsesmyndighetens uavhengige stilling, og saklig 
begrensede ansvarsområde, gjør den er mindre egnet som ansvarlig for de oppgavene 
som er beskrevet i foregående avsnitt. 
 
Departementet ser heller ikke noe behov for å opprette et eget organ med ansvar for 
disse oppgavene. Snarer anses det som en fordel at luftfartstilsynet kan bruke det brede 

                                                           
23 Vi kommer tilbake til flere av disse spørsmålene i kapittel 9. 
24 Se utkastet til § 12-1 første ledd. 
25 Se utkastet til § 12-1 annet ledd, annet punktum. 
26 Se direktivets artikkel 5 nr.1. I følge denne kan også ”any other independent body” tildeles denne 
oppgaven. 
27 Se direktivets artikkel 6. 
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tilfanget av opplysninger som denne ”formidligsoppgaven” gir i sitt analytiske og 
risikofokuserte forebyggende arbeid. 
 
I kapittel 7.3.8.1 gir departementet en kort redegjørelse for hvordan 
rapporteringsdirektivet regulerer bruken av databaser ved lagring av rapporterte 
opplysninger. 
 

5. Definisjon av luftfartsulykker og luftfartshendelse 

5.1 Gjeldende rett 
Gjeldende luftfartslov bruker ordet ”luftfartsulykke” i §§ 6-9 og 9-1, i overskriften til 
kapittel XII med underkapittel C, i §§ 12-4, 12-6, 14-13 og 14-25. Men selve begrepet er 
ikke definert i luftfartsloven. Derimot er det definert i undersøkelsesforskriftens § 3,28 
og i pkt. 3 i forskrift av 31. august 2001 nr. 1008 om varslings- og rapporteringsplikt i 
forbindelse med luftfartsulykker, luftfartshendelser, driftsforstyrrelser og lignende 
(heretter kalt rapporteringsforskriften).29 De to definisjonene likner mye på hverandre, 
men er ikke helt sammenfallende etter departementets revisjon av 
undersøkelsesforskriften i 2002. 
 
Ordet ”hendelse”, i betydningen luftfartshendelse, brukes ikke i luftfartsloven.30 Selv 
om ordet ikke brukes i selve loven, inneholder luftfartslovens § 12-4 annet punktum 
reelt sett en definisjon av begrepet ”alvorlig luftfartshendelse”. 
Undersøkelsesforskriften definerer både ”alvorlig luftfartshendelse” og 
”luftfartshendelse”.31 En luftfartshendelse er definert som ”En uønsker begivenhet der 
omstendighetene tilsier at det nesten inntraff en ulykke”. 
 
Til sammenligning kan det nevnes at jernbaneloven heller ikke inneholder noen 
definisjon av jernbaneulykke eller jernbanehendelse. Det samme gjelder sjøloven. Men 
Sjølovutvalget har i sin innstilling foreslått at det bør tas inn en definisjon av sjøulykke i 
sjøloven.32 Samferdselsdepartementet har grunn til å tro at Justisdepartementet vil 
videreføre ideen om en definisjon av sjøulykke i det kommende forslaget til nye regler 
om undersøkelse av sjøulykker. Det er foreløpig uklart om sjøloven vil skille mellom 
ulykker og hendelser. Vegtrafikkloven inneholder ingen definisjon av ulykkesbegrepet, 
men som nevnt i kapittel 3 er departementet i ferd med å vurdere om den lovmodellen 
som velges i luftfartsloven også skal brukes i denne loven. 
 
Begrepet ”alvorlig luftfartshendelse” er de facto definert i luftfartslovens § 12-4 annet 
punktum uten at dette navnet er brukt. I undersøkelsesforskriften er det gitt en litt 

                                                           
28 Definisjonen et inntatt i vedlegg 3 til dette notatet. 
29 Definisjonen er inntatt i vedlegg 3 til dette notatet. 
30 Ordet ”hendelse” brukes flere steder i loven, men da ikke i den tekniske betydningen vi har i tankene 
her. 
31 Se undersøkelsesforskriftens § 3 . 
32 Se forslaget til § 471 annet ledd i utvalgets innstilling NOU 1999:30. 
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annen definisjon av begrepet, og her knyttes begrepet til navnet ”alvorlig 
luftfartshendelse”. Bakgrunnen for bestemmelsene, både i luftfartsloven og 
undersøkelsesforskriften, er EUs rådsdirektiv 94/56/EØF om undersøkelse av ulykker 
og hendelser i sivil luftfart (heretter kalt undersøkelsesdirektivet). Siden 
undersøkelsesdirektivet avgrenser sitt virkeområde til luftfartsulykker og alvorlige 
luftfartshendelser, er det bruk for denne avgrensningen. 
 
Definisjonene av både luftfartsulykke og luftfartshendelse er basert på definisjoner som 
finnes i artikkel 3, bokstav a i undersøkelsesdirektivet33 og i kapittel 1 i Chicago-
konvensjonens anneks 11.34 Ordlyden i disse regelverkene er innbyrdes ikke helt 
sammenfallende. I tillegg er begrepet ”hendelse” definert i det nylig vedtatte 
rapporteringsdirektivet. 35  
 

5.2 Departementets vurdering 
Departementet vil i det følgende ta stilling til om det er ønskelig å definere noen av de 
omtalte begrepene i luftfartsloven, hvor definisjonene i så fall skal plasseres og hvilket 
innhold de i så fall bør ha. 

5.2.1 Behov for definisjoner i luftfartsloven 
I de fleste tilfellene er det ikke tvilsomt om noe som har hendt er å regne som en 
luftfartsulykke eller ikke. Normalt er det derfor heller ikke bruk for en definisjon av 
begrepet ”luftfartsulykke”. Men i enkelte tilfeller er den alminnelige språkbruken så 
vidt upresis at det ikke er mulig å si med sikkerhet om man har med en ulykke eller 
noe annet å gjøre. I erkjennelse av dette, har en i internasjonale regelverk valgt å 
definere ”luftfartsulykke” og enkelte andre sentrale begreper. 
 
Departementet mener det er et paradoks at flere av lovens bestemmelser knytter 
rettsvirkninger til et begrep som ikke er definert i loven selv, men i forskrifter. For 
eksempel slås det i § 12-4 fast at undersøkelsesmyndighetens hovedoppgave er å 
undersøke luftfartsulykker. Av andre eksempler kan det nevnes at enkelte 
persongrupper har plikt til å gi umiddelbart varsel om luftfartsulykker.36 
 
Begrepet ”luftfartsulykke” er derfor så vidt sentralt at det etter departementets syn bør 
defineres i selve luftfartsloven. Til sammenligning kan det opplyses at dette er den 
løsningen som også er valgt i den danske luftfartsloven.37 Den svenske loven 
inneholder derimot ingen definisjon av disse begrepene. 
 

                                                           
33 Direktivets offisielle engelske tittel er Council Directive 94/56/EC of 21 November 1994 establishing the 
fundamental principles governing the investigation of civil aviation accidents and incidents. 
34 Se s. 1-1 i 13. utgave av dette vedlegget, datert juli 2001. 
35 Her brukes betegnelsen ”occurrence”. 
36 Se for eksempel fartøysjefens plikt til å varsle etter luftfartslovens § 6-9. Varsling blir behandlet mer 
utførlig i kapittel 5. 
37 Se definisjonen av begrepet ”havari” i den danske lovens § 135.  
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Når det gjelder begrepet luftfartshendelse er det ikke like opplagt at det er ønskelig og 
hensiktsmessig med en definisjon i selve luftfartsloven. For det første må enhver 
definisjonen av dette begrepet omfatte et meget stort antall ulike forhold, og det er ikke 
gitt at alle disse forholdene bør behandles likt i lovens øvrige bestemmelser. Det kan 
være et meget stort spenn i alvorlighetsgrad fra de mest alvorlige hendelsene til de som 
bare så vidt kan sies å ha noen sikkerhetsmessig relevans. For å bøte på dette, kan det 
være nødvendig, eller ønskelig, å operere med et sett av underbegreper.38 For det andre 
er det en fare for at en eventuell definisjon av luftfartshendelse må gjøres så abstrakt og 
generell, at den isolert sett gir liten veiledning. 
 
På den annen side er luftfartshendelse etter hvert blitt et sentralt begrep internasjonal 
lovgivning, og dette i seg selv kan tilsi at den norske loven bør gjenspeile dette. Særlig 
viktig er det at rapporteringsforskriften opererer med hendelser som et grunnbegrep. 
For å bøte på de problemene som er nevnt i foregående avsnitt, kan en eventuell 
definisjon av begrepet i luftfartsloven suppleres med en definisjon av ett eller flere 
underbegreper som det er ønskelig å knytte spesielle rettsvirkninger til i selve loven. 
Andre underbegreper, som det bare er ønskelig å knytte rettsvirkninger til i forskrift, 
kan defineres i vedkommende forskrift. 
 
Departementet har etter dette kommet til luftfartsloven bør inneholde en definisjon av 
luftfartshendelse og alvorlig luftfartsendelse. Begrunnelsen for å ha en definisjon av 
alvorlig luftfartshendelse i selve luftfartsloven er, for det første, at plikten til å gi 
umiddelbart varsel39 bør omfatte både luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser. 
Ved mindre alvorlige hendelser er det ikke samme behov for umiddelbar varsling. I 
slike tilfeller er det først og fremst behov for å ta stilling til hvilken betydning hendelsen 
kan ha i det fremoverrettede, skadeforebyggende arbeidet. For det andre foreslår 
departementet at undersøkelsesmyndighetens plikt til å skrive rapport40 skal være 
knyttet il begrepet alvorlig hendelse. 
 
Som det vil fremgå av kapittel 7.1 og kapittel 7.2.1 er begrepet alvorlig luftfartshendelse 
til en viss grad knyttet til undersøkelsesmyndighetens generelle arbeidsområde. 
Samtidig er det i instruks form bestemt at undersøkelsesmyndigheten skal vurdere, og 
ta stilling til, om også mindre alvorlige luftfartshendelser bør undersøkes. Siden 
departementet ønsker å videreføre denne avgrensningen av arbeidsoppgaver i lovs 
form41, er det ikke behov for å knytte begrepet alvorlig luftfartshendelse til 
undersøkelsesmyndighetens alminnelige arbeidsområde. 
 

5.2.2 Plasseringen av definisjonene 
Dersom luftfartsulykke og luftfartshendelse skal defineres i loven, blir det neste 
spørsmålet hvor disse definisjonene skal plasseres. Den vanligste lovgivningsteknikken 

                                                           
38 Det er dette som er gjort i gjeldende rapporteringsforskrift. Se forskriftens pkt. 4.1. 
39 Se mer om dette i kapittel 6. 
40 Se mer om dette i kapittel 9.2.5. 
41 Se mer om dette i kapitel 9.2.1. 
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er å innta legaldefinisjoner innledningsvis i en lov.42 Det gjelder særlig for begreper 
som brukes gjennomgående i en hel lov. For så vidt gjelder luftfartsloven, er det 
hovedsakelig i kapittel XII at ordene ”luftfartsulykke” og ”luftfartshendelse” brukes, og 
kommer til å bli brukt, etter departementets forslag. I slike tilfeller har 
Justisdepartementets lovavdeling antydet at det kan være best å plassere definisjonen i 
det aktuelle kapitlet.43 Samferdselsdepartementet slutter seg til denne vurderingen, og 
foreslår at de aktuelle definisjonene tas inn i luftfartslovens kapittel XII. Dette er også 
den lovgivningsteknikken sjølovutvalget har anbefalt.44 
 
Departementet vil foreslå at nåværende § 6-9 i luftfartsloven oppheves, og erstattes av 
reglene i forslaget til kapittel XII. Da er det særlig § 9-1 som gjenstår av bestemmelser 
utenfor kapittel XII. Denne bestemmelsen bruker ordet ”luftfartsulykker” på en annen 
måte enn i kapittel XII. I § 9-1 brukes nemlig formuleringen ”sammenstøt mellom 
luftfartøyer eller andre luftfartsulykker”. Departementet kan vanskelig se at 
meningsinnholdet i denne bestemmelsen endres dersom en i stedet bare viser til 
”luftfartsulykker”. Den gjeldende formuleringen må ses som et uttrykk for et ønske om 
å være pedagogisk (gi eksempler) i et kapittel som, litt enkelt sagt, omhandler 
trafikkregler for flyging. 
 
Departementet foreslår etter dette at ordet ”luftfartsulykke” brukes alene i § 9-1, og at 
det presiseres i forarbeidene at definisjonen i kapittel XII gjelder også for denne 
bestemmelsen. 
 
Når det gjelder forholdet til § 14-13 og § 14-25 vises det til selve lovutkastet. 
 

5.2.3 Innholdet i definisjonene 

5.2.3.1 Behovet for ensartede definisjoner i transportlovgivningen 
Som nevnt i kapittel 3 legger departementet vekt på å utforme mest mulig ensartede 
regler om undersøkelse og forebygging av ulykker innenfor de ulike 
transportsektorene. Som et ledd i dette arbeidet er det også naturlig å vurdere om 
ulykkes- og hendelsesbegrepet bør gis samme, eller tilnærmet samme, innhold i de 
ulike sektorlovene45. 
 
Samferdselsdepartementet har kommet til at det ikke er ønskelig med sammenfallende 
definisjoner i de ulike lovene. Til det er de faktiske forhold begrepene skal omfatte for 
forskjellige til at det er ønskelig med felles definisjoner. Felles definisjoner må gjøres så 
abstrakte at de i praksis gir liten veiledning. Som en følge av dette vil det oppstå behov 
for utfyllende forskriftsdefinisjoner innenfor de ulike transportsektorene. Dermed har 

                                                           
42 Se for eksempel forvaltningslovens § 2 og forurensningslovens § 6. 
43 Se heftet Lovteknikk og lovforberedelse fra 2000 s. 114. 
44 Se utkastet til ny § 471 i sjøloven - NOU 1999:30 s. 82. 
45 For sammenligningens skyld viser vi til § 1 i forslaget til lov om undersøkelse av jernbaneulykker m.m. 
i Del II av dette høringsnotatet. 
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en bare oppnådd å flytte den egentlige definisjonen ut av loven, i strid med 
departementets vurderinger ovenfor. 

5.2.3.2 Luftfartsulykker 
Den detaljerte defineringen av luftfartsulykker og luftfartshendelser kan ikke foretas 
uten å se hen til defineringen av disse begrepene i internasjonale regler. Definisjonen 
av luftfartsulykker i disse regelverkene er relativt omfattende. Noen vil derfor muligens 
hevde at en slik definisjon virker litt fremmedartet sammen med de øvrige, ofte 
kortfattede og hjemmelspregede bestemmelsene i luftfartsloven. 
 
Departementet er enig i at dette argumentet har en viss, men ikke avgjørende, vekt. En 
kortfattet definisjon vil lett reise spørsmål om forholdet mellom lovens definisjon og de 
internasjonale definisjonene. Som tidligere nevnt vil mye av formålet med en lovbestemt 
definisjon forfeiles dersom definisjonen må suppleres og presiseres i forskrift. I tillegg 
legger departementet en viss vekt på det pedagogiske ønsket om at luftfartsloven selv 
skal inneholde de mest sentrale bestemmelsene knyttet til luftfartsulykker og 
luftfartshendelser. 
 
Den nyeste og mest gjennomtenkte definisjonen av luftfartsulykke i gjeldende norsk 
rett er den som finnes i undersøkelsesforskriftens § 3. Så sent som i 2002 ble det 
foretatt en grundig vurdering av innholdet i denne definisjonen. Selv om definisjonen vil 
få et litt videre anvendelsesområde når den tas inn i luftfartsloven enn den har i 
undersøkelsesforskriften, mener departementet at definisjonens forankring, ikke bare i 
undersøkelsesdirektivet, men i det generelle anneks 13 til Chicago-konvensjonen, gjør 
den egnet som en generell definisjon av luftfartsulykke. 

5.2.3.3 Luftfartshendelser og alvorlige luftfartshendelser 
Det nye rapporteringsdirektivet inneholder en definisjon av luftfartshendelser som 
avviker noe fra de definisjonene som finnes både i gjeldende EU-lovgivning og i anneks 
13 til Chicago-konvensjonen. Den nye definisjonen har følgende innhold i uoffisiell 
norsk oversettelse: 
 

”Et driftsavbrudd, en defekt, feil eller annen uregelmessig omstendighet, som har 
eller kan ha påvirket flysikkerheten, og som ikke har medført en ulykke eller en 
alvorlig hendelse som nevnt i… [undersøkelsesdirektivet].” 

 
Litt enkelt sakt man en si at luftfartshendelser er definert negativt; som enhver uønsket 
omstendighet som ikke har ført til en ulykke eller en alvorlig luftfartshendelse. Denne 
definisjonen bruker med andre ord ikke luftfartshendelse som overbegrep og alvorlig 
luftfartshendelse som underbegrep. I stedet er disse begrepene sideordnede. Dette 
henger sammen med at EU-reglene legger opp til en slags arbeidsfordeling mellom 
undersøkelsesdirektivet og rapporteringsdirektivet. Det første skal omfatte ulykker og 
alvorlige hendelser, mens det siste skal omfatte øvrige hendelser. 
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Fra norsk side har vi ikke ønsket et så skarp skille mellom undersøkelsesregler og 
rapporteringsregler. Organisatorisk gjenspeiler dette seg i at 
undersøkelsesmyndigheten og luftfartsmyndigheten har delvis overlappende oppgaver 
og er underlagt delvis samme regelverk. Selv om det oppstår enkelte regeltekniske 
vanskeligheter på grunn av denne overlappingen, ønsker departementet å videreføre 
ordningen. 
 
Samferdselsdepartementet mener det er behov for et overordnet hendelsesbegrep, som 
favner både alvorlige hendelser og andre typer hendelser. For eksempel bør selve 
hovedhjemmelen for å gi rapporteringsforskrifter omfatte alle typer hendelser (i tillegg 
til ulykker).46 Kravet om klar lovhjemmel gjør at ytterrammen for denne hjemmelen bør 
være klart definert. Denne bestemmelsen er dessuten sentral fordi flere andre 
bestemmelser i lovutkastet viser til den. I tillegg foreslår departementet at 
undersøkelsesmyndigheten skal vurdere alle hendelser med tanke på om det er behov 
for nærmere undersøkelser.47 
 
Departementet foreslår i kapittel 6 at plikten til å gi umiddelbart varsel skal omfatte 
luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser. For at de varslingspliktige lett skal 
kunne gjøre seg kjent med innholdet i sine forpliktelser, bør derfor begrepet alvorlig 
luftfartshendelse også defineres i luftfartsloven. 
 
Selv om ordet alvorlig hendelse ikke er brukt i gjeldende § 12-4 annet punktum, 
inneholder denne setningen en definisjon av alvorlige luftfartshendelser. Denne 
definisjonen ser ut til favne noe videre enn den definisjonen som finnes i 
undersøkelsesdirektivet.48 Siden innholdet i våre nasjonale varslingsregler ikke har 
noen formell tilknytning til undersøkelsesdirektivet, er det viktigst å velge en definisjon 
som på en presis måte avgrenser de hendelsene som krever rask oppfølging. Etter 
departementets syn bør den formuleringen som finnes i gjeldende § 12-4 annet 
punktum videreføres som en definisjon av alvorlig luftfartshendelse. 
 

6. Varsling av luftfartsulykker og alvorlige luftfarts-
hendelser 

Med varsling menes i dette kapitlet umiddelbar underretning om at en ulykke eller 
hendelse har funnet sted. Målet med slikt varsel er å tilkalle hjelp så raskt som mulig, 
for å begrense skadevirkningene. I tillegg gjør varselet det mulig for 
undersøkelsesmyndigheten å ta raskt stilling til om ulykken eller hendelsen skal 
undersøkes umiddelbart. Varsling skiller seg derfor fra rapportering, som først og 
fremst har til formål å gi luftfartsmyndighetene grunnlag for å forstå hvorfor en ulykke, 
hendelse eller lignende har funnet sted. I sin tur vil dette kunne bidra til å forebygge 
fremtidige ulykker. Rapporteringsreglene er hovedtema i kapittel 7 og 8. 
                                                           
46 Se lovutkastets § 12-9 og droøftelsen i kapittel 7.3.5. 
47 Se drøftelsen av dette i kapittel 9.2.1. 
48 Se direktivets artikkel 3 bokstav (k). Bestemmelsen lyder på engelsk: ”serious incident means an 
incident involving circumstances indicating that an accident nearly occurred.” 
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6.1 Gjeldende rett 
Luftfartsloven inneholder i dag to bestemmelser om varsling, slik begrepet er definert 
ovenfor. Terminologien i bestemmelsene er noe varierende. 
 
I medhold av luftfartslovens § 6-9 er fartøysjefen pålagt å sørge for at 
luftfartsmyndighetene uten opphold blir underrettet om at det har inntrådt en 
luftfartsulykke eller en del andre former for luftfartshendelser49. I samme bestemmelse 
er eier eller bruker pålagt en subsidiær varslingsplikt dersom fartøysjefen ikke er i 
stand til det. Den sistnevnte delen av bestemmelsen har en pussig plassering all den tid 
overskriften til kapitlet den står i er ”Fartøysjefen og tjenesten om bord”. 
 
I medhold av § 12-6 er enhver som blir vitne til en luftfartsulykke forpliktet til straks å 
melde fra til nærmeste politimyndighet eller luftfartsmyndigheten. Unntak gjelder 
dersom det etter forholdene ikke er grunn til å tro at melding er nødvendig. Det samme 
gjelder den som finner et luftfartøy, deler av det eller andre ting, under forhold som 
tyder på at det har inntruffet en luftfartsulykke. 
 
Det følger av § 14-27 at brudd på varslingsreglene kan straffes med bøter eller med 
fengsel inntil 6 måneder. 
 
Den mest omfattende reguleringen av varslingsplikt finnes i dag i 
rapporteringsforskriften.50 Forskriften er blant annet hjemlet i luftfartslovens § 15-4, 
som gjør det mulig å gi bestemmelser til ”gjennomføring og utfylling av bestemmelser 
foran i loven”. Med grunnlag i denne bestemmelsen er det i rapporteringsforskriften 
gitt varslingsplikt for andre persongrupper og for andre forhold enn de som er nedfelt i 
luftfartslovens egne varslingsbestemmelser. Av plasshensyn er vi nødt til å nøye oss 
med å vise til forskriften. 
 
Ansatte i lufttrafikktjenesten er i dag ikke underlagt noe lov- eller forskriftsbestemt 
varslingsplikt. Dette henger sammen med at de ansatte i Avinor AS inntil nylig har vært 
ansatt i en forvaltningsbedrift, hvor varslingsplikten har vært basert på interne 
instrukser.51 
 

                                                           
49 Bestemmelsen lyder i sin helhet:  

”Inntreffer ved bruken av et fartøy en luftfartsulykke som medfører at noen avgår ved døden eller at det 
skjer betydelig skade på person, på fartøyet eller på eiendom utenfor fartøyet, skal fartøysjefen uten opphold 
sørge for at luftfartsmyndigheten blir underrettet, og snarest mulig deretter gi denne rapport om forholdet. Det 
samme gjelder når det har vært alvorlig fare for slik ulykke, eller det har inntruffet noe som tyder på vesentlige 
feil ved fartøyet eller bakketjenesten.  
       Er fartøysjefen ikke i stand til å gi slik underretning og rapport, skal det gjøres av fartøyets eier eller 
bruker.  
       Departementet kan fastsette begrensninger i meldeplikten, utvide den til å omfatte andre 
besetningsmedlemmer enn fartøysjefen eller bestemme at melding skal gis også til andre enn 
luftfartsmyndigheten. 
50 Se omtalen av denne i kapittel 5.1. 
51  Frem til 1. juli 2003 var dette regulert i RFL 2, SPE 15. Fra og med 1. juli 2003 har Avinor AS’ interne 
sikkerhetsledelsessystem erstattet dette, jf. HPS 201. 
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6.2 Departementets vurdering 
Fremstillingen i kapittel 6.1 viser tre ting: For det første er varslingsbestemmelsene 
spredt rundt i regelverket på en måte som gjør det vanskelig å få oversikt over hvem 
som har plikt til å varsle om hva. For det andre gir luftfartslovens selv et ufullstendig 
bilde av de varslingspliktene som foreligger. For det tredje er enkelte av bestemmelse 
plassert på steder hvor de ikke hører naturlig hjemme, og som det derfor kan være 
vanskelig å finne dersom man ikke kjenner loven godt. 
 
Den overordnede målsetningen med varslingsreglene er at varsling skal skje raskt. 
Samtidig er varslingsplikten en plikt som i prinsippet påligger enhver borger. Disse to 
forholdene i kombinasjon tilsier at varslingsregelen bør fremgå av selve luftfartsloven. 
Det bør være lett å finne ut hvem som har plikt til hva. 
 
Varslingsreglene er dels rettet mot ansatte i luftfarten selv og dels mot enhver borger 
som blir kjent med at det har inntruffet en luftfartsulykke. Departementet ønsker å 
videreføre denne ordningen. I forhold til de ansatte i luftfarten har muligens 
argumentet om at varslingsplikten bør fremgå av loven selv noe mindre betydning enn 
det har i forhold til allmennheten. Ansatte i luftfarten må antas å være gjort kjent med 
sine forpliktelser gjennom opplæring og praksis. Departementet mener likevel at det er 
mest konsekvent om de fleste varslingsreglene som retter seg mot ansatte i luftfarten 
fremgår av loven selv. 
 
Departementet mener videre at det er ønskelig å samle varslingsreglene på ett sted. Av 
selve lovutkastet fremgår det at departementet har forsøkt å videreføre tanken om å 
samle flest mulig av de reglene som har med luftfartsulykker å gjøre i lovens kapittel 
XII. Etter departementets skjønn er det derfor mest naturlig å samle reglene om 
varsling av ulykker i lovens kapittel XII. Det betyr blant annet at de viktige 
varslingsreglene som i dag finnes i § 6-9 flyttes til kapittel XII. Dermed oppnår en 
samtidig at de bestemmelsene som i dag er ”feilplassert” i § 6-9 annet ledd blir plassert i 
et generelt kapittel om luftfartsulykker, og ikke i et som omhandler fartøysjefen. 
 
Ut over disse generelle og systematiske problemstillingene, er det tre spørsmål som må 
besvares. Hvilke personer skal ha plikt til å varsle? Hva skal de ha plikt til å varsle om? 
Hvem skal det gis varsel til? 
 
Som allerede nevnt foreslår departementet å videreføre varslingsplikt både for ansatte i 
luftfarten og for enhver annen som blir kjent med an en ulykke har funnet sted. 
Departementet foreslår at dette reguleres i to atskilte paragrafer. 
 
Når det gjelder de detaljerte svarene på de to øvrige spørsmålene som er nevnt ovenfor, 
viser vi til kommentarene til selve lovutkastet.52 

                                                           
52 Se utkastets §§ 12-4 og 12-5. 
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7. Rapportering, innsamling og håndteringen av 
opplysninger 

7.1 Gjeldende norsk rett 
Gjeldende luftfartslovgivning har allerede flere regler om innsamling, bruk og 
beskyttelse av opplysninger som kan bidra til å forebygge luftfartsulykker. I det 
følgende skal vi gi en kort oversikt over disse reglene. 
 
Innsamling av opplysninger som kan bidra til å forebygge luftfartsulykker er regulert i 
spredte bestemmelser. All skriftlig rapportering, både til undersøkelsesmyndigheten og 
til luftfartsmyndigheten, skjer i medhold av rapporteringsforskriften. For så vidt gjelder 
rapportering til luftfartsmyndigheten, er forskriften hjemlet i diverse 
rapporteringsbestemmelser spredt rundt om i luftfartsloven (§ 4-7, § 6-2, § 6-9, § 15-1 og 
§ 15-4). For så vidt gjelder rapportering til undersøkelsesmyndigheten, er forskriften 
hjemlet i luftfartslovens § 15-4. 
 
Muntlig innsamling av opplysninger skjer særlig i form av forklaringer for 
undersøkelsesmyndigheten. Disse foretas i medhold av luftfartslovens § 12-5 første 
ledd. En tilsvarende spesialbestemmelse finnes ikke for luftfartsmyndighetens arbeid 
med å innsamle opplysninger om årsakene til luftfartsulykker, men 
luftfartsmyndigheten vil kunne bruke den generelle bestemmelsen om opplysningsplikt 
i luftfartslovens § 13-4 første ledd. 
 
I medhold av luftfartslovens § 12-5 annet ledd kan undersøkelsesmyndigheten samle 
inn andre data fra taleregistrator eller flygeregistrator.53 
 
Bruk og beskyttelse av innsamlede opplysninger er også mer utførlig regulert for 
undersøkelsesmyndighetens del enn for luftfartsmyndigheten. I § 12-5 femte ledd er det 
uttrykkelig sagt at opplysninger samlet inn under forklaring for 
undersøkelsesmyndigheten bare kan brukes til flytryggingsmessige formål. I 
forlengelsen av dette er det uttrykkelig sagt at slike opplysninger ikke kan brukes som 
bevis i en senere straffesak mot den som har avgitt forklaringen. Tilsvarende 
verneregler finnes ikke for opplysninger mottatt av luftfartsmyndigheten. 
 

7.2 Internasjonal og utenlandsk rett 
Nedenfor finnes en kort omtale av en del viktige internasjonale regelverk som 
omhandler innsamling og bruk av opplysninger som kan brukes til å forebygge 
luftfartsulykker. De fire første gjør det nødvendig å endre norsk rett, mens det siste er 
tatt med for å illustrere hvordan tilsvarende problemstillinger er regulert i et land det er 
naturlig å sammenligne seg med. Detaljene omtales der de hører naturlig hjemme i de 

                                                           
53 Se mer om dette i kapittel 7.3.7. Se også forskrift av 19. april 2003 nr. 547 om flygeregistrator og 
teleregistrator. 
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følgende kapitlene. For å ikke gjøre fremstillingen for tung, er en del av regeltekstene 
bare gjengitt i fotnoter. 
 

7.2.1 EUs nye rapporteringsdirektiv 
EU-kommisjonen har i flere år jobbet med et forslag til direktiv om rapportering av 
luftfartshendelser.54 Forberedelsene førte til at Kommisjonen la frem sitt endelige 
forslag55 til direktiv i 2000. Etter en del tautrekking mellom Europaparlamentet og 
Rådet56, ble endelig tekst vedtatt sommeren 2003.57 
 
Direktivet legger grunnlaget for et nytt system for rapportering av luftfartshendelser 
som ikke er å anse som alvorlige.58 Alle medlemsstatene pålegges å etablere et 
obligatorisk system hvor alle viktige aktører innen luftfartsindustrien skal rapportere 
forhold som kan bidra til å forebygge luftfartsulykker til et myndighetsorgan. Dette 
organet skal i sin tur lagre, ordne og analysere de innkomne opplysningene. 
 
For å skape den nødvendige tilliten til systemet blant rapportørene er direktivet basert 
på en grunntanke om at de rapporterte opplysningene kun skal brukes til 
flytryggingsmessige formål. Konkret innebærer dette at opplysningene skal håndteres 
konfidensielt,59 og at rapportøren ikke skal risikere å bli møtt med sivilt søksmål fra 
myndighetenes side, eller sanksjoner arbeidsgiver side, som følge av rapporteringen.60 
 
Siden antallet luftfartshendelser i hvert enkelt land er relativt begrenset, legger 
direktivet opp til en utstrakt utveksling av informasjon mellom medlemsstatene. På 
denne måten ønsker en å muliggjøre både at de enkelte landene får et større tilfang av 
erfaringer å bygge sitt forebyggende arbeid på og at forebyggende arbeid skjer i regi av 
EU-kommisjonen selv61. 
 
Selv om enkelte av direktivets bestemmelser bærer preg av at en har forsøkt å veie 
motstridende interesser mot hverandre på en relativt finmasket måte, finnes det også 
formuleringer i forarbeidene som tyder på at direktivet først og fremst skal oppfattes 

                                                           
54 EU-kommisjonen la frem en relativt omfattende meddelelse om dette emnet allerede 4. september 
1991.  
55 COM (2000) 847 final. 
56 Forslaget endte til slutt som sak i den såkalte Forlikskomiteen. 
57 Offisiell engelsk tittel er Directive 2003/42/EC of the Europena Parliament and the Council of 13 Juni 
2003 on occurence reporting in civil aviation. 
58Vi viser til definisjonen av det sentrale begrepet ”occurrence” i direktivets artikkel 2 nr.1 og bruken av 
dette begrepet i artikkel 3 og 4. På engelsk er ”occurrence” definert som ”an operational interruption, 
defect, fault or other irregular circumstance that has or may have influenced flight safety and that has not 
resulted in an accident or serious incident ….. as defined in Article 3(a) and (k) of Directive 94/56/EC.” 
59 Departementet legger til grunn at dette gjør det nødvendig både å taushetsbelegge informasjonen som 
sådan, og å unnta dokumenter som inneholder slik informasjon fra offentlighet. Det vises til kapittel 
7.3.8.4 og 7.3.8.5. 
60 Behovet for å skape tillit er mer utførlig omtalt i kapittel 7.3.1. og 7.3.2. 
61 I følge rapporteringsdirektivets artikkel 7 nr. 2 første strakpunkt, skal også ”organisations” kunne 
motta opplysninger. 
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som en ramme62 for medlemsstatenes nasjonale gjennomføringsregler. Dette peker i 
retning av at en ikke har tenkt seg en streng totalharmonisering, og at det må være rom 
for å gjennomføre regelverket på en måte som gjør at det passer sammen med 
omkringliggende nasjonale regler og ordninger. 
 

7.2.2 Eurocontrols ESARR 2 
Eurocontrol er den europeiske organisasjonen for sikker flynavigasjon. Organisasjonen 
ble etablert i 1960 som et folkerettslig samarbeid og har i dag 31 medlemsland.63 EU 
trådte inn som medlem høsten 2002. 
 
Eurocontrols mål er blant annet å fastsette en felles europeisk politikk for 
lufttrafikkstyring. Som ledd i dette flysikkerhetsarbeidet utvikles det felles 
sikkerhetskrav som vedtas av Eurocontrols Permanent Commission som Eurocontrol 
Safety Regulatory Requirement (ESARR). Pr. i dag er det vedtatt fire ESARR’er.64 Norge 
har en folkerettslig forpliktelse til å gjennomføre ESARR’ene som lov eller forskrift. 
 
ESARR 265 pålegger medlemsstatene å opprette et system for rapportering og 
analysering av ulykker, hendelser, driftsforstyrrelser og andre irregulære forhold av 
betydning for flysikkerheten. Målet er at det både på nasjonalt og europeisk nivå skal 
finnes måter å vurdere sikkerhetsnivået i luftfarten og trender over tid. Videre skal en 
identifisere forbedringsområder for flysikringstjenesten og fastsette kriterier som nye 
systemer og endringer i systemer innenfor flysikringstjenesten skal måles opp mot. 
 
På samme måte som rapporteringsdirektivet er ESARR 2 basert på en grunntanke om at 
rapporteringen skal skje innenfor et ”non-puntitvt” miljø og at mottatt informasjon skal 
behandles konfidensielt. Det nærmere innholdet i disse begrepene er ikke klarlagt i 
detalj i selve regelteksten, slik at hver medlemsstat vil ha en ikke ubetydelig frihet66 til å 
bestemme gjennomføringsmåten så lange den er lojal mot hovedhensynene som er 
nevnt ovenfor. 
 
I motsetning til rapporteringsdirektivet legger ikke ESARR 2 opp til at selve de 
rapporterte opplysningene, i ubearbeidet form, skal utveksles mellom nasjonale 
luftfartsmyndigheter som jobber med å forebygge luftfartsulykker. I stedet skal hvert 
medlemsland sende en årlig samlerapport til Eurocontrol67. Rapporten skal først og 

                                                           
62 For eksempel heter det følgende i EU-kommisjonens drøftelse av forholdet til subsidiaritetsprinsippet 
og proporsjonalitetsprinsippet: ”In such a domain, uniformity is not necessary and it is considered sufficient 
to use a framework Directive, setting goals that the Member States will apply with a degree of freedom” 
(COM (2000) 847 side 9). 
63 Se oversikten over disse på Eurocontrols internettside http://www.eurocontrol.be 
64 ESARR 2 om krav til rapportering og analyse av hendelser, ESARR 3 om krav til 
sikkerhetsledelsessystem i flysikringstjenesten, ESARR 4 om krav til risikoanalyse og kompenserende 
tiltak for systemer og utstyr og ESARR 5 om sertifisering av flygeledere og annet ATS personell. 
65 Offisiell tittel er ”Reporting and Assessment of Safety Occurences in ATM”. 
66 Se ESARR 2 pkt. 6.1. 
67 Se ESARR 2 pkt. 6.2, 6.3 og 6.4. 
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fremst gi Eurocontrol et bilde av trendene i vedkommende lands sikkerhetsnivå basert 
på sikkerhetsindikatorer som er angitt i veiledende minimumslister.68 
 
ESARR 2 vil bli lite omtalt i det følgende fordi rapporteringsdirektivet stor sett går 
lenger enn ESARR 2 og i tillegg er klarere og mer utførlig formulert. 
 

7.2.3 Chicago-konvensjonens anneks 6 
Rådet i ICAO har vedtatt69 to nye bestemmelser i anneks 6 til Chicago-konvensjonen. Etter 
endringen lyder pkt. 3.6.3 i annekset slik 
 
”From 1 January 2005, an operator of an aeroplane of a maximum certificated take-off mass 
in excess of 27 000 kg shall establish and maintain a flight data analysis programme as part 
of its accident prevention and flight safety programme.” 
 
Pkt. 3.6.4 i samme anneks lyder slik 
 
”A flight data analysis programme shall be non-punitive and contain adequate safeguards to 
protect the source(s) of the data.” 
 
Siden Norge ikke har meldt avvik til ICAO på de siterte punktene, er det nødvendig å 
gjennomføre en tilsvarende pliktbestemmelse i det norske regelverket innen den nevnte 
fristen.70 
Bruken av ordet ”programme” i disse bestemmelsene er tvetydig. Departementet legger til 
grunn at en dels sikter til et softwareprogram i snever teknisk forstand, og dels sikter til en 
systematisk bruk av dataene som en del av selskapenes interne sikkerhetsarbeid. 
 
Bestemmelsene pålegger operatører innen ervervsmessig luftfart som har fly over 27 000 kg å 
ta i bruk et program som rutinemessig analyserer data fra flygeregistratoren71 til bruk i det 
pliktige arbeidet med å kartlegge trender som kan føre til ulykker i selskapet. Samtidig slås 
det fast at data fra analyseprogrammet ikke skal brukes til å straffesanksjonere72 noen, og at 
kilden for opplysningene skal beskyttes på en egnet måte. 
 
Når det gjelder den praktiske bruken av dette programmet, viser vi til omtalen av tekniske 
registreringssystemer i kapittel 7.3.7. 
 

7.2.4 Chicago-konvensjonens anneks 13 
ICAO har dels vedtatt, og dels foreslått og vedta, to endringer i anneks 13 til Chicago-
konvensjonen. Begge har betydning for våre nasjonale rapporteringsregler. 
 
                                                           
68 Se ESARR 2 Appendix B. 
69 Vedtaket er datert 9. mars 2001. 
70 Enkelte av disse problemstillingene er regulert i forskrift av 19. april 2003 nr. 547 om flygeregistrator og 
taleregistrator. 
71 Ofte kalt ”Flight Data Recorder”. 
72 Departementet legger til grunn at ordet ”non-punitive” må forstås på forskjellige måter avhengig av i 
hvilken sammenheng og i hvilket regelverk det brukes. I et globalt regelverk som dette er det naturlig å 
tolke uttrykket slik at det bare omfatter straff i formell forstand. 
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For det første er det vedtatt73 en endring i anneksets pkt. 8. Etter endringen lyder 
anneksets pkt. 8.1 slik: 
 
”A State shall establish a mandatory incident reporting system to facilitate collection of 
information on actual or potential safety deficiencies.” 
 
Denne bestemmelsen omfatter ikke bare enkelte grupper innenfor luftfarten, men er 
ment å omfatte alle grupper som kan tenkes å sitte med relevant informasjon. Som det 
fremgår av kapittel 6.1 nedenfor, omfatter ikke vår gjeldende rapporteringsordning alle 
disse gruppene. Siden Norge ikke har meldt avvik til ICAO gjør anneks 13 det 
nødvendig å endre norsk rett for å oppfylle våre forpliktelser overfor FN-organet ICAO. 
 
Siden anneks 13 er meget generelt formulert, legger departementet til grunn at det som 
sies nedenfor om gjennomføring av forslaget til rapporteringsdirektiv samtidig fanger 
opp våre forpliktelser i forhold til Chicago-konvensjonens anneks 13, pkt. 8.1. Disse 
bestemmelsene vil derfor ikke bli uttrykkelig omtalt i det følgende. 
 
For det andre er det nylig foreslått74 en endring i pkt. 5 til anneks 13. Til nå har 
anneksets pkt. 5.12 vært basert på en hovedregel om at lydbåndet i taleregistratoren, og 
eventuelle utskrifter av fra dette, bare skal kunne brukes i det arbeidet 
undersøkelsesmyndigheten er satt til å gjøre etter norsk rett. Dersom 
politiet/påtalemyndigheten ønsker tilgang til bånd/utskrift skal en domstol behandle 
begjæringen. Domstolen skal bare tillate utlevering av opplysningene dersom den 
finner at fordelene ved utlevering oppveier de negative virkingene den vil kunne ha på 
fremtidige nasjonale og internasjonale undersøkelser. 
 
Endringsforslaget innebærer at selve lydbåndet overhode ikke75 skal kunne utleveres 
fra undersøkelsesmyndigheten, ikke en gang etter en konkret vurdering av en domstol. 
For så vidt gjelder utleverig av utskrift av båndet, opprettholdes praktisk talt den 
samme regelen76 som i dag. Gjennomføringen av disse reglene i norsk rett drøftes i 
kapittel 7.3.8.10. 
 
Endringsforslaget er ennå ikke vedtatt av ICAO, men Norge har støttet forslaget.77 Det 
betyr i praksis at vi vil være folkerettslig forpliktet til å gjennomføre det så snart ICAO 
har vedtatt det. 

                                                           
73 Vedtaket er datert 21. februar 2001. 
74 Forslaget er datert 30. september 2002. 
75 Anneksets pkt. 5.12.1 lyder nå ”The State conducting the investigation of an accident or incident shall not 
make the aural recording of the cockpit voice recorder available for purposes other than accident 
investigation”. 
76 Anneksets pkt. 5.12.3 første setning lyder nå: ”The State conducting the investigation of an accident shall 
not make transcripts from the recordings of the cockpit voice recorders available for purposes other than 
accident or incident investigation, unless the appropriate authority for the administration of justice in that 
State determines that their disclosure outweighs the adverse domestic and international impact such action 
may have on that or any future investigations and the resulting adverse impact on flight safety.” 
77 Det vises til Luftfartstilsynets brev av 21. november 2002 til ICAO i sak 200200728-8/073/ANN. 
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7.2.5 Dansk rett 
Den danske luftfartsloven har siden 1991 hatt regler om pliktig rapportering av 
driftsforstyrrelser og andre irregulære forhold. Ved en lovendring i 200178 ble det føyd 
til en straffesanksjonert taushetsplikt for ansatte og tilkalte sakkyndige i Statens 
Luftfartsvæsen for så vidt gjelder opplysninger rapportert etter de tilsvarende danske 
rapporteringsreglene.79 Samtidig ble det tatt inn en bestemmelse som uttrykkelig slår 
fast at personer som rapporterer annet enn ”flyvehavari eller … flyvehændelse” ikke 
kan straffes for brudd på flere av reglene i luftfartsloven selv og i EU-forordninger 
innenfor luftfartslovens virkeområde. 
 

7.3 Departementets vurderinger 

7.3.1 Hovedbegrunnelse 
Som det fremgår av kapittel 1 er det i dag bred internasjonal enighet om at det er 
nødvendig å finne frem til nye metoder for ulykkesforebygging dersom en skal unngå 
en fremtidig økning i antall luftfartsulykker. I erkjennelse av dette har en forsøkt å 
danne seg et bilde av hva som er svakhetene ved dagens ordninger og hvordan nye 
regelverk på dette området bør utformes.  
 
De fleste studier konkluderer med at det bør etableres et rapporteringssystem som 
sikret nasjonale myndigheter tilgang til all, eller i alle fall mest mulig, relevant 
informasjon om årsakene til luftfartsulykker. Enten man gjør rapporteringssystemet 
frivillig eller tvungent, vil rapporteringsviljen være helt avhengig av at de som sitter 
med relevant informasjon har fullstendig tillit til at de opplysningene de rapporterer 
ikke vil bli brukt mot dem selv eller noen de står i et avhengighetsforhold til ved en 
senere anledning. 
 
Full tillit er dessuten avhengig av at regelverket er så klart at rapportørene selv forstår 
at de ikke trenger å frykte konsekvensene av å gi opplysninger. Når en skal innfri dette 
kravet er det ikke alltid nok å lage regler som er juridisk-teknisk klare og logiske. De 
må i tillegg enkle å forstå. 
 
Internasjonalt har en gjerne omtalt dette som ”non punitive reporting”. Noen går lenger 
og fremhever ”non-guilt” som det sentrale, for på den måten å understreke at plassering 
av skyld i seg selv svekker tilliten til systemet selv om en ikke følger opp med formelle 
sanksjoner. 
I mangel av et dekkende norsk uttrykk vil vi i det følgende bruke utrykket ”non-
punitive” som en samlebetegnelse på de hensynene det siktes til. 
 

                                                           
78 Se lovbekendtgørelse nr. 543 av 13. juni 2001. Disse reglene trådte i kraft 15. august 2001. 
79 Se lovens § 89 b Stk. 2. 
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De sanksjonene en tenker på kan være alt fra straff i straffelovgivningens forstand, via 
arbeidsgivers reaksjoner i form av omplassering, inndragning av interne godkjenninger 
eller avskjed, forvaltningsmessige reaksjoner i form av inndragning av offentlige 
tillatelser, til negativ omtale i media eller tap av anseelse i det aktuelle faglige miljøet. 
 
Hvis en går litt mer i detalj, har både norske og andre europeiske myndigheter og 
organisasjoner pekt på følgende faktorer som vektige for at det internasjonale arbeidet 
med å forebygge luftfartsulykker skal lykkes: 
 

1. Flest mulig land bør ha nasjonale rapporteringssystemer 
2. Skal man få et tilstrekkelig bredt datatilfang å basere analysene på, er det 

ønskelig å etablere internasjonale ordninger for utveksling og bearbeiding av 
opplysninger som er samlet inn som ledd i nasjonale ordninger 

3. Kretsen av de personene som har plikt til å rapportere bør være så vid at man 
fanger opp alle som sitter med informasjon som kan bidra til å forebygge 
luftfartsulykker 

4. Disse personene bør ha plikt til å rapportere om alle forhold som kan bidra til å 
forebygge luftfartsulykker 

5. Rapportering må være praktisk enkel å foreta og rapportørene må vite at 
opplysningene skal brukes av personer som besitter relevant kompetanse som 
de selv og som er i stand til å nyttiggjøre seg av informasjonen 

6. Omfanget av rapporteringsplikten må være klart avgrenset til relevante 
opplysninger slik at luftfartsmyndighetene unngår å bli neddynget med 
uvesentlige opplysninger. 

7. Man må ha et nasjonalt apparat for å lagre, bearbeide og analysere den 
informasjonen som kommer inn slik at man kan danne seg et klarere bilde av 
årsakene til luftfartsulykker. Rapporterte opplysninger bør lagres i en database 
som forvaltes av en luftfartsmyndighet.80 

8. Den myndigheten som forvalter databasen bør være den samme som har det 
nasjonale hovedansvaret for å analysere opplysningen 

9. Det er viktig å være seg bevisst faremomentene ved at samme myndighet både 
har tilgang til rapporterte opplysninger og kompetanse til å tilbakekalle 
rapportørenes sertifikater og tillatelser. 

10. Ny kunnskap om årsakene til luftfartsulykker må brukes til å sette i verk 
forebyggende tiltak.  

 
 
I kapittel 7.3.2 tar vi opp de vanskelige målkonflikter som oppstår når en skal utforme et 
”non-punitivt” rapporteringssystem. 

 

                                                           
80 Ordet ”myndighet” skal ikke forstås strengt her. Vi viser til rapporteringsdirektivets artikkel 7 nr. 2 
første strekpunkt. 
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7.3.2 Målkonflikter og motstridende hensyn 
De potensielle rapportørenes behov for å føle sikkerhet for at de ikke vil bli møtt med 
negative sanksjoner må veies mot samfunnets, herunder andre enkeltpersoners, 
legitime behov for å straffe klanderverdig opptreden og inndra offentlige sertifikater og 
andre tillatelser fra rapportører som har vist seg uskikket til å inneha slike. I tillegg må 
det veies mot medias behov for å kunne informere offentligheten om kritikkverdige 
forhold innenfor luftfarten. 
 
Samfunnet kan ikke akseptere at direkte klanderverdig opptreden går upåtalt hen 
under skjul av at den eller de skyldige kan bidra til å belyse hva som har hendt. Men 
hvor langt rekker denne begrunnelsen? Når har man kommet til det punktet der 
samfunnets behov for å reagere ikke lenger oppveier ulempene ved å ikke få tilgang til 
opplysninger som kan bidra til å bedre forståelsen av årsakene til luftfartsulykker? 
 
Offentligheten som brukere av luftfartstjenester har en klar rett til å skaffe seg 
kunnskap om det generelle sikkerhetsnivået innen luftfarten, det arbeidet som pågår 
for å bedre sikkerheten og årsaksfaktorene til ulykker som har vært undersøkt. I 
praksis vil medias mulighet til å formidle de opplysningene som danner grunnlaget for 
slik kunnskap ha vesentlig betydning. Både for media og for publikum selv vil bruken 
av taushetsplikt og avgrensningen av reglene for dokumentoffentlighet ha vesentlig 
betydning. Samtidig er det ikke til å komme bort fra at disse tungtveiende hensynene 
kan stå i et direkte motsetningsforhold til rapportørens behov for å følge seg trygg på at 
det han rapporterer bare, eller først og fremst, vil bli brukt til å forebygge 
luftfartsulykker. 
 
En kan tenke seg at de avveiningene som er antydet ovenfor vil få ulikt utfall avhengig 
av om rapportøren har opptrådt forsettlig, grovt uaktsomt, simpelt uaktsomt eller det 
bare dreier seg om et såkalt hendelig uhell. På samme måte kan det være at 
avveiningen vil falle ulikt ut avhengig av om handlingen har ført til en ulykke, en 
alvorlig hendelse, en mindre alvorlig hendelse eller bare en driftsforstyrrelse av teknisk 
eller operativ art. Endelig kan resultatet av avveiningene variere avhengig av hvilke 
pliktbestemmelser i luftfartslovgivningen vedkommende rapportør har forbrutt seg 
mot. Har en flyger fløyet i alkoholpåvirket tilstand eller har han/hun landet litt for langt 
inn på rullebanen. 
 
Innenfor straffe- og sivilprosessen81 innebærer det såkalte forbudet mot 
selvinkriminering82 en absolutt grense for hvor langt regelverket kan gå i å pålegge 
parter eller vitner å forklare seg om forhold som kan utsette vedkommende for straff.83 I 
de tilfellene dette forbudet får anvendelse står man derfor overfor et valg mellom å 
avstå fra å pålegge noen å rapportere, å avstå fra å bruke opplysningene som bevis i 
straffesak, eller ganske enkelt, å avstå fra å straffeforfølge. Et stykke på vei kan dette 
                                                           
81 Se straffeprosesslovens § 123 og tvistemålslovens § 208. 
82 Se den mer fyldige omtalen av dette begrepet nedenfor i kapittel 7.3.6. 
83 De aktuelle bestemmelsene i straffeprosessloven og tvistemålsloven omfatter også tap av “borgelig 
aktelse”, men dette må sies å gå langer enn forbudet mot selvinkriminering i streng forstand. 
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problemet unngås ved at rapporteringen gjøre frivillige i stedet for tvungen.84 Muligens 
også ved at en etablerer systemer som i praksis gjør det umulig for de som forvalter 
sanksjonsapparatene å få tilgang til rapporterte opplysninger. 
 
Som vi ser, står tungtveiende hensyn, som hver for seg må tillegges betydelig vekt, mot 
hverandre. Uansett hvilken løsning man velger vil enkelte relevante og tungtveiende 
hensyn ikke kunne tillages avgjørende vekt. Til tross for dette mener departementet at 
flytryggingsarbeidet er så viktig at det er nødvendig å foreta et valg. 
 
For å redusere de negative virkningene av valget, er det viktig at reglene utformes så 
nøyaktig at de ikke går lenger enn strengt nødvendig for å ivareta formålet bak reglene. 
For å unngå at rapporteringsviljen blir redusert som følge av manglende kunnskap om 
den beskyttelsen regelverket faktisk gir rapportøren er det også nødvendig å tillegge 
pedagogiske og rettstekniske hensyn en ikke ubetydelig vekt. 
 

7.3.3 Internasjonalt samarbeid 
Selv om de langsiktige trendene viser at aktivitetsnivået i luftfarten stadig øker, er 
likevel ikke antallet rapporterte forhold i det enkelte land tilstrekkelig høyt til å kunne 
danne seg et klart bilde av et stort antall årsaksforhold. Dette gjelder særlig små 
luftfartsnasjoner som Norge. 
 
For å bøte på dette problemet foreskriver rapporteringsdirektivet at de opplysningene 
som kommer inn til nasjonale rapporteringsmyndigheter skal stilles til disposisjon for 
luftfartsmyndighetene i andre medlemsland og EU-kommisjonen. Et medlemsland skal 
som ledd i denne ordningen kunne be om opplysninger fra andre nasjonale 
myndigheter om ethvert rapportert forhold. Det er ikke noe krav om at det landet som 
anmoder om utlevering av opplysninger har noen tilknytning til de opplysningene som 
kreves utlevert. Med en slikt åpent utvekslingssystem vil muligheten for å finne 
eksempler på parallelle eller tilgrensende saker øke sammenlignet med rene nasjonale 
ordninger. I sin tur vil dette bidra til å øke mulighetene for å danne seg et klarere bilde 
av årsakene til luftfartsulykker. 
 
I tillegg til arbeid på det nasjonale plan muliggjør internasjonalt samarbeid systematisk 
analysearbeid i regi av EU-kommisjonen.85 Dette kan i sin tur brukes til å utarbeide 
retningslinjer for nasjonalt og internasjonalt flysikkerhetsarbeid. 
 
ESARR 2 pålegger nasjonalstatene en noe enklere samlet årlig rapportering til 
Eurocontrol. Rapporten skal inneholde et sett av opplysninger som er listet opp i et eget 
vedlegg til ESARR 2. 
 

                                                           
84 Se mer om dette i kapittel 7.3.8.7 og 7.3.9. 
85 Selv om departementet ikke er kjent med at det har vært diskutert uttrykkelig, vil trolig EASA  
(European Aviation Safety Regulation) kunne nyttiggjøre seg opplysninger samlet inn i medhold av de 
nye rapporteringsreglene. 
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Departementet støtter fullt ut tanken om å etablere et internasjonalt system for 
utveksling av opplysninger som kan bidra til å forebygge luftfartsulykker. Som en liten 
nasjon antar vi at Norge vil ha særlig stort utbytte av å slutte seg til et slikt system. For 
det første vil vi få tilgang til et større materiale som grunnlag for analyser. I tillegg antar 
departementet at et system som legger opp til utveksling av rådata, i sin tur også vil føre 
til raskere læring på tvers av landegrenser. Slik vil en oppnå både raskere forbedringer i 
det forebyggende arbeidet og økonomiske besparelser som følge av at dobbeltarbeid 
unngås. 
 
Det nye rapporteringsdirektivet legger opp til at informasjon med norsk opphav må 
stilles til disposisjon for en rekke europeiske land. Dermed blir det viktig også for 
tilliten til det norske rapporteringssystemet at andre land og EU-kommisjonen har like 
strenge, eller i alle fall tilnærmet like strenge, regler for bruken av opplysningene som 
høringsnotatet legger opp til for norsk rett. 
 
Direktivet ivaretar dette behovet på flere måter. For det første skal opplysningene bare 
kunne brukes til å forebygge luftfartsulykker.86 Dette innebærer i praksis at 
opplysningene skal utveksles fritt over landegrensene, men bare innenfor en lukket 
krets av nasjonale luftfartsmyndigheter samt EU-kommisjonen. 
 
For det andre bygger direktivet på et grunnprinsipp om at opplysninger som utveksles 
skal sikres ”appropriate confidentiality.”87 Selv om dette uttrykkets innhold ikke er helt 
presist, legger departementet til grunn at de personene som får befatning med slike 
opplysninger plikter å hindre at uvedkommende får tilgang til dem. En kan se det som 
et utslag av dette når EU-kommisjonen har fått en begrenset rett til å vedta at 
opplysninger skal kunne spres også utenfor kretsen av luftfartsmyndigheter og -
organisasjoner, men da bare etter strenge prosessuelle krav.88 Kommisjonen skal sørge 
for at personer som mottar slike opplysninger også ivaretar behovet for ”appropriate 
confidentiality”.89 
 
Departementet mener etter dette at direktivets regler vil gi et vern mot spredning av 
opplysninger gjennom utenlandske myndigheter som er på høyde med det som foreslås 
nasjonalt. 
 
Som det fremgår av kapitlene 4.2 og 7.3.8.1 mener departementet at den alminnelige 
luftfartsmyndigheten bør ha ansvaret for å administrere den nasjonale databasen for 
lagring av rapporterte opplysninger. Det eneste naturlige er derfor at 
luftfartsmyndigheten får det generelle ansvaret for å utveksle rapporterte opplysninger i 
forhold til andre nasjonale myndigheter, EU-kommisjonen og Eurocontrol.  
 

                                                           
86 Se direktivets artikkel 8 nr.1, jf. artikkel 1 annet ledd. 
87 Se direktivets artikkel 8 nr. 1. 
88 Se direktivets artikkel 7 nr. 2. 
89 Se direktivets artikkel 7 nr. 2 annet strekpunkt. 
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7.3.4 De rapporterings- og forklaringspliktige 
Ved utformingen av det nye lovforslaget legger departementet stor vekt på at kretsen av 
de som kan pålegges å rapportere er så vid at man er sikker på at alle personer som 
sitter med relevant informasjon er omfattet. Selv om den pliktige 
rapporteringsordningen vil bli supplert med en frivillig rapporteringsordning mener 
departementet at plikten til å rapportere bør utformes slik at behovet for supplerende 
frivillig rapportering blir minst mulig. 
 
Som vi skal komme tilbake til i kapittel 7.3.5 er det viktig at rapporteringsordningen 
utformes slik at luftfartsmyndighetene ikke mottar store mengder opplysninger med 
liten eller ingen relevans for det forebyggende arbeidet. Etter departementets syn har 
dette argumentet begrenset vekt når en skal ta stilling til hvem som er 
rapporteringspliktige. Dersom denne kretsen gjøres videre enn strengt nødvendig fører 
det bare til at enkelte av de personene som er omfattet i praksis vil ha lite å rapportere. 
Det er særlig når en skal ta stilling til hva som skal rapporters, at en treffsikker 
avgrensning er viktig. 
 
Departementet mener at loven selv ikke bør skille mellom de personene som har plikt 
til å rapportere til luftfartsmyndigheten og de som kan pålegges plikt til å forklare seg 
eller rapportere til undersøkelsesmyndigheten. Det som sies i det følgende gjelder 
derfor all pliktig innsamling (muntlig forklaring og skriftlig rapportering) av 
ulykkesforebyggende opplysninger som skjer i regi av undersøkelsesmyndigheten og 
luftfartsmyndigheten. 
 
Departementet mener avgrensningen av kretsen av de rapporterings- og 
forklaringspliktige er så vidt viktig både pedagogisk, og i forhold til legalitetsprinsippets 
krav om klar hjemmel for å pålegge plikter, at luftfartsloven selv bør inneholde en liste 
over de som i medhold av forskrift kan pålegges å rapportere. 
 

Ved den konkrete avgrensningen av kretsen har departementet først valgt å 
sammenholde det gjeldende norske regelverket med rapporteringsdirektivet og ESARR 
2. På denne måten har en først tatt stilling til hvor langt en må gå for å innfri våre 
internasjonale forpliktelser. Etter at dette ”avviket” var klarlagt, har en spurt seg om 
formålet med forslaget tilsier at det er ønskelig å gå enda lenger. 
 

Dagens norske rapporteringsregelverk omfatter flere av de viktigste gruppene som kan 
tenkes å inneha relevant informasjon om forhold som kan føre til luftfartsulykker og 
som luftfartsmyndighetene kan lære av. De viktigste er fartøysjefer, 
flybesetningsmedlemmer, bruker eller eier av luftfartøy, vedlikeholdsinstanser og 
ansvarlige for lasting og lossing av luftfartøy. Avgrensningen av de som har 
rapporteringsplikt varierer avhengig av hvilken type opplysninger det er snakk om.90 
 

                                                           
90 Se for eksempel pkt. 5.2, 6.2, 7.2 og 8.2 i rapporteringsforskriften. 
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Når det gjelder forklaringer for undersøkelsesmyndigheten har i prinsippet enhver 
forklaringsplikt.91 
 
Den viktigste gruppen som ikke er pålagt noen skriftlig rapporteringsplikt i gjeldene 
regelverk, er ansatte i flysikringstjenesten.92 På frivillig grunnlag har likevel 
Luftfartsverket93 sendt kopi til Luftfartstilsynet av de rapportene som har vært sendt til 
undersøkelsesmyndigheten i medhold av undersøkelsesforskriften. Internt i 
Luftfartsverket har denne forpliktelsen vært nedfelt i instruksen RFL II.94 
 
Rapporteringsdirektivet inneholder en relativt detaljert liste over de personene som skal 
være rapporteringspliktige.95 I ESARR 2 er kretsen av de rapporteringspliktige 
avgrenset til ”any person or organisation in the aviation industry”. Selv om 
detaljeringsgraden er meget forskjellig i de to regelverkene, er det trolig liten 
realitetsforkjell på innholdet. 
 
Til forskjell fra nasjonal rett foreskriver både rapporteringsdirektivet og ESARR 2 at 
ansatte i flysikringstjenesten skal ha rapporteringsplikt. Vi er derfor nødt til å inkludere 
ansatte i flysikringstjenesten i det norske rapporteringsregelverket. Departementet vil 
presisere at denne utvidelsen er viktig etter at Avinor AS ble skilt ut fra den ordinære 
luftfartsforvaltningen, og dermed er unndratt ordinær instruksjonsmyndighet i 
flyfaglige spørsmål. 
 
Ut over dette er det vanskelig å si med sikkerhet om rapporteringsdirektivet og ESARR 
2 pålegger flere rapporteringsplikt enn det gjeldende norske regelverket. Til det er 
ordlyden i regelverkene ikke tilstrekkelig klar. 
 
Departementet antar at den personkretsen som er angitt i rapporteringsdirektivet 
omfatter nesten alle de personene som kan tenkes å sitte men relevant informasjon. 
Med visse språklige tilpassninger har en valgt å basere forslaget til lovtekst på 
direktivets avgrensning av rapporteringspliktige. For å sikre seg mot at lovens 
bestemmelser likevel er for snevert formulert til å fange opp eventuelle fremtidige 
behov, inneholder forslaget til lovtekst også en generell hjemmel for å kunne pålegge 
andre som sitter med relevante opplysninger opplysningsplikt. Forutsetningen er at 
departementet skal kunne kontrollere behovet for å utvide kretsen av 
rapporteringspliktige i forbindelse med konkrete forskriftforslag. For øvrig vises det til 
lovteksten og kommentarene til denne.96 
 
Verken rapporteringsdirektivet eller ESARR 2 knytter kretsen av de 
rapporteringspliktige til arten av de opplysningene som skal rapporteres. Som tidligere 

                                                           
91 Se luftfartslovens § 12-5 første ledd. 
92 Dette fremgår uttrykkelig av pkt. 2 siste avsnitt i rapporteringsforskriften. 
93 Nå Avinor AS 
94 Se Regelverk for Lufttrafikktjenesten II, Spesielle bestemmelser 5 og 15. 
95 Se særlig direktivets artikkel 4 nr. 1. 
96 Se utkastet til § 12-9. 
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nevnt er dette den motsatte løsningen av den som er valgt i gjeldende norsk rett, hvor 
for eksempel den som forestår lastig eller lossing av luftfartøy kun har plikt til å 
rapportere om hendelser med farlig gods. 
 
Departementet foreslår at luftfartsloven selv ikke tar stilling til hva den enkelte 
rapporteringspliktige skal ha plikt til å rapportere om. Loven er i stedet utformet som en 
hjemmelsbestemmelse. I medhold av loven må det gis utfyllende forskrifter hvor det tas 
stilling til hvilke typer opplysninger de enkelte gruppene av rapporteringspliktige skal 
ha plikt til å rapportere. 
 
Departementet mener at all ulykkesforebyggende innsamling av opplysninger bør 
reguleres mest mulig likt. Det innebærer at skriftlig rapportering og muntlige 
forklaringer så langt som mulig bør reguleres likt. Når det gjelder kretsen av de som 
har forklaringsplikt for undersøkelsesmyndigheten må det likevel gjøres et unntak. 
Prinsippet om at enhver plikter å forklare seg for undersøkelsesmyndigheten bør 
opprettholdes.97 

7.3.5 Rapporterings- og forklaringspliktens innhold 
Som beskrevet i kapittel 1 og i kapittel 7.3.1 er hele lovforslaget basert på en 
forutsetning om at luftfartsmyndighetene må motta flere opplysninger om mindre 
alvorlige sikkerhetsrelevante forhold dersom de skal kunne gjøre nødvendige 
fremskritt i arbeidet med å forstå årsakene til luftfartsulykker. Dermed legger en opp til 
at det forebyggende sikkerhetsarbeidet i større grad enn i dag bør være fremoverrettet. 
Som en del av dette mener departementet at arbeidsmåtene må blir mer analytiske og 
rettet mot identifisering av forhold som ennå ikke har realisert seg i noen ulykke eller 
alvorlige hendelse. 
 
Ved å fokusere mer på systemsvikt, samvirkende mellom flere årsaksfaktorer, 
menneskelige faktorer mer enn tekniske årsaker, og mer på bakenforliggende årsaker 
til ulykker i stedet for de umiddelbare årsakene, mener departementet det vil være 
mulig å forebygge flere luftfartsulykker enn tilfellet er i dag. Slike opplysninger vil også 
kunne være et viktig hjelpemiddel til å teste kvaliteten av nye systemer, 
arbeidsordninger og produkter før de ennå tas i bruk. 
 
I tillegg til å skape tillit til systemet og å avgrense kretsen av de rapporteringspliktige på 
en hensiktsmessig måte, er en riktig avgrensning av de opplysningene som skal 
rapporteres en avgjørende forutsetning for at målsetningen med et slikt styrket 
rapporteringssystem skal nås. Her står en overfor en vanskelig balansegang: Definerer 
man kretsen av de opplysningene som skal rapporteres for snevert, risikerer en at 
luftfartsmyndighetene ikke får tilgang til opplysninger som er avgjørende for 
forståelsen av årsaksforholdene. Definerer man kretsen for vidt, risikerer en at 
luftfartsmyndighetene blir neddynget av mengder av irrelevant informasjon. Dette vil i 

                                                           
97 Se gjeldende lovs § 12-5 første ledd, og forslaget til ny § 12-14 første ledd. 
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sin tur pålegge myndigheten en unødvendig stor arbeidsbyrde og øke faren for at 
myndighetene ikke makter å skjelne relevant fra irrelevant informasjon. 
 
Grensen mellom relevant og irrelevant er ikke nødvendigvis gitt en gang for alle. 
Departementet antar at avgrensningskriteriene bør kunne utvikle seg over tid, i takt 
med utviklingen av selve sikkerhetsfaget og introdusering av nye tekniske hjelpemidler 
som muliggjør systematisk innsamling og sortering av større mengder data. 
 
Departementet ser for seg at luftfartsloven selv ikke bør inneholde detaljerte 
bestemmelser om hvilke opplysninger som skal rapporteres. På samme måte som i dag 
bør detaljene overlates til utfyllende forskrifter hvor en deler inn opplysningene i 
grupper og knytter rapporteringsplikten til grupper av rapporteringspliktige.98 Loven 
selv bør bare inneholde en et ytre avgrensningskriterium som forskriftsbestemmelsene 
må holde seg innenfor og som vil kunne tjene som utfyllende argument ved tolking av 
forskriftsbestemmelsene. På denne måten sikrer en seg at loven ikke blir overbelastet 
med detaljbestemmelser og at endringer ikke må foretas i lovs form. 
 
Spørsmålet er så hva som er et riktig avgrensningskriterium i loven. Etter å ha vurdert 
noen forskjellige alternativer har departementet kommet til at det sentrale 
avgrensningskriteriet bør være om opplysningene er av en slik karakter at de kan bidra 
til å forebygge luftfartsulykker.  
 
Med dette avgrensningskriteriet er det meningen at luftfartsmyndighetene skal kunne 
kreve rapportering av flere forhold enn de som i praksis kreves rapportert i dag. Ved 
utformingen av de utfyllende forskriftene må en for det første sørge for å gjennomføre 
de minimumsforpliktelsene som ligger i rapporteringsdirektivet og i ESARR 299. For det 
andre kan det være aktuelt å vurdere om den systematikken som er anvendt i de 
internasjonale regelverkene bør benyttes, slik at arbeidet med å videreformidle 
informasjon til andre nasjonale og internasjonale myndigheter lettes. For det tredje må 
en ta stilling til om det er ønskelig å kreve rapportering av flere opplysninger enn de vi 
er internasjonalt forpliktet til. 
 
Etter departementets forslag vil all, pliktig,  forebyggende rapportering skje i medhold 
av en enkelt paragraf i luftfartsloven, i stedet for i medhold av flere spredte 
bestemmelser, som i dag. 
 
Som nevnt i kapittel 7.3.4 mener departementet at skriftlig rapportering og muntlige 
forklaring for undersøkelsesmyndigheten i størst mulig grad reguleres likt, men at 
kretsen av forklaringspliktige bør være noe videre enn kretsen av de 
rapporteringspliktige. På samme måte må det gjøres forskjell når det gjelder 
forklaringspliktens innhold og rapporteringspliktens innhold. Departementet mener det 

                                                           
98 Som omtalt i kapittel 7.3.4 og de enkelte punktene i rapporteringsforskriften. 
99 Se særlig Appendix A til ESARR 2 og Annex I og II til rapporteringsdirektivet. 
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er riktig å opprettholde prinsippet om at de som innkalles til forklaring plikter å forklare 
seg om ethvert forhold som kan være av betydning for undersøkelsen.100 
 

7.3.6 Forbudet mot selvinkriminering 
Både de gjeldende og de nye rapporteringsregler er hovedsakelig basert på plikt til å 
rapportere. Det betyr i utgangspunktet at reglene vil kunne pålegge en person å 
rapportere om feil han har gjort som kan påføre vedkommende straff eller andre 
sanksjoner. Spørsmålet i det følgende er om en slik lovpålagt rapporteringsplikt vil 
kunne stride mot det såkalte forbudet mot selvinkriminering.101 
 
Forbudet mot selvinkriminering innebærer i sin kjerne at ingen kan tvinges til å vitne 
mot en selv eller å erkjenne seg skyldig i en straffesak anlagt mot vedkommende. 
Denne regelen, som er uttrykkelig formulert i artikkel 14 nr. 3 bokstav g i FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, innfortolkes også i den mer generelt 
formulerte artikkel 6 i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Ved den såkalte 
menneskerettighetsloven er disse konvensjonene gjort til intern norsk rett. I tillegg 
finnes det tilsvarende bestemmelser i straffeprosesslovens § 123 og i tvistemålslovens § 
208. 
 
Går vi litt mer i detalj, ser vi at selvinkriminering kan oppstå på to ulike måter. Den 
første formen har vi når selve plikten til å gi opplysninger er straffesanksjonert, med 
andre ord at den som har plikt til å gi opplysninger kan straffes for ikke å gi det. Den 
andre formen for selvinkriminering knytter seg til selve innholdet i de opplysningene 
vedkommende er pålagt å gi. Dersom disse er av en slik art at de kan brukes som 
grunnlag for straff mot den som har gitt dem, har vi med selvinkriminering å gjøre. I 
det følgende fokuserer vi på den andre av disse formene for selvinkriminering. Den 
første problemstillingen kommer vi tilbake til i kapittel 7.3.8.11. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av luftfartslovens § 12-5 femte ledd la 
Justisdepartementet forutsetningsvis til grunn at forbudet mot selvinkriminering også 
innebærer et forbud mot bruk av muntlig forklaring om tilsvarende forhold til et 
forvaltningsorgan (undersøkelsesmyndigheten) som bevis i en senere straffesak.102 
Etter Samferdselsdepartementets syn tilsier den rettslige begrunnelsen for denne 
regelen at det samme må gjelde også for pliktig skriftlig rapportering til forvaltningen. 
Det er ingen grunn til at muntlig og skriftlig innhenting av opplysninger skal behandles 
ulikt. 
 

                                                           
100 Se luftfartslovens § 12-5 første ledd. 
101 I forarbeidene til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 
(menneskerettighetsloven) av 21. mai 1999 nr. 30 (Innst. O. nr. 51 1998-99) omtales behovet for å 
kvalitetssikre lovforslag i forhold til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Justisministeren 
har nylig påpekt viktigheten av slik kvalitetssikring i Stortingets spørretime 22. januar 2003. Se 
Stortingsforhandlinger s. 1617. 
102 Se Ot.prp. nr. 28 (2000-2001) side 30. 
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Atskillig vanskeligere er det å ta stilling til om forbudet mot selvinkriminering også 
forbyr bruk av opplysninger gitt til forvaltningen i en senere sak om administrative 
reaksjoner. Det såkalte Sanksjonsutvalget uttaler følgende om dette i sin nylig avgitte 
innstilling (NOU 2003:15):  
 

”det er neppe grunn til å sondre mellom etterfølgende ordinær straffesak og 
etterfølgende sak om administrative sanksjoner som innebærer avgjørelse av en 
straffesiktelse i[Den europeiske menneskerettighets]konvensjonens forstand.”103 

 
Samferdselsdepartementet er tilbøyelig til å være enig i denne vurderingen, selv om det 
er noe uklart hva som menes med straffesiktelse i konvensjonens forstand. Trolig siktes 
det til at avgrensningen av det formelle straffebegrepet etter nasjonal rett ikke er 
avgjørende etter konvensjonen. Sanksjoner som ikke er formell straff etter nasjonal rett 
kan anses som straff i konvensjonens forstand, og dermed vil også bruk av beviser i en 
sak om slike sanksjoner kunne stride mot selvinkrimineringsforbudet. 
 
Som Sanksjonsutvalget selv sier i en litt annen sammenheng, ”ser [rettstilstanden] ut til 
å være under en viss utvikling, og EMDs104 praksis gir i begrenset grad grunnlag for å 
angi sikre løsninger”105. Dette gjør det vanskelig å si med sikkerhet i hvilken grad 
sanksjoner som regnes som administrative etter nasjonal rett regnes som straff etter 
konvensjonen, slik at forbudet mot selvinkriminering utgjør en skaranke for lovgiver. 
 
Sanksjonsutvalget har drøftet sanksjonsbegrepet mer generelt i sin innstilling, og vi 
antar at det som er sagt der kan være av en viss interesse også når en skal ta stilling til 
grensene for forbudet mot selvinkriminering. Utvalget foreslår følgende definisjon av 
begrepet ”administrativ sanksjon”. 
 

” En administrativ sanksjon er en negativ reaksjon som kan ilegges av et 
forvaltningsorgan med hjemmel i lov, som retter seg mot en begått overtredelse av 
lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som har et hovedsakelig eller vesentlig 
pønalt formål. Som administrative sanksjoner regnes blant annet:  

a) overtredelsesgebyr  
b) tilleggsbetaling  
c) tap av offentlig ytelse  
d) administrativ inndragning  
e) administrativt rettighetstap  
f) formell advarsel  

 
Den kanskje alvorligste reaksjonen i vår sammenheng er tilbakekall av sertifikater som 
er nødvendig for å utøve sitt yrke innenfor luftfarten. Er dette å anse som et 

                                                           
103 Se NOU 2003:15 s. 107. Uttalelsen knytter seg til tolkningen av den Europeiske 
menneskerettighetskonvensjon. 
104 Forkortelse for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. 
105 Se NOU 2003:15 s.106. 
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”administrativt rettighetstap” slik ordet er brukt i lovutkastet? Om dette sier 
Sanksjonsutvalget at  
 

”Rettighetstap som sanksjon må avgrenses mot de tilbakekall som ikke er 
sanksjoner, selv om de utløses av en overtredelse. Avgjørende for grensedragningen 
er formålet med særlovens bestemmelse om rettighetstap. Dersom dette er å påføre 
gjerningspersonen eller foretaket et onde som en reaksjon fra samfunnets side mot 
overtredelsen, er vedtaket en sanksjon slik utvalget har definert sanksjonsbegrepet 
i… [se sitatet ovenfor]. Omvendt vil et tilbakekall ikke være en sanksjon hvis 
formålet er å hindre at en person fortsetter å drive en virksomhet han ikke er 
kvalifisert for. Ikke sjelden vil et vedtak ha flere formål. Etter utvalgets definisjon 
står man da overfor en sanksjon når det pønale formål er hovedsakelig eller 
vesentlig.” 

 
Selv om disse uttalelsene ikke er direkte knyttet til anvendelsesområdet for forbudet 
mot selvinkriminering, antar Samferdselsdepartementet at dette forbudet bare i sjeldne 
tilfeller vil være til hinder for å bruke opplysninger som grunnlag for reaksjoner etter 
luftfartsloven. Så lenge begrunnelsen for reaksjonen er å bedre flysikkerhetene i 
fremtiden, og ikke å gjengjelde noe som allerede har hendt, vil ikke forbudet mot 
selvinkrimineringt være noe hinder. Typiske eksempler på dette vil være manglende 
helsemessige kvalifikasjoner eller manglende ferdigheter. 
 
Når det er sagt, er det viktig å understreke at andre, meget tungtveiende, grunner kan 
tilsi begrensninger på bruken av innsamlede opplysninger. 
 

7.3.7 Tekniske registreringssystemer106 
Kjernen i dagens ulykkesforebyggende informasjonsinnsamling er skriftlige 
nedtegninger eller muntlige forklaringer fra personer som selv har vært vitne til 
ulykker eller hendelser eller som på annen måte har kunnskap som kan bidra til å 
belyse hva som har hendt. 
 
I tillegg finnes det tekniske registreringsordninger som kan inneholde informasjon som 
er av interesse i det forebyggende arbeidet. For det første skjer det registrering om 
bord i luftfartøyer ved hjelp av taleregistrator og flygeregistrator107. Taleregistrator er en 
ordinær båndopptager som registrerer talekommunikasjon sendt til og fra 
førerkabinen, lydbildet i førerkabinen samt talekommunikasjon mellom 
flygebesetningsmedlemmer i førerkabinen. 
 
Flygeregistrator er en datamaskin som registrerer en rekke parametere som er 
nødvendig for å fastslå høyde, flyhastighet, kurs, akselerasjon, flygestilling i pitch- og 
rollplanet, nøkling av radiosender skyvekraft eller motorkraft på hver motor, 
                                                           
106 Se utkastet til § 12-11. 
107 I følge JAR-OPS 1.700 og 1715 skal taleregistrator og flygeregistrator være installert i alle luftfartsøyer 
på over 5700 kg som brukes i ervervsmessig luftfart. 
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konfigurasjon av løft- og motstandsinnretninger samt bruk av automatisk system for 
styring av kontrollorganer m.m. Allerede i dag bruker undersøkelsesmyndigheten og til 
en viss grad også luftfartsmyndigheten disse dataene i sitt forebyggende arbeid. 
 
For det andre foretar lufttrafikktjenesten108 båndopptak av alle samtaler mellom 
flygeledere og cockpit og til en viss grad også samtaler mellom flygeledere som 
befinner seg på ulike steder (ulike land eller mellom kontrollsentraler og 
tårntjeneste/innflygningstjenesten) eller på samme sted. Endelig blir radardata 
registrert og lagret på harddisken i en datamaskin. I medhold av Avinor AS’ interne 
instrukser blir opplysninger fra disse systemene i en viss utstrekning rapportert til 
undersøkelsesmyndigheten og til luftfartsmyndigheten allerede i dag. Men siden 
lufttrafikktjenesten ikke er pålagt pliktig rapportering er dette noe som skjer på frivillig 
basis. 
 
For det tredje bruker noen flyselskaper data fra flyenes flygeregistrator til videre 
prosessering i sitt selskapsinterne flysikkerhetsarbeid. Ved hjelp av egne 
dataprogrammer kan rådataene fra registratoren bearbeides videre og danne grunnlag 
for forbedringer i tekniske vedlikeholdsprogrammer, forståelse av den enkelte flygers 
utføring av konkrete flygninger eller trender ved for eksempel en besetnings flygninger 
på en bestemt lufthavn eller med en bestem flytype. Slik informasjon gir muligheter å 
sette inn forebyggende tiltak i form av ekstra trening eller endring av prosedyrer før det 
skjer en ulykke. 
 
En del av de opplysningene som registreres av tale- eller flygeregistratoren kan brukes 
til å forebygge luftfartsulykker. Det betyr at dette er opplysninger som faller innenfor 
ytterrammen av rapporteringsordningen, slik denne er foreslått avgrenset i kapittel 
7.3.5.109 Spørsmålet i det følgende er om dette er opplysninger luftfartsmyndigheten bør 
kunne kreve utlevert til sitt forebyggende arbeid. 
 
Når det gjelder talegistratoren er det en selvfølge at undersøkelsesmyndigheten kan 
bruke dataene. Ja ikke bare det; som vi skal komme tilbake til i kapittel 7.3.8.10 er det 
som klar hovedregel bare undersøkelsesmyndigheten som etter anneks 13 til Chicago-
konvensjonen skal kunne nyttiggjøre seg av disse dataene. Luftfartsmyndighetene skal 
normalt ikke ha tilgang til disse opplysningene. 
 
I det følgende er det data fra flygeregistrator vi har i tankene. 
 
Det kan anføres flere argumenter mot en slik ordning. For det første er slik informasjon 
først og fremst noe som er ment brukt i det enkelte flyselskapets110 interne arbeid med 
å forebygge ulykker. Målsetningen med dette arbeidet er at hver enkelt organisasjon, 
gjennom målrettet arbeid, skal skape en åpen kultur basert på fravær av straff og 
skyldplassering. Departementet er kjent med at flere selskapet allerede har kommet 
                                                           
108 I praksis vil dette si Avinor AS, tidligere Luftfartsverket. 
109 Se også utkastet til § 12-9. 
110 Etter hvert er liknede systemer i ferd med å utvikle seg også innenfor flysikringstjenesten. 

 37



langt i dette arbeidet. Når alle norske selskaper som er bundet av den ovenfor nevnte 
endringen111 i Chicago-konvensjonens anneks 6 har gjennomført sine forpliktelser, vil 
ennå flere selskaper forhåpentligvis ha etablert en slik kultur. 
 
Det er for det første en fare for at krav om rapportering av slike opplysninger til 
offentlige myndigheter vil kunne svekke noe av denne åpenhetskulturen som er 
etablert gjennom selskapsinternt arbeid. Vekten av denne innvendingen vil i sin tur 
avhenge av i hvilken grad lovgivningen beskytter mot offentliggjøring og sanksjonering 
på grunnlag av rapporterte opplysninger. Offentliggjøring og sanksjonering vil kunne 
ramme både den enkelte flyger112, og det selskapet opplysningene skriver seg fra som 
sådan. Sistnevnte vil være tilfelle dersom opplysningene avslører at selskapet ikke har 
tilfredsstillende rutiner eller det ellers finnes systematiske svakheter i selskapets 
praksis.113 Både for den enkelte flyger, og for selskapene, er det viktig at eventuelt 
beskyttende regelverk formidles på en måte som gjør at det blir forstått, og dermed er i 
stand til å skape tillit. 
 
For det andre vil utvidet bruk av disse opplysningene kunne føre til øket følelse av 
overvåkning og stress på arbeidsplassen for de personene som overvåkes. Saken har 
dermed både en personvernmessig og en arbeidsmiljømessig side. Viktigheten av dette 
styrkes ytterligere dersom nye overvåkingsformer (for eksempel video114) introduseres 
eller dataene prosesseres på nye og mer avanserte måter som gjør det mulig å 
kartlegge stadig flere sider ved enkeltpersoners handlemønster. 
 
Departementet har verken oppfordring eller mulighet til å ta stilling til disse 
spørsmålene her. Vi vil bare antyde at det kan være en ide å foreta en slags nivådeling 
av det forebyggende arbeidet, og dermed også måten de registrerte opplysningene 
brukes på. Det første nivået er selskapsinternt sikkerhetsarbeid115, det andre nivået er 
nasjonalt sikkerhetsarbeid og det tredje nivået er internasjonal og overnasjonalt 
sikkerhetsarbeid. Tanken er at opplysninger bare bør kreves rapportert til et høyere 
nivå dersom det kan påvises konkret nytte av slik rapportering og at nytten er større 
enn skadevirkningene.  
 

7.3.8 Lagring, bruk og beskyttelse av opplysninger 
Departementet har i de foregående kapiltele gitt en fremstilling av hvem som skal 
rapportere skriftlig og hva disse skal rapportere om. Tilsvarende er det sagt noe om 
hvem som skal forklare seg for undersøkelsesmyndigheten og om hva. Som en 
samlebetegnelse kan vi si at dette dreier seg om innsamlingssiden av rapporterings- og 
forklaringsregelverket. 
                                                           
111 Se kapittel 7.2.3. 
112 I den grad tilsvarende systemer tas i bruk innenfor flysikringstjenesten gjelder dette tilsvarende for 
ansatte i slike virksomheter. 
113 Dette er også en problemstilling i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager, jf. drøftelsen nedefor 
i kapittel 8.4. 
114 ICAO har til vurdering et forslag om å påby installering av videoovervåking i førerkabinen. 
115 For eksempel i medhold av ESARR 3 og Chicago-konvensjonens vedlegg 6. 
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I det følgende vil departementet vurdere hvordan innsamlede opplysninger bør 
håndteres, brukes og beskyttes for at målsetningene med regelverket skal nås. Med en 
samlebetegnelse kan dette kalles anvendelsessiden av rapporterings- og 
forklaringsregelverket. 
 

7.3.8.1 Oppretting av database(r) 
Norge har i dag ingen sentral database som inneholder opplysninger rapportert i 
medhold av rapporteringsforskriften. Rapporteringsdirektivet pålegger medlemsstatene 
å utpeke en myndighet som skal ha hovedansvaret for å motta rapporter innenfor 
direktivets virkeområde.116 Samme myndighet plikter å oppbevare alle mottatte 
opplysninger i sine databaser. 
 
Som beskrevet i kapittel 4.2 ser departementet for seg at luftfartsmyndigheten skal ha 
det sentrale ansvaret for å analysere opplysninger utenfor undersøkelsesmyndighetens 
ansvarsområde. Siden det er viktig at det organet som har hovedansvaret for 
analysevirksomheten også har lett tilgang til de opplysningene som skal brukes, mener 
departementet at luftfartsmyndigheten peker seg ut som den naturlig ansvarlige for en 
eller flere nasjonal database. 
 
Som ansvarlig for slike databaser vil det bli luftfartsmyndighetens oppgave å opprette, 
vedlikeholde og forvalte innholdet i basene. 
 
Forslaget til rapporteringsdirektiv legger opp til at andre medlemsstater og EU-
kommisjonen skal ha tilgang til opplysningene i de nasjonale databasene. Derfor er det 
også naturlig at luftfartsmyndigheten tar seg av begjæringer om innsyn fra utenlandske 
myndigheter. Hvordan innehenting av opplysninger fra utenlandske databaser skal skje 
er det ennå for tidlig å si noe sikkert om. 
 
Slik departementet forstår rapporteringsdirektivet, er meningen at de rapporterte 
opplysningene skal lagres i databasene i sin ubearbeidete form. Departementet mener 
en bør vurdere å gjøre basene til generelle kunnskapsbaser for opplysninger om 
årsakene til luftfartsulykker. Det innebærer at også resultater av analyser, rapporter, 
statistikker osv. bør lagres i basene. 
 
Selv om rapporteringsdirektiv som hovedregel bare omfatter rapportering av mindre 
alvorlige hendelser, er det uttrykkelig sakt at det i de aktuelle databasene også skal 
lagres opplysninger om ulykker og alvorlige hendelser.117 Dette krever i sin tur at 
informasjonsflyten mellom undersøkelsesmyndigheten og luftfartsmyndigheten 
gjennomtenkes. 
 

                                                           
116 Se forslagets artikkel 5 nr. 1. 
117 Se direktivets artikkel 5 nr. 3. 
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I de følgende kapitlene drøfter departementet hvordan innholdet i databasene skal 
brukes og beskyttes. 

7.3.8.2 Deidentifisering ved lagring i database118 
Teoretisk sett er det mulig å gjøre hele rapporteringssystemet anonymt. Den mest 
ytterliggående formen for anonymitet er at rapportøren ikke trenger å oppgi sin 
identitet i rapporteringsskjemaet. Denne formen for anonymitet ville på en teknisk 
enkel måte overflødiggjøre de fleste av de problemstillingene som behandles i det 
følgende. 
 
Når departementet likevel ikke kan anbefale en slik løsning er det først og fremst fordi 
de luftfartsmyndighetene som skal nyttiggjøre seg den rapporterte informasjonen må 
ha anledning til å kontakte kilden og be om utfyllende opplysninger. Dette er viktig 
fordi selve rapporteringsskjemaet ofte vil ha en teknisk, standardisert og relativt knapp 
form. 
 
For det andre har departementet prinsipielle innvendinger mot helt anonym 
rapportering. For å sikre korrekt rapportering er det viktig at rapportøren vet at han 
kan risikere å måtte stå til rette for om den rapporterte informasjonen er korrekt og 
utfyllende. I verste fall vil et helt anonymt system øke faren for rent sjikanøs 
rapportering til skade for den det rapporteres om. Departementet har ikke vært særlig i 
tvil om at ikke-anonym rapportering, kombinert med vern mot offentlighet og 
sanksjoner, gir en bedre avveining av interesser. 
 
I stedet vil departementet foreslå en mer begrenset form for anonymitet, såkalt 
deidentifisering. Den informasjonen som lagres i databasen omhandlet i foregående 
kapittel skal ikke inneholde referanser til enkeltpersoners navn, adresse eller andre 
opplysninger som gjør det mulig å identifisere opplysningens kilde. En slik 
anonymitetsregel finnes også i rapporteringsdirektivet.119 Om nødvendig må denne 
typen opplysninger fjernes fra den delen av databasen som skal være tilgjengelig for 
videre bearbeiding og bruk i det internasjonale forebyggende arbeidet. 
 
Den nøyaktige grensedragningen her må foretas ved utarbeidingen av tilhørende 
forskrifter. Rent praktisk er det viktig å finne frem til en ordning som ikke påfører 
luftfartsmyndigheten mye arbeid med å ”vaske” opplysningene. 

7.3.8.3 Hovedregel om bruk av opplysninger120 
Som nevnt flere ganger foran mener departementet at målsetningen med et nytt og 
forbedret rapporteringssystem ikke vil kunne nås uten at de personene som sitter med 
opplysninger som kan bidra til å redusere antall luftfartsulykker har full tillit til at de 

                                                           
118 Se utkastet til §§ 12-16 og 12-25. 
119 Se direktivets artikkel 8 nr.2. 
120 Se utkastet til §§ 12-17 og 12-26. 
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opplysningene de gir til myndighetene ikke vil bli brukt mot dem ved en senere 
anledning. Systemet må være ”non-punitive”. 
 
Dette innebærer for det første at ordningen rent faktisk ikke må påføre kilden ubehag. 
Men i tillegg til dette mener departementet det er helt avgjørende at regelverket 
formuleres på en så enkel, klar og pedagogisk måte at luftfartsmiljøet i praksis føler seg 
sikker på at opplysningene ikke vil bli brukt til annet enn flytryggingsmessige formål. 
 
Departementet foreslår etter dette at de nye rapporteringsreglene slår fast som 
hovedprinsipp at flytryggingsrelevante opplysninger som kommer inn til 
undersøkelsesmyndigheten eller luftfartsmyndigheten bare kan brukes til 
flytryggingsmessige formål. En slik regel finnes allerede i luftfartslovens § 12-5 siste ledd 
første setning for forklaringer som avgis til undersøkelsesmyndigheten. Et liknende 
hovedprinsipp er også nedfelt i rapporteringsdirektivet.121 Departementet forslår at 
dette prinsippet uttrykkelig gis anvendelse på alle opplysninger innkommet til 
luftfartsmyndighetene som ledd i flytryggingsarbeid. 
 
I sin kjerne er det relativt enkelt å konstatere hva som menes med at opplysningene 
bare kan brukes til flytryggingsmessige formål. Det typiske vil være at nasjonale og 
internasjonale luftfartsmyndigheter selv skal kunne bruke opplysningene i sitt arbeid 
med å kartlegge årsaksfaktorene som kan føre til ulykker. Motsatt vil prinsippet 
forhindre at de rapporterte opplysningene utleveres og brukes av organer som ikke 
jobber med flysikkerhet.  
 
Men hva dersom luftfartsmyndigheten selv ønsker å bruke opplysningene som 
grunnlag for å tilbakekalle et sertifikat som rapportøren trenger for å utøve sitt yrke, 
eller dersom påtalemyndigheten ønsker å bruke opplysningene som grunnlag for 
strafferettslig forfølgning? Det kan tenkes at slike tiltak har en direkte eller indirekte 
positiv virkning for flysikkerheten. I det følgende skal vi drøfte en del nødvendige 
presiseringer og unntak fra den nevnte hoverregelen. 
 

7.3.8.4 Taushetsplikt122 
Gjeldende luftfartslov pålegger verken ansatte eller innleide konsulenter hos 
undersøkelsesmyndigheten å bevare taushet om informasjon de mottar under sitt 
arbeid for undersøkelsesmyndigheten. Tilsvarende er ikke ansatte hos 
luftfartsmyndigheten pålagt å bevare taushet om informasjon som blir rapportert i 
medhold av rapporteringsforskriften. Forvaltningsloven inneholder derimot noen 
relevante taushetsbestemmelser som vi skal komme tilbake til nedenfor. 
 
Som det vil fremgå av det følgende har departementet kommet til at personer som 
arbeider for undersøkelsesmyndigheten og luftfartsmyndigheten bør pålegges 
taushetsplikt om opplysninger de mottar som ledd i sitt arbeid med å forebygge 
                                                           
121 Se direktivets artikkel 8 nr. 1, annet punktum. 
122 Se utkastets §§ 12-18 og 12-28. 
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luftfartsulykker. Begrunnelsen for forslaget er først og fremst at taushetsplikt er 
nødvendig for at de som har noe å rapportere skal føle seg trygge på at opplysninger de 
gir til luftfartsmyndighetene ikke blir brukt til annet enn flytryggingsmessige formål. 
Uten en slik bestemmelse ville vernet om slike opplysninger, etter departementets syn, 
være for svakt. 
 
Av straffelovens § 121 følger det at personer som jobber for statlige organ kan straffes 
med bøter eller fengsel dersom han eller hun forsettlig eller uaktsomt krenker sin 
taushetsplikt. Regelen gjelder også taushetsbrudd etter at tjenesten er avsluttet. 
 
Siden taushetsregler begrenser den ytringsfriheten de berørte har etter Grunnloven, og 
dermed begrenser høyt kompetente personers mulighet til å delta i samfunnsdebatten 
på områder de kjenner godt til, er det viktig at taushetsreglene utformes så presist at de 
ikke går lenger enn strengt nødvendig. I kapittel 8, som omhandler arbeidstakeres 
forhold til arbeidsgiver, har departementet omtalt en del av de generelle hensynene 
som gjør seg gjeldende når tungtveiende hensyn står mot Grunnlovens 
vernebestemmelser. 
 
Forvaltningslovens § 13 inneholder en generell taushetsplikt for alle ”som utfører 
tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan”. Saklig sett omfatter bestemmelsen 
opplysninger om ”noens personlige forhold”123 og opplysninger om ”tekniske 
innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være 
av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 
opplysningene angår”. 
 
Departementet antar at forvaltningslovens § 13 vil fange opp en del av de tilfellene hvor 
det ut i fra formålet med det foreslåtte rapporteringsregelverket er behov for å beskytte 
de som gir opplysningene. Vi mener likevel at bestemmelsen ikke går langt nok, og i det 
følgende skal vi begrunne dette. 
 
For det første favner ikke de to siterte kriteriene (personlige forhold og 
næringsopplysninger) saklig sett vidt nok. At kriteriet personlige forhold ikke favner vidt 
nok, trenger neppe noen nærmere forklaring. Mange sikkerhetsrelevante opplysninger 
vil ikke ha noen direkte tilknytning til enkeltpersoner overhode. Dette er opplagt så 
lenge opplysningene dreier seg om organiseringen av en virksomhet som sådan eller 
rent tekniske forhold (f.eks. reparasjonsbehov, svakheter ved konstruksjoner eller 
måten teknisk utstyr brukes på). 
 
Men selv om opplysningene knytter seg til en enkelt, eller en gruppe av individualiserte 
personer, er de ikke nødvendigvis å anse som personlige i forvaltningslovens forstand. 
Når forarbeidene skal eksemplifisere hva som ligger i personlige opplysninger vises det 
til opplysninger om slektskap, familie, hjemforhold, fysisk og psykisk helse, karakter og 

                                                           
123 Se forvaltningslovens § 13 første ledd, nr.1). 
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følelsesliv.124 Motsatt vil opplysninger om en persons handlinger og rent faktisk 
gjengivelse av en persons profesjonelle opptreden i en bestemt situasjon, ofte ikke 
kunne karakteriseres som personlige i forvaltningslovens forstand. Dette er meget 
praktisk på de områdene lovutkastet omfatter. 
 
Når det gjelder det andre kriteriet som er nevnt ovenfor, følger det av forarbeidene125 
og juridisk teori126 at en først og fremst har ønsket å forhindre at andre uberettiget 
utnytter noens forretningshemmeligheter. Fokus synes å ligge særlig på de kommersielle 
konsekvensene av at andre misbruker kunnskap om en annen bedrift. Dette er for 
snevert for vårt formål, både fordi det er unaturlig å fokusere på en i høyden svært 
indirekte konkurransemessig betydning av de rapporterte opplysningene, og fordi 
andres misbruk av disse opplysningene lovutkastet omfatter ikke trenger å føre til slike 
skadevirkninger forarbeidene til forvaltningsloven sikter til. 
 
Drøftelsen ovenfor kan også underbyggs med konkrete erfaringer fra 
luftfartsmyndigheten. Som følge av at forvaltningslovens taushetsregler er for snevert 
formulert, valgte det tidligere Luftfartsverket å stanse sin frivillige127 rapportering av 
opplysninger knyttet til flysikringstjenesten. Dette var en av de direkte foranledningene 
til at departementet valgte å sette i gang arbeidet med dette høringsnotatet. 
 
For det andre inneholder forvaltningslovens § 13 a og 13b en rekke unntak som det kan 
være vanskelig å overskue rekkevidden av på forhånd. Vi går ikke nærmere inn på disse 
her. 
 
Som forklart i kapittel 6.4.1 vil formålet med det foreslåtte regelverket lett forfeiles 
dersom det ikke er klart for rapportørene på forhånd at regelverket beskytter dem mot 
negative konsekvenser. Etter departementets syn passer ikke de generelle reglene i 
forvaltningsloven godt nok til at disse hensynene kan sies å være ivaretatt. 
 
Sjølovkomiteen har i sitt forslag128 til nye regler om undersøkelse av sjøulykker foreslått 
at forvaltningslovens alminnelige regler skal gjelde også for de som utfører arbeid for 
den aktuelle havarikommisjonen. Under henvisning til det som er sagt ovenfor, mener 
departementet at denne regelen ikke går langt nok til å ivareta formålet med de nye 
rapporteringsreglene i luftfartsloven. 
 
Et stykke på vei kan muligens sjølovkomiteens forslag forklares med at de foreslåtte 
reglene i sjøloven har den aktuelle havarikommisjonens aktive og undersøkende arbeid 
som fokus. Dette fokuset er annerledes enn i Samferdselsdepartementets lovforslag, 
hvor en forsøker å etablere et rapporteringssystem som er avhengig av egeninitiativ fra 

                                                           
124 Se Ot.prp. nr. 3 (1976-77) og drøftelsen av hver av disse opplysningstypene hos Arvid Frihagens 
Forvaltningsloven, kommentarutgave (2. utg.) 1986 s. 265 flg. 
125 Se Ot.prp. nr. 3 (1976-77). 
126 Se for eksempel Arvid Frihagens Forvaltningsloven, kommentarutgave (2. utg.) 1986 s. 272. 
127 Som nevnt i kapittel 7.3.4 har de ansatte i flysikringstjenesten ikke plikt til å rapportere pr. i dag. 
128 Se forslaget til § 476 i NOU 1999:30. 
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personer som forutsetningsvis må føle seg trygge på at de opplysningene de gir til 
luftfartsmyndighetene ikke vil ramme dem selv. 
 
Nå må det føyes til at Sjølovkomiteen også har foreslått taushetsplikt for de som jobber 
for den aktuelle havarikommisjonen for opplysninger som en domstol etter reglene i 
tvistemålslovens §§ 204 til 206 ikke har adgang til å ta imot forklaring om. Det samme 
gjelder for opplysninger et vitne har rett til å nekte å forklare seg om etter reglene i 
tvistemålslovens §§ 206a til 209a. Disse pliktene skal være ubetingede, og gå foran 
eventuell opplysningsplikt etter andre regler. 
 
Selv med dette viktige supplementet mener departementet at Sjølovkomiteens modell 
ikke er tilstrekkelig på luftfartens område. Hvis en ser nærmere på de bestemmelsene i 
tvistemålsloven det vises til, viser det seg at det saklige innholdet også i disse 
bestemmelsene av en annen art enn det som vil være typisk for sikkerhetsrelevante 
opplysninger innenfor luftfarten. Vern av rikets sikkerhet og det spesielle forholdet 
mellom for eksempel pasient/klient og prest, lege eller advokat, er saklig sett lite 
treffende for de opplysningene lovutkastet bør verne. 
 
Rent logisk har det et visst preg av sirkelresonnement når Sjølovkomiteens forslag blant 
annet viser til tvistemålslovens § 204 nr. 2. Denne bestemmelsen gjelder unntatt 
forklaringsplikt for opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, herunder reglene i 
forvaltningsloven. Men som kjent er dette noe som allerede er sagt annet steds i den 
samme paragrafen i Sjølovkomiteens utkast.129 
 
I tillegg til å være saklig sett noe for snevert avgrenset, mener 
Samferdselsdepartementet at bestemmelsene rettsteknisk sett er så vidt komplisert 
utformet at de som er adressater for regelverket vil ha vanskelig for å danne seg et klart 
bilde av hvilket vern det gir uten juridisk bistand. Dette henger nok igjen sammen med 
det som er sagt om ulikt fokus ovenfor. 
 
Samlet sett kan departementet ikke anbefale å bruke den modellen som er foreslått av 
Sjølovkomiteen i forslaget til nye regler i luftfartsloven.  

 
Departementet mener det er behov for spesialtilpassede taushetsbestemmelser som på 
en treffsikker måte skaper den nødvendige tillit i det forebyggende flytryggingsarbeidet 
uten å gå lenger enn nødvendig. Når det først er behov for supplerende regler, er det 
bedre at disse gis som et samlet og selvstendig regelsett, enn at de skal supplere 
forvaltningslovens bestemmelser ved hjelp av vanskelig tilgjengelige 
henvisningsbestemmelser. Gitt de rettstekniske fordelene med dette, og gitt det 
pedagogiske ønsket om at adressatene for reglene skal kunne slå opp ett stedt å finne 
ut hva de skal forholde seg til, bør de aktuelle taushetsreglene plasseres i 
luftfartslovens kapittel XII. 
 
Hvilket innhold skal så bestemmelsene ha? 
                                                           
129 Jf. foregående note. 
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Departementet mener taushetsplikten bør omfatte alle som er ansatt hos 
undersøkelsesmyndigheten eller som utfører arbeid på oppdrag for 
undersøkelsesmyndigheten. På samme måte bør taushetsregelen omfatte alle som er 
ansatt hos luftfartsmyndigheten eller som gjør arbeid på oppdrag for 
luftfartsmyndigheten. 
 
I tillegg til en personell avgrensning av taushetsplikten må loven inneholde en 
innholdsmessig avgrensning av taushetsplikten. Departementet har vurdert forskjellige 
mulige avgrensningskriterier. Den ene hovedmodellen går ut på å si at alle opplysninger 
som samles inn i medhold de foreslåtte lovreglene er taushetsbelagte. Rettsteknisk kan 
dette gjøres ved hjelp av en henvisning til de paragrafene som er hjemmel for 
innsamlingen av opplysningene. Den andre hovedmodellen går ut på å ta inn en 
detaljert liste over de opplysningene som ut fra sitt innhold skal være taushetsbelagte. 
 
Utfordringen med den siste modellen er å finne frem til kriterier som er tilstrekkelig 
presise og konkrete. Siden det på forhånd ikke er mulig å vite nøyaktig hvilke typer 
opplysninger som vil være relevante for forståelsen av årsakene til en ulykke, og 
dermed for det forebyggende arbeidet i det hele tatt, må kriteriene med nødvendighet 
være nokså skjønnsmessige. Og er kriteriene først skjønnsmessig vil noe av den 
tilsiktede forutberegneligheten ikke oppnås. Dette paradokset er det vanskelig å 
formulere seg ut av. 
 
Dersom man likevel velger den andre hovedmodellen, og lager en konkret og presis 
liste over opplysninger som skal være taushetsbelagt, er det alltid en fare for å 
uteglemme opplysninger som burde ha vært listet opp. I tillegg er det ikke 
nødvendigvis slik at opplysningenes art alltid er et treffende kriterium for hvilke typer 
opplysninger som bør beskyttes ut i fra reglenes formål. 
 
Utfordringen med den første modellen ovenfor er å unngå taushetsbelegging av 
opplysninger som strengt tatt ikke er nødvendig å taushetsbelegge ut i fra formålet med 
regelverket. Denne ulempen er mulig å redusere på to måter. For det første ved å sørge 
for at selve plikten til å rapportere ikke omfatter flere typer opplysninger enn de som er 
strengt nødvendige for å fremme formålet med det foreslåtte regelverket. Dette stiller 
krav til utformingen av den eller de forskriftene som må gis i medhold av forslagets § 
12-9. 
 
For det andre må ikke taushetsplikten være til hinder for offentliggjøring av 
opplysninger i havarirapporter fra undersøkelsesmyndigheten og statistisk pregede 
oversiktsrapporter fra luftfartsmyndigheten. Departementet foreslår derfor et 
uttrykkelig unntak fra taushetsplikten for de opplysningene som er offentliggjort i slike 
rapporter.130 For å unngå at taushetsplikten uthules gjennom slik offentliggjøring, må 
det samtidig stilles strenge krav til innholdet i slike rapporter. Skulle dette gjøres 

                                                           
130 Se utkastets §§ 12-18 og 12-28. 
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gjennom en positiv opplisting av de opplysningene som kan gjengis i slike rapporter, 
ville en støte på de samme problemene som ved den andre modellen nevnt ovenfor. I 
stedet mener departementet at loven bør inneholde en liste over opplysninger det aldri 
skal være tillatt å ta med i slike rapporter.131 I tillegg til en slik absolutt liste bør loven 
forby offentliggjøring av andre opplysninger enn de som er strengt relevante for 
arbeidet med å forebygge luftfartsulykker.132 Departementet kommer tilbake til dette i 
kapittel 7.3.8.5 i tilknytning til reglene om dokumentoffentlighet. 
 
Erfaringer fra Danmark viser at taushetsbelegging av rapporterte opplysninger fører til 
en markert økning i antall innsendte rapporter.133 Selv om den danske 
taushetsbestemmelsen ble innført sammen med enkelte andre lovendringer, er det liten 
tvil om at taushetsbeleggingen i selg selv har hatt en merkbar positiv innvirkning på 
rapporteringsviljen. 
 
Alt i alt mener departementet at en modifisert utgave av den første modellen ovenfor er den 
beste løsningen. Foruten de fordelene og ulempene som allerede er nevnt, legger 
departementet vesentlig vekt på ønsket om å utforme regler som er så klare og enkle at 
adressatene selv forstår at de er gitt et tilstrekkelig vern. 
 
Taushetsbeleggingen har som indirekte konsekvens at domstolene ikke skal ta imot 
forklaring fra vitner som er underlagt slik lovbestemt taushetsplikt. Vi viser til 
tvistemålslovens § 204 nr. 2 og straffeprosesslovens § 118. Men disse bestemmelsene 
inneholder igjen unntaksbestemmelser. For det første kan vedkommende departement 
åpne for forklaring etter en konkret skjønnsmessig vurdering. Og selv om 
departementet skulle si nei til dette, kan retten etter en konkret vurdering overprøve 
departementets vurdering etter at bestemte prosedyreregler er fulgt. 
 
Departementet foreslår ingen endring i forholdet til prosesslovgivningens regler. Men 
departementet vil selvsagt selv legge betydelig vekt på rapporteringsregelverkets 
formål dersom det blir bedt om å gi samtykke til en vitneforklaring fra en person som er 
underlagt taushetsplikt etter de foreslåtte reglene. På samme måte forutsettes det at en 
domstol som er nødt til å forholde seg til den samme problemstillingen også legger 
betydelig vekt på rapporteringsreglenes målsetning om å skape tillit hos mulige 
rapportører. 
 
Siden departementet foreslår134 en hjemmelsbestemmelse som gjør det mulig å vedta 
forskrifter som bestemmer at informasjon som gis frivillig til luftfartsmyndighetene skal 
behandles på samme måte som pliktig forklaring og rapportering, vil taushetsplikten 
også kunne omfatte slik informasjon. 
 

                                                           
131 Se utkastet til § 12-20, tredje ledd, annet punktum, merknadene til denne bestemmelsen og drøftelsen i 
kapittel 9.2.5. 
132 Se utkastet til § 12-20, tredje ledd, første punktum. 
133 Se den daske lov om luftfart av 10. juni 1960 nr. 252 § 144a. 
134 Se kapittel 5. 
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Hovedbegrunnelsen for den foreslåtte taushetsplikten er behovet for å skape tillit hos 
de som har noe å melde fra om. Begrunnelsen tilsier derfor at de samme personene 
alene bør kunne samtykke til at taushetsplikten oppheves. Departementet foreslår at 
dette sies uttrykkelig i selve loven.135 
 
Med ett unntak vil de taushetsbestemmelsene som foreslås ovenfor innfri de 
internasjonale forpliktelsene som ligger i forslaget til rapporteringsdirektiv og i ESARR 
2. Siden rapporteringsdirektivet legger til rette for utveksling av informasjon mellom 
medlemslandene, har en bestemt at informasjon som skriver seg fra andre lands 
rapporteringsordninger også må være taushetsbelagt på samme måte som informasjon 
med nasjonalt opphav136. 
 
Selv om luftfartsmyndigheten forutsettes å fungere som knutepunkt for formidling av 
rapporterte opplysninger til og fra utenlandske myndigheter og organisasjoner, vil også 
undersøkelsesmyndigheten kunne kreve å få tilgang til opplysningene med utenlandsk 
opphav luftfartsmyndigheten. Departementet vil derfor foreslå at taushetsreglene for 
personer som utfører arbeid både for luftfartsmyndigheten og for 
undersøkelsesmyndigheten formuleres slik at den også omfatter opplysninger som 
skriver seg fra andre lands rapporteringsordninger. 
 

7.3.8.5 Dokumentoffentlighet og offentlige rapporter137 
Behandlingen i kapittel 7.3.8.4 gjaldt håndteringen av den rapporterte informasjonen 
som sådan, uavhengig av måten informasjonen er lagret på. I dette kapitlet behandles 
de særlige spørsmålene som oppstår når informasjonen er knyttet til et dokument 
 

7.3.8.5.1 Gjeldende rett 
Offentlighetsloven138 gjelder fullt ut for både undersøkelsesmyndigheten og 
luftfartsmyndigheten.139 I følge offentlighetsloven140 er alle saksdokumenter i 
forvaltningen offentlige med mindre noe annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. I 
følge offentlighetslovens § 3 er ”forvaltningens saksdokumenter” definert slik:  
 

                                                           
135 Siden departementet foreslår å gi et eget sett taushetsregler i luftfartsloven, uavhengig av 
forvaltningslovens regler, er det ikke tilstrekkelig å falle tilbake på samtykkeregelen i forvaltningslovens 
§ 13a nr. 1. 
136 Se hovedregelen i direktivets artikkel 8 nr.1, jf. artikkel 6. nr.1. Merk at direktivet inneholder et 
snevert unntak fra prinsippet om at informasjonen bare skal utveksles mellom luftfartsmyndigheter. Etter 
artikkel 7 nr.2 kan EU-kommisjonen, etter strenge prosedyreregler, beslutte at også andre med særlige 
tungtveiende behov skal kunne få tilgang til rapporterte opplysninger. Til gjengjeld må disse påta seg å 
ikke spre opplysningene videre. 
137 Se utkastets § 12-22. 
138 Lov om offentlighet i forvaltningen av 19. juni 1970 nr. 69. 
139 For så vidt gjelder undersøkelsesmyndigheten er dette uttrykkelig sagt i § 16 i 
undersøkelsesforskriften 
140 Se lovens § 2 første ledd. 
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”Forvaltningens saksdokumenter er dokumenter som er utferdiget av et 
forvaltningsorgan, og dokumenter som er kommet inn til eller lagt frem for et slikt organ. 
Som dokument regnes en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium 
for senere lesing, lytting, fremføring eller overføring”. 

Et dokument regnes som utferdiget når det er avsendt, eller om dette ikke skjer, når 
saken er ferdigbehandlet av forvaltningsorganet” 
 
Som hovedregel er derfor alle dokumenter som er mottatt av 
undersøkelsesmyndigheten, eller luftfartsmyndigheten, offentlige. Det viktigste i vår 
sammenheng er at skriftlige rapporter sendt til undersøkelsesmyndigheten og 
luftfartsmyndigheten er offentlige.141 
 
Med det vide dokumentbegrepet som er nedfelt i offentlighetslovens § 3 ville 
informasjon fra voice recordere og data recordere også være offentlige dokumenter 
hvis det ikke hadde vært for at offentlighetsloven selv inneholder en uttrykkelig 
unntaksregel i § 6 første ledd nr. 9. I følge denne kan dokumenter som inneholder 
opplysninger innhentet ved vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking 
unntas fra offentlighet.142 
 
Informasjon innhentet under forklaring for undersøkelsesmyndigheten vil være et 
dokument i den grad de er nedtegnet på papir eller lagret på lydbånd eller video, men 
dokumentet er internt, og dermed unntatt offentlighet, før det eventuelt sendes ut fra 
undersøkelsesmyndigheten. 
 
Dokumenter som undersøkelsesmyndigheten eller luftfartsmyndigheten har utarbeidet 
for sin interne saksforberedelse kan unntas fra offentlighet.143 
 
Derimot er dokumenter avsendt fra undersøkelsesmyndigheten, eller 
luftfartsmyndigheten, offentlige. Dette omfatter både ordinær korrespondanse med 
andre organ og offentliggjøring av rapporter som ikke har bestemte adressater. 
 
Som kjent har dette skapt problemer for høring av utkast til rapporter fra 
undersøkelsesmyndigheten. Et utkast til rapport som sendes på formell høring til andre 
berørte parter, typisk til luftfartsmyndigheten eller pårørende, vil nemlig ikke lenger 
være et internt dokument. Spørsmålet har derfor vært om utkastet kan unntas etter de 
særskilte reglene om utsatt offentlighet.144 Sivilombudsmannen har uttalt145 at en ikke 

                                                           
141 Men denne regelen har et unntak. Fordi noen av disse opplysningene er omfattet av taushetsregelen i 
forvaltningslovens § 13, følger det av offentlighetslovens § 5a at dokumenter ikke er offentlige i den grad 
de inneholder slike opplysninger. 
142 Denne bestemmelsen ble inntatt i offentlighetsloven nettopp med tanke på cockpit voice recordere og 
flygeregistrator. Se Ot.prp. nr. 56 (1999-2000) side 17. 
143 Se offentlighetslovens § 5 første ledd. 
144 Dette er regulert i offentlighetslovens § 4, som lyder som følger: ”Vedkommende forvaltningsorgan kan 
bestemme at det i en bestemt sak først skal gjelde offentlighet fra et senere tidspunkt i saksforberedelsen enn 
hva som følger av § 3, såfremt de da foreliggende dokumenter antas å gi et direkte misvisende bilde av saken 
og at offentlighet derfor kan skade åpenbare samfunnsinteresser eller private interesser”. 
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kan stille opp en generell regel om at utkast til rapporter fra undersøkelsesmyndigheten 
kan unntas offentlighet. Det skal foretas en konkret vurdering av hver enkelt sak, og 
det skal mye til før utsatt offentlighet er tillatt. I den grad det ikke foreligger hjemmel 
for å unnta utkastet fra offentlighet, kan hvem som helst be om innsyn i dem både hos 
avsenderen (undersøkelsesmyndigheten) og hos offentlige organ som mottaker (typisk 
hos luftfartsmyndigheten). 

7.3.8.5.2 Departementets vurdering 
Som allerede nevnt mener departementet at frykten for offentliggjøring av opplysninger 
som blir innhentet av luftfartsmyndighetene i form av muntlige forklaringer eller 
skriftlige rapporter, er et alvorlig hinder for å sikre tilgang til informasjon som er viktig 
for kvaliteten av det forebyggende arbeidet. I tillegg er det ønskelig at 
offentlighetsreglene sikre luftfartsmyndighetene tilstrekkelig arbeidsro under 
forberedelsen av rapporter som senere skal offentliggjøres. 
 
Departementet mener dagens regelverk ikke ivaretar disse hensynene på en 
tilstrekkelig god måte. Spørsmålet er bare hvordan en rent teknisk kan utforme en 
modell som ivaretar behovet for arbeidro uten å gå så langt at selve 
offentlighetsprinsippet blir unødig uthulet. Departementet har egentlig antydet svaret 
på dette allerede i kapittel 7.3.8.4. 
 
Offentlighetslovens § 5a første ledd slår fast at dokumenter ikke er offentlige så langt 
de inneholder taushetsbelagte opplysninger. Departementet har foreslått at alle 
opplysninger luftfartsmyndighetene mottar i medhold av bestemte paragrafer i 
lovutkastet skal være taushetsbelagte. Regelen i offentlighetslovens § 5a første ledd 
fører til at dokumenter som inneholder slike opplysninger er unntatt offentlighet. For så 
vidt gjelder dokumenter som kommer inn til luftfartsmyndighetene, er dette en tilsiktet 
regel. 
 
Men konsekvensen er samtidig at de taushetsbelagte opplysningene ikke kan tas inn i 
undersøkelsesmyndighetens endelige rapport. Denne konsekvensen er åpenbart 
uakseptabel. En viktig del av undersøkelsesmyndighetens formål er jo nettopp å 
forklare offentligheten hvorfor en ulykke eller hendelse har inntrådt. 
 
Departementet mener de spesielle hensynene som gjør seg gjeldende i disse saken 
forsvarer at en fraviker den alminnelige oppgavefordelingen mellom lovbestemte 
taushetsregler og offentlighetsloven. Vi foreslår i stedet at undersøkelsesmyndigheten 
selv skal foreta en konkret vurdering av hvilke opplysninger som bør tas med i den 
endelige undersøkelsesrapporten. I praksis betyr det at undersøkelsesmyndigheten får 

                                                                                                                                                                                     
145 Se Sivilombudsmannens brev av 17. oktober 2002 til Samferdselsdepartementet i hans sak 2002-1050B-
5kbn. Forut for Sivilombudsmannens endelige uttalelse i saken hadde Samferdselsdepartementet 
redegjort for sitt syn på saken ved brev av 10. juli 2002 til Sivilombudsmannen. Se departementets sak 
02/535-046.4. 
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myndighet til å oppheve den taushetsplikten som hefter ved opplysningene fra de er 
mottatt gjennom rapportering, forklaring eller fra et teknisk registreringssystem.146 
 
Dersom taushetsreglene ikke skal bli illusoriske må loven til gjengjeld angi hvilke 
hensyn som skal vektlegges når undersøkelsesmyndigheten tar stilling til hvilke 
opplysninger som bør og kan tas med i rapporten. Dette er drøftet nærmere i kapittel 
9.2.5. 
 
Departementet mener denne modellen en den som forener motstående hensyn best. 
For det første tillater den en enkel og pedagogisk lett forståelig hovedregel om 
taushetsplikt. Dette er en av de mest sentrale målsetningene for lovforslaget. For det 
andre kan det være meget vanskelig for lovgiver å vite på forhånd hvilke opplysninger 
som er sentrale for forståelsen av årsakene til en ulykke. Den foreslåtte regelen tillater 
en konkret vekting av de motstående hensynene etter at sakens faktum er kjent. Som 
nevnt i kapittel 7.3.8.4 er det nærmest umulig å stille opp en forhåndsdefinert liste som 
ut fra innholdsmessige kriterier tar stilling til hvilke av de rapporterte opplysningene 
som bør være taushetsbelagte. Med den foreslåtte regelen, oppnår en å redusere det 
ellers uakseptable omfanget av hovedregelen om taushetsplikt. 
 
Departementet er klar over at avveiningen av sentrale forvatningsrettslige prinsipper på 
denne måten overlates til et forvaltningsorgans konkrete skjønn. Samtidig vet vi at dette 
er en avveining som har klar faglig og internasjonal forankring allerede i dag. 
Erfaringene så langt tilsier at undersøkelsesmyndigheten er seg sitt ansvar bevisst, og 
at den er i stand til å komme frem til resultater som ivaretar de motstridende 
hensynene på en god måte. 
 
Så langt har vi konsentrert oss om forholdet mellom taushetsplikten og innholdet i den 
endelige, offentlige undersøkelsesrapporten. Hva så med offentlighetsproblematikken 
knyttet til utkastet til undersøkelsesrapport? Som nevnt i under fremstillingen av 
gjeldende rett, er det nettopp her svakhetene ved det nåværende regelverket har vært 
mest åpenbare. 
 
Departementet mener offentlighetslovens generelle modell passer dårlig på utkastene 
til undersøkelsesrapport. Utarbeidelsen av en undersøkelsesrapport er et krevende og 
komplisert arbeid. Av hensyn til de berørte, og av hensyn til det fremtidige 
flytryggingsarbeidet, må det legges stor vekt på at de faktiske forholde som omtales i 
rapporten er korrekte. Det samme gjelder eventuelle sikkerhetstilrådinger. 
 
For å unngå feil, foreslår departementet i kapittel 9.2.6 at utkast til rapport skal 
forelegges blant annet for luftfartsmyndigheten.147 Dersom det var mulig å be om 
innsyn i slike utkast hos undersøkelsesmyndigheten eller hos mottakeren, ville det 
være en fare for at ukorrekte eller ufullstendige opplysninger ble offentlig kjent. Som 
kjent fra mange andre saker, kan det være meget vanskelig å rette opp eventuelle gale 
                                                           
146 Se om disse i kapittel 7.3.7 og 7.3.8.10. 
147 Se utkastet til § 12-21 første ledd annet punktum. 
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fremstillinger som har festnet seg hos offentligheten. Det gjelder særlig dersom 
opplysningene har vært massedistribuert gjennom media. 
 
Den endelige havarirapporten er ikke et forvaltningsvedtak som formelt sett får 
betydning for den enkelte berørte rettigheter og plikter. Verken 
undersøkelsesmyndighetens avgjørelse av hvilket omfang undersøkelsen skal ha og 
hvordan den skal foretas, eller innholdet i selve havarirapporten, er å anse som 
enkeltvedta. Som følge av dette er det heller ikke mulig å klage på noen av disse 
avgjørelsene. Når en samtidig vet at rapportens innhold vil kunne oppleves som en stor 
belastning for de berørte, er det desto viktigere å sikre seg at rapportens 
faktafremstilling er korrekt og at vurderingene er balanserte og forholdsmessige.148 
 
For å unngå problemer med massedistribuering av utkast med mangelfullt eller 
feilaktig innhold, foreslår departementet at det gis en spesialregel som uttrykkelig slår 
fast at utkast til undersøkelsesrapport ikke er offentlige. Dermed bør det også 
presiseres fra hvilket tidspunkt rapportene er offentlige. For å unngå enhver tvil om når 
rapporten er endelig, og dermed offentlig, foreslår departementet at 
undersøkelsesmyndigheten selv skal ta uttrykkelig standpunkt til når rapporten er 
offentlig. Det forutsettes at denne regelen praktiseres på en måte som er lojal mot de 
hensyn som ligger bak offentlighetslovens regler.149 
 

7.3.8.6 Videreformidling av opplysninger til luftfartsmyndigheter i andre 
land, internasjonale luftfartsmyndigheter og organisasjoner som 
jobber med flysikkerhet 

I kapittel 7.3.3 har vi gitt en generell fremstilling av det internasjonale samarbeidet som 
etableres gjennom ESARR 2 og rapporteringsdirektivet, samt noen av departementets 
egne tanker rundt dette. De internasjonale rapporteringsordningene som etableres 
gjennom de to nevnte regelverkene bør etter departementets syn omtales uttrykkelig i 
selve lovteksten.150 På denne måten unngår en at det oppstår tvil om forholdet mellom 
disse ordningene og reglene om taushetsplikt og dokumentoffentlighet som følger av 
rapporteringsregelverket for øvrig. 
 

7.3.8.7 Vern mot straff 

7.3.8.7.1 Problemstilling og hensyn 
Det viktigste formålet med dette notatet er å foreslå et regelverk som gjør at flygere, 
flygeledere og andre ikke skal frykte konsekvensene av å rapportere om forhold hvor 
de selv er innblandet. Den kanskje alvorligste av alle konsekvenser er straff i formell 

                                                           
148 De hensynene som gjør seg gjeldende her er omtalt mer utførlig på side 4 i 
Samferdselsdepartementets brev av 10. juli 2002 omtalt ovenfor i note 133. 
149 Særlig mot de offentlighetstidspunktene som indirekte følger av dokumentdefinisjonen i § 3. 
150 Se utkastets §§ 12-17, 12-26 og 12-27. En liknende regel finnes i luftfartslovens § 13-5 annet ledd for, og 
knytter seg til den generelle opplysningsplikten nedfelt i første ledd i den samme bestemmelsen. 
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forstand. Siden straff er ment å oppleves som et onde, legger departementet til grunn at 
frykten for straff direkte motvirker viljen til å rapportere om forhold man selv er 
innblandet i. For å fremme rapporteringsviljen kan en derfor tenke seg en 
lovbestemmelse som utrykkelig sier at en ikke skal kunne straffes for de forholdene en 
rapporterer om. 
 
Samtidig må ikke lovgiver gå så langt i å verne personer som har gjort noe 
klanderverdig at resultatet virker støtende for rettsfølelsen. Selv om resultatet ikke 
virker direkte støtende er det viktig at vernet av rapportørene ikke går lenger enn 
strengt nødvendig ut fra formålet om å få personer som er eneste mulige kilde til 
informasjon om å rapportere. 
 
Ved avveiningen mellom disse motstridende hensyn kan en fokusere på mange ulike 
kriterier. 
 
For det første er det mulig å ha ulike regler avhengig av hvilken konsekvens en 
handling har fått. Dreier det seg om en ulykke, en alvorlig hendelse, andre typer 
hendelser eller en driftsforstyrrelse? Siden ulykker typisk vil etterlate seg ytre og varige 
bevis for hva som har hendt vil luftfartsmyndighetene kunne skaffe seg informasjonen 
på annen måte enn fra den eller de som er direkte involvert. Det samme kan også være 
tilfellet selv om det ikke har inntrådt en ulykke dersom et teknisk 
registreringssystem151 inneholder informasjon om hva som har hendt. 
 
Videre kan det være grunn til å ha ulike regler avhengig av hvilke regler som er 
overtrådt (hvis noen i det hele tatt). Det er for eksempel betydelig forskjell på om en 
flygere har fløyet i alkoholpåvirket tilstand og om en innehaver av en landingsplass har 
overtrådt en mindre viktig bestemmelse om driften av landingsplassen. Dersom 
overtredelsen av en bestemmelse overhode ikke er sikkerhetsrelevant tilsier ikke 
formålet med regelverket at rapportørene skal slippe straff. Det kan for eksempel dreie 
seg om brudd på støyregler fastsatt i medhold av luftfartsloven. Men selv om regelen er 
sikkerhetsrelevant er det liten grunn til å frita noen for straff dersom de har forbrutt seg 
mot alvorlige regler som å fly uten gyldig personlig sertifikat, å fly med et fly som ikke 
har luftdyktighetsbevis, osv. 
 
Endelig er det mulig å ha ulike regler avhengig av hvor alvorlig skyldgraden er hos 
rapportøren. Har han opptrådt forsettlig, grovt uaktsomt, simpelt uaktsomt eller dreier 
det hele seg bare om et hendelig uhell hvor en objektiv risiko har realisert seg? 
 

7.3.8.7.2 Mulige modeller 
Dersom man først mener at rapportering av et forhold ikke bør føre til straff for 
rapportøren, er det flere mulige lovtekniske måter å regulere dette på. Disse modellene 

                                                           
151 Se om disse i kapittel 4.8. 
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vil samtidig kunne ta høyde for de absolutte grensene som følger av forbudet mot 
selvinkriminering.152 
 
En mulighet består i å si uttrykkelig i selve loven at overtredelse av bestemte 
bestemmelser, med bestemte konsekvenser eller bestemte skyldgrader, ikke skal 
straffes. Dette er hva man kan kalle et generelt forhåndsamnesti, og er en 
reguleringsform som går langt. I Danmark har man valgt en slik modell, men 
anvendelsesområdet for bestemmelsen er sterkt innskrenket og tilpasset behovet for å 
få inn informasjon om mindre alvorlige forhold.153 
 
En annen mulighet består i å si at informasjon luftfartsmyndighetene mottar som ledd i 
et rapporteringssystem ikke skal kunne brukes som bevis i en senere straffesak mot 
rapportøren. Dette er den modellen som er valgt i luftfartslovens § 12-5 femte ledd. 
Siden 2001 lyder dette  
 
”Forklaringer avgitt i henhold til første ledd kan kun brukes til flytryggingsmessige formål. 
Opplysninger fremkommet under forklaringer avgitt i henhold til første ledd kan ikke 
brukes som bevis mot den som har avgitt forklaringen, i en senere straffesak mot 
vedkommende.” 
 
Bestemmelsen er gitt dels for å balansere den utvidede forklaringsplikten med forbudet 
mot selvinkriminering. Men i tillegg fremhever forarbeidene behovet for å fremme 
åpenhet ved å fjerne frykten for sanksjoner som en viktig selvstendig begrunnelse.154 
 
En tredje mulighet følger av rapporteringsdirektivet.155 [note til det tidligere utkastet] 
Her har en sagt uttrykkelig at medlemsstatene skal avstå fra å anlegge straffesak156 
dersom grunnlaget for saken vil være opplysninger luftfartsmyndighetene har mottatt 
som ledd i rapporteringssystemet. I praksis antar departementet at virkningene av 
denne modellen vil være svært like virkningene av bestemmelser som fritar uttrykkelig 
for straff. 
 
I tillegg til disse tre modellene vil en kunne balansere behovet for å få inn opplysninger 
mot behovet for å straffe ganske enkelt ved måten en avgrenser selve 
rapporteringspliktens innhold på. Dersom en mener at et forhold er så alvorlig at en må 

                                                           
152 Se omtalen av dette i kapittel 4.7. 
153 Etter en lovendring i 2001 (se kapittel 3.5) har den danske luftfartslovens § 149a følgende ordlyd: 
”Den, der i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 89 b har foretaget anmeldelse om forhold, der 
ikke har medført et flyvehavari eller en flyvehændelse, kan ikke for det pågældende forhold straffes for 
overtrædelse af § 42, bestemmelser fastsat i medfør af §§ 31, 52, 54, 82 eller 83 eller bestemmelser i EF-
forordninger på områder, der omfattes af loven.” 
154 Se Ot.prp. nr. 28 (2000-2001) side 30-31. 
155 Se direktivets artikkel 8 nr. 3. Dette lyder som følger: ”Member States shall refrain from instituting 
proceedings in respect of unpremeditated or inadvertent breaches of the law, which comes to its attention only 
because they have been reported under the national mandatory occurrence-reporting scheme, except in case of 
gross negligence.” 
156 Bestemmelsen forbyr også å anlegge sivil sak. 
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anta at det blir kjent på andre måter enn gjennom pliktig rapportering, eller at det ikke 
har særlig relevans for arbeidet med å forstå de mer skjulte og underliggende årsakene 
til luftfartsulykker, så kan en ganske enkelt unnlate å kreve det rapportert. Etter den 
modellen departementet har lagt opp til157 vil i så fall dette være noe en må ta stilling til 
ved utformingen av de utfyllende forskriftene om rapporteringspliktens innhold. 
 

7.3.8.7.3 Valg av modell 
Strengt tatt er det ikke nødvendig å velge den samme modellen både for opplysninger 
som rapporteres til undersøkelsesmyndigheten og for opplysninger som rapporteres til 
luftfartsmyndigheten. Men så lenge internasjonale regler ikke forhindrer det, mener 
departementet at det er åpenbare fordeler forbundet med å underlegge alle 
opplysninger som rapporteres i henhold til de nye rapporteringsreglene det samme 
vernet. 
 
For det første vil det oppleves som rettferdig og konsekvent av de som rapporterer at 
opplysningene er underlagt samme vern uansett hvem de rapporteres til, så lenge 
formålet med rapporteringen er det samme enten det rapporteres til 
undersøkelsesmyndigheten eller til luftfartsmyndigheten. 
 
For det andre er det trolig lettere å skape tillit til rapporteringssystem dersom reglene 
er ensartede, og dermed enkle å forstå. Rent pedagogisk vil det være enklere å formidle 
én generell, enn to eller flere spesielle regler til de som sitter med interessante 
opplysninger. 
 
Departementet har etter dette valgt å bygge utvide det prinsippet som i dag finnes i 
luftfartslovens § 12-5 siste ledd til å gjelde som en generell regel for alle opplysninger 
som rapporteres i henhold til de nye rapporteringsreglene. Det prinsippet som i dag 
gjelder for rapportering til undersøkelsesmyndigheten utvides med andre ord til også å 
omfatte skriftlig rapportering både til undersøkelsesmyndigheten og til 
luftfartsmyndigheten. 
 
For så vidt gjelder undersøkelsesmyndigheten mener departementet at praksis så langt 
taler for å opprettholde den gjeldende ordningen med beskyttelse av opplysninger som 
gis under forklaring. Både undersøkelsesmyndighetens egne erfaringer med systemet, 
og den informasjonen departementet selv har mottatt om praktiseringen av regelverket, 
tilsier at denne ordningen fungerer godt. 
 
Nå er selvsagt ikke det at innkalte personer ser ut til å forklare seg fritt for 
undersøkelsesmyndigheten noe bevis for at vernet mot bruk av opplysningene som 
bevis i straffesak er årsaken til at de forklarer seg fritt. Det kan være at andre, rent 
menneskelige årsaker er minst like viktige. Men dersom de innkalte hadde opplevd 

                                                           
157 Se kapittel 7.3.5. 
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beskyttelsesreglene som et hinder for å forklare seg fritt, er det grunn til å tro at 
undersøkelsesmyndigheten selv ville ha følt dette som et problem. 
 
Allerede i dag mottar undersøkelsesmyndigheten et relativt stort antall skriftlige 
rapporter om luftfartsulykker og luftfartshendelser. Selv om opplysningene i disse 
rapportene ofte har et relativt standardisert format, kan departementet vanskelig se at 
det er noen grunn til å forskjellsbehandle opplysninger undersøkelsesmyndigheten 
mottar på denne måten, og opplysninger den mottar i form av muntlig forklaring. Begge 
deler er pliktig og begge deler har til formål å gi undersøkelsesmyndigheten et best 
mulig grunnlag for sitt arbeid. 
 
Departementet konkluderer etter dette med at skriftlige rapporter til 
undersøkelsesmyndigheten bør underlegges samme vern som muntlige forklaringer. 
 
Hva så med rapportering til luftfartsmyndigheten? 
 
I dag finnes det ikke spesielle regler som forhindrer at opplysninger som er rapportert 
til luftfartsmyndighetene brukes som bevis i en senere straffesak. Straffeprosessloven 
forbyr riktignok beslag av dokumenter og vitneforklaring om opplysninger som er 
taushetsbelagte.158 I praksis betyr det at opplysninger som er taushetsbelagt etter 
forvaltningslovens § 13 ikke kan brukes som bevis i en straffesak.159 Men, som omtalt 
ovenfor i kapittel 4.9.4, er det klare mangler i denne bestemmelsens virkeområde. I 
praksis vil derfor de som rapporterer til luftfartsmyndigheten ikke ha noen garanti for at 
det de rapporterer ikke vil bli brukt som bevis i en straffesak. 
 
Her er det imidlertid behov for en presisering. Som det fremgår av kapittel 6.4.5 vil 
forbudet mot selvinkriminering kunne komme rapportørene til unnsetning. Norske 
domstoler vil normalt ikke ha adgang til å akseptere opplysninger rapportert til 
luftfartsforvaltningen som bevis i en straffesak mot den som selv har gitt opplysningene. 
Problemet er bare at dette prinsippet innhold ikke har fått noe klart uttrykk i ordinær 
norsk lovgivning. Innholdet er et stykke på vei avhengig av kunnskap om rettspraksis 
knyttet særlig til den Europeiske menneskerettighetskonvensjon. I praksis vil det være 
en viss fare for at forbudet blir oversett, og at rapportører lider rettstap som følge av 
dette. 
 
Selv om en ser bort fra muligheten for brudd på forbudet mot selvinkriminering er det 
en reell fare for at personer som sitter med viktige opplysninger ikke tør å melde fra 
fordi de selv enten ikke føler seg trygge på at forbudet mot selvinkriminering vil 
beskytte dem. Det kan være at de over hode ikke kjenner til prinsippet, eller det kan 
være at de (forståelig nok) føler seg usikre på den nøyaktige rekkevidden av prinsippet. 
 

                                                           
158 Dette følger av vitnereglene i lovens § 118 og beslagsreglene i lovens § 204. 
159 Denne problematikken er omhandlet i en kjennelse av Frostating lagmannsrett av 16. august 1995. 
Saken gjaldt påtalemyndighetens krav om utleving av taleregistrator fra undersøkelsesmyndigheten. 
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Som nevnt vil formålet med rapporteringsreglene lett kunne forfeiles dersom de som 
sitter med sikkerhetsrelevante opplysninger ikke føler seg helt trygge på at de ikke 
risikerer negative følger av å gi opplysninger. Departementet mener forbudet mot 
selvinkriminering ikke fremtrer tilstrekkelig klart til at de som sitter med opplysninger 
kan ventes å kjenne det og innholdet av det. 
 
Som nevnt innledningsvis, konkludere departementet etter dette med at den regelen 
som gjelder for opplysninger mottatt av undersøkelsesmyndigheten, også bør gjelde for 
opplysninger mottatt av luftfartsmyndigheten. Slike opplysninger kan ikke brukes som 
bevis i en senere straffesak mot den som har gitt opplysningene.160 
 
Når det gjelder detaljene om hvilke opplysninger som omfattes av disse reglene, viser vi 
til merknadene til lovutkastet.161 
 

7.3.8.8 Forbud mot å anlegge sivilt søksmål 
Rapporteringsdirektivet gir rapportørene følgende vern mot sivilrettslig forfølgning fra 
medlemsstatens side:162 
 

”Without prejudice to the applicable rules of penal law, Member States shall refrain 
from instituting proceedings in respect of unpremeditated or inadvertent 
infringements of the law which some to their attention only because they have been 
reported under the national mandatory occurrence-reporting scheme, except in case 
of gross negligence.” 

 
Bestemmelsen må kunne karakteriseres som en nokså vanskelig tilgjengelig blanding 
av rettslige terminologi og politiske kompromiss. Men kjernen er uansett at 
medlemsstatene skal avstå fra å anlegge sivilt søksmål på grunnlag av opplysninger de 
har mottatt som ledd i rapporteringssystemet, med unntak av grovt klanderverdige 
tilfeller.163 
 
Vi gjør oppmerksom på at rapporteringsdirektivet bare gjelder rapportering av 
opplysninger i tilknytning til luftfartshendelser.164 Norge vil derfor bare være forpliktet 
til å gjennomføre bestemmelsen for så vidt gjelder opplysninger knyttet til 
luftfartshendelser. Siden bestemmelsen bryter klart med alminnelige prinsipper i norsk 
rett, mener departementet at en bør være forsiktig med å gi bestemmelsen videre 
anvendelse enn det som følger av direktivet. Selv om bestemmelsen dermed blir tilføyd 
                                                           
160 Se lovutkastets § 12-32 for så vidt gjelder luftfartsmyndigheten, og § 12-24 for så vidt gjelder 
undersøkelsesmyndigheten. 
161 Se kapittel 11. 
162 Se direktivets artikkel 8 nr.3. 
163 Opprinnelig omfattet denne bestemmelsen både sivil- og straffeprosessuell forfølgning, men relativt 
sent under forarbeidene ble man enig om at regulering av denne typen materielt pregede, 
straffeprosessuelle spørsmål, er en del av justissamarbeidet i EU. Dermed ligger det utenfor EUs 
kompetanse å binde medlemsstatene i form av et direktiv. 
164 Kalt ”occurrences” i direktivet. 
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ytterligere et forvanskende uttak, mener departementet derfor at luftfartsulykker bør 
unntas fra virkeområdet. 
 
Siden både luftfartsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten vil motta opplysninger 
om luftfartshendelser, er det nødvendig å gi parallelle bestemmelser i begge de 
underkapitlene som omhandler disse myndighetene.165 
 
Forbudet mot å anlegge sivilt søksmål er nært beslektet med det fritak for tilbakekall av 
sertifikater, som omhandles i kapittel 6.4.7.9. Som nevnt der, vil departementet, under 
visse forutsetninger, gi rapportørene sikkerhet for at luftfartsforvaltningen ikke 
tilbakekaller nødvendige sertifikater. Den siterte regelen fra rapporteringsdirektivet 
forbyr medlemsstatene å anlegge sivilt søksmål med påstand om tilbakekalling av 
sertifikater. Men bestemmelsen går i prinsippet lenger enn det, siden den forbyr enhver 
form for sivilrettslig søksmål - uavhengig av påstandens innhold. 
 
På den annen side er det ikke helt lett å se hvilke andre praktiske situasjoner som er 
aktuelle enn tilbakekallssakene. Erstatningssakene kunne vært en mulighet hadde det 
ikke vært for at luftfartsulykkene ligger helt utenfor regelens virkeområde. Søksmål for 
økonomisk tap som følge av fysiske skader omfattes dermed ikke av bestemmelsen. På 
den annen side er det vel særlige private parter som ønsker å anlegge et slikt søksmål, 
og slike søksmål ligger helt utenfor det bestemmelsen omhandler. 
 
For øvrig ønsker departementet å legge teksten så tett opp mot direktivets tekst som 
mulig 
Det vises til merknadene til lovteksten. 
 

7.3.8.9 Vern mot tilbakekalling av sertifikater m.v. 
I enkelte tilfeller vil rapporterte opplysninger være av en slik karakter at de kan brukes 
som grunnlag for å tilbakekalle sertifikater eller andre tillatelser en rapportør er helt 
eller delvis avhengig av for å kunne utøve sitt yrke eller sin fritidsaktivitet. 
 
Dermed oppstår det et meget vanskelig avveiningsspørsmål; er behovet for å skape tillit 
hos mulige rapportører så tungtveiende at muligheten for å kunne tilbakekalle 
sertifikater eller andre tillatelser fra en rapportør etter vanlige regler må vike? Er det for 
eksempel viktigere å motta rapport fra en flyger som har gjort en feil som ikke har 
resultert i noen ulykke eller hendelse enn å kunne tilbakekalle sertifikatet hans som 
følge av brudd på viktige rutiner? 
 
For å anskueliggjøre problemstillingen ennå mer, tar vi utgangspunkt i følgende 
eksempel: En flyger flyr fast på lufthavn X med flytype Y. Blant kolleger er det ”allment 
kjent” at den aktuelle flyplassen er krevende å fly på fordi marginene er små, særlig 
med flytype Y. Flyger X liker heller ikke å fly Y på X.  Han føler seg ubekvem, men er 

                                                           
165 Se lovutkastets §§ 12-23 og 12-31. 
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ikke sikker på om det er han selv eller flyplass/flytype som er årsaken til dette. En dag 
får han alvorligere problemer under innflygningen enn vanlig. Alt går bra, men han vet 
at han har brutt rutinene for flyging på Y med X. Av frykt for å bli møtt med sanksjoner 
tør han ikke melde fra verken om den aktuelle episoden eller de generelle forholdene 
ved lufthavnen. 
 
Eksemplet viser at det kan være vanskelig for den som er direkte berørt å vite om 
årsaken til at det oppstår en ”uheldig” situasjon, er at han opptrådt uaktsomt i dette ene 
tilfellet, om han mangler kvalifikasjoner eller om det rett og slett ikke er forsvarlig å fly 
med Y på X. Han vet med andre ord ikke om hovedårsaken er personlige forhold eller 
systemfeil. 
 
De avveiningsspørsmålene som oppstår likner mye på de avveiningene vi har vært inne 
på i forbindelse med formell straff.166 Faktisk vil virkningen av å få tilbakekalt sitt 
sertifikat kunne oppleves som mer tyngende enn 5.000 kroner i bot. 
 
Departementet mener det vil være å gå for langt å gi rapportørene et helt generelt vern 
mot tilbakekall av sertifikat. Dersom en flyger ikke tilfredsstiller de helsemessige 
kravene for å være flyger, ville det direkte stride mot formålet med 
rapporteringsordningen om en skulle la ham beholde sertifikatet etter at han har meldt 
i fra om det.167 
 
Vanskeligere blir det når en flyger melder fra om at han føler seg utrygg på en rutine, at 
han trenger mer trening på en flytype eller at han på annen måte bør bedre sine 
kvalifikasjoner. I en del tilfeller vil dette være forhold som først og fremst gjelder de 
interne rutinene i hvert enkelt flyselskap, og i så fall er vi over i de problemstillingene 
som drøftes i kapittel 8. Men en slik rapportering kan også avsløre at en flyger eller 
flygeleder ikke har de kvalifikasjonene han skal ha etter loven, og i så fall er vi over i de 
problemstillingene vi drøfter her. 
 
Det kan hevdes at en flyger eller flygeleder som føler seg usikker på sine egne 
kvalifikasjoner er et sikkerhetsmessig problem og at formålet med regelverket derfor 
tilsier at sertifikatet hans bør tilbakekalles, om ikke annet så i alle fall inntil han har 
ervervet seg de nødvendige kvalifikasjoner. Men som eksemplet ovenfor viser kan dette 
være en for enkel måte å se det på. Det kan være at både flygeren eller flygelederen 
selv, arbeidsgiver og luftfartsmyndighetene er usikre på om han i virkeligheten har de 
nødvendige kvalifikasjonene og ferdighetene. 
 
Faktisk kan det være slik at en mulig rapportør har de formelle kvalifikasjonene som 
skal til, men at manglende rapportering (på grunn av usikkerhet om konsekvensene) 
gjør at svakheter ved rutiner forblir ukjente. I sin tur fører det til at ønskelige 
forbedringer av regelverket uteblir. 
 
                                                           
166 Se kapittel 4.9.7. 
167 Vise til luftfartslovens bestemmelser om dette og forskriften som pålegger egenmelding 
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Eksemplene over viser at frykten for å miste nødvendige tillatelser kan være et hinder 
for at både luftfartsmyndighetene og arbeidsgiver skal bli kjent med at en ansatt i 
luftfarten trenger mer trening og at regler og rutiner som skal bidra til sikkerhet blir 
forbedret. Departementet mener den beste løsningen på dette problemet er å gi 
vedkommende sikkerhet for at han ikke vil få tilbakekalt sitt sertifikat, men at han i 
stedet blir sikret nødvendig trening internt i organisasjonen. 
 
Men hva så med de klart klanderverdige tilfellene av brudd på regelverk; det vil si de 
tilfellene der en er klart utenfor den gråsonen det er tatt utgangspunk i ovenfor? Skal 
det ikke være mulig å reagere i disse tilfellene? Departementet er enig i at det bør være 
mulig å reagere i slike tilfeller, men paradokset er at den som har opptrådt på en slik 
måte trolig ikke vil melde fra om det uansett. Normalt vil det jo dreie som enkeltstående 
tilfeller som ikke nødvendigvis sier noe om hvordan vedkommende vil opptre i 
fremtiden. 
 
Slike tilfeller reiser også vanskelige spørsmål om forholdet til forbudet mot 
selvinkriminering. Som vist i kapittel 6.4.5 vil tilbakekall av sertifikater i slike tilfeller 
ofte ha et klart, eller til og med overveiende, pønalt (”straffende”) preg. Selv om 
forståelsen av internasjonale konvensjoner i dag er usikker, er det ikke usannsynlig at 
bruk av slike opplysninger vil kunne stride mot forbudet mot selvinkriminering selv om 
tilbakekallet formelt sett ikke er å regne som straff etter norsk rett.168 
 
Kombinasjon av at klart klanderverdige brudd på regelverket normalt vil bli kjent på 
annen måte enn at vedkommendes som har brutt reglene selv rapporterer om det, og at 
forbudet mot selvinkriminering kan forby bruk av slike opplysninger med tanke på å 
sanksjonere, gjør at departementet mener det ikke er nødvendig med et uttrykkelig 
unntak fra hovedregelen om frihet for tilbakekall i disse tilfellene. Dersom 
høringsinstansene likevel har forslag til hvordan denne grensedragningen kan foretas 
uttrykkelig i selve lovteksten, er det ønskelig med forslag.169 Herunder er det ønskelig å 
motta forslag om hvordan en skal hanskes med situasjoner hvor selve det 
klanderverdige forholdet er kjent for myndighetene gjennom informasjon mottatt fra 
andre enn den som selv har opptrådt kritikkverdig, men hvor den som har opptrådt 
kritikkverdig kan gi utdypende informasjon som øker luftfartsmyndighetenes forståelse 
av hva som har hendt. 
 
Endelig har departementet vurdert om det er nødvendig å beskytte mot tilbakekall av 
sertifikater o.l. i de tilfellene hvor regelbruddet uansett har ført til en luftfartsulykke. 
Tanken er at de undersøkelsene som foretas i forbindelse med luftfartsulykker uansett 
vil avdekke det som er nødvendig å vite om årsakene til ulykken. Et stykke på vei er 
nok dette sant. Registrerte data i kombinasjon med uttalelser fra andre ”vitner” vil nok i 
mange tilfeller være tilstrekkelig til å danne seg et relativt klart bilde av årsakene til 
ulykken. Departementet ser likevel ikke bort fra at en ulykke kan være forårsaket av 
                                                           
168 Se Sanksjonsutvalgets forslag til ny § 44 i forvaltningsloven – NOU 2003:15 s. 349. 
169 Skyld som kriterium er ikke helt lett å bruke, blant annet fordi selv de handlingene som 
departementet ønsker å verne mot tilbakekall ofte vil være forsettlige og bevisste handlinger. 
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mer systematiske feil som ikke alltid er så lette å få øye på. Vi har derfor foreløpig valgt 
å ikke gjøre unntak for ulykkestilfellene. Departementet oppfordrer høringsinstansene 
til å utdype de hensyne som gjør seg gjeldende for og mot. 

7.3.8.10 Bruk av opplysninger fra taleregistrator 
Da flyselskapene i sin tid ble pålagt å installere taleregistratorer i større luftfartøyer var 
begrunnelsen først og fremst å hjelpe undersøkelsesmyndigheten å finne ut hva som 
hadde skjedd i forbindelse med en luftfartsulykke. I medhold av luftfartslovens § 12-5 
annet ledd kan undersøkelsesmyndigheten ta i besittelse ”fartøy, vrakrester, 
dokumenter og andre ting” i den grad den trenger det for å kunne utføre sine oppgaver. 
Denne bestemmelsen hjemler også beslag av taleregistrator. 
 
Samtidig har politiet og påtalemyndigheten plikt til å avdekke om det knytter seg 
straffbare forhold til en ulykke. Ved ulykker som skal undersøkes av en oppnevnt 
kommisjon, avgjør påtalemyndigheten selv om den finner grunn til å etterforske saken, 
jf. straffeprosesslovens § 224 første ledd og påtaleinstruksens § 7-4 fjerde ledd. Dersom 
ulykken etterforskes, vil straffeprosessloves §§ 203 eller 204 kunne brukes som 
grunnlag for politiets/påtalemyndighetens beslag av taleregistrator. 
 
Regelen i luftfartslovens § 12-5 femte ledd sier bare at opplysninger gitt under muntlig 
forklaring for undersøkelsesmyndigheten ikke skal kunne brukes som bevis i en senere 
straffesak. Regelen forutsetter for det første at politi og påtalemyndighet har full adgang 
til å foreta egen etterforskning i tillegg til undersøkelsesmyndighetens egne 
undersøkelser. For det andre sier den ingen ting om politiets/påtalemyndighetens 
tilgang til den informasjonen som befinner seg i taleregistratoren. Dersom både 
undersøkelsesmyndigheten og politiet/påtalemyndigheten ønsker tilgang til 
taleregistratoren vil det kunne oppstå tvist om hvilket regelverk som skal gå foran.170 
 
Denne konflikten er ikke omtalt uttrykkelig verken i lovgivningen eller i 
forarbeidene.171 Men som nevnt i kapittel 7.2.4 er disse problemstillingene berørt i 
anneks 13 til Chicago-konvensjonen. I følge pkt. 5.12 i annekset skal selve båndet i 
taleregistratoren og utskrifter fra dette kun brukes i det arbeidet 
undersøkelsesmyndigheten er tildelt etter norsk rett. Etter dette regelverket kan 
politi/påtalemyndighet bare få tilgang til slike bånd/utskrifter dersom en domstol172 
finner at fordelene ved utlevering oppveier de negative virkingene den vil kunne ha på 
fremtidige nasjonale og internasjonale undersøkelser. Som kjent er dette regelverket 
ikke gjennomført i norsk rett, selv om vi er folkerettslig forpliktet til det. 
 
I tillegg er det relativt nylig foreslått en annen endring i anneks 13.173 Forslaget går ut 
på at selve lydbåndet fra taleregistratoren bare skal kunne brukes til undersøkelser 
etter luftfartslovgivningen. I praksis betyr det at politiet ikke skal ha tilgang til selve 

                                                           
170 Se for eksempel Frostating lagmannsretts kjennelse av 16. august 1995 i sak nr. 95-00086 M. 
171 Problemstillingen er derimot omtalt i Riksadvokatens rundskriv Del II – nr.1/1992. 
172 Egentlig ”the appropriate authority for the administration of justice in the state”. 
173 Forslaget er datert 30. september 2002. Se omtalen ovenfor i kapittel 7.2.4. 
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båndet. Men i tillegg foreslås det at utskrift fra båndet kan gjøres tilgjengelig for andre 
formål dersom en domstol finner at fordelene ved utlevering oppveier de negative 
virkingene den vil kunne ha på fremtidige nasjonale og internasjonale undersøkelser.174 
 
Som nevnt i kapittel 7.2.4 har Norge støttet dette endringsforslaget. I praksis betyr det 
at vi vil bli folkerettslig forpliktet175 til å gjennomføre disse bestemmelsene i norsk rett 
når de er vedtatt av ICAO. 
 
Uavhengig av våre folkerettslige forpliktelser, bør det nevnes, at 
undersøkelsesmyndigheten ofte ikke har den detaljkunnskapen som er nødvendig for å 
kunne tolke informasjonen på båndet i taleregistratoren, eller ta stilling til hvilken flyger 
som sier hva. Undersøkelsesmyndigheten vil ofte være avhengig av hjelp fra de 
involverte flygerne i tolkningsarbeidet.176 Disse flygernes villighet til å bistå vil i praksis 
kunne avhenge av hvilket vern mot negative konsekvenser de øvrige bestemmelsene i 
lovutkastet gir flygerne. 
 
Departementet foreslår etter dette at det tas inn en uttrykkelig bestemmelse om dette i 
luftfartsloven. Rettsteknisk kan dette gjøres som en del av en egen paragraf som 
omhandler rettslige aspekter ved bruk av det vi har kalt tekniske 
registreringssystemer.177 Forholdet til straffeprosessloven er omtalt i merknadene til 
lovutkastet.178 
 

7.3.8.11 Sanksjoner for brudd på varslings-, rapporterings- og 
forklaringsplikt 

I følge luftfartslovens § 14-27 kan den som ”unnlater å gi melding som er påbudt etter 
denne lov eller forskrift gitt i medhold av den” straffes med bøter eller fengsel inntil 6 
måneder. Det samme gjelder den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger. 
Ordet ”melding” omfatter både ”varsel”, ”rapportering” og ”forklaring” slik disse 
begrepene brukes i dette notatet og i lovforslaget. 
 
Dermed oppstår det to problemstillinger. Som nevnt i kapittel 7.3.6 er det mulig at en 
straffesanksjonert forklaringsplikt i sjeldne tilfeller kan stride mot forbudet mot 
selvinkriminering. Men selv om den ikke skulle være det, kan det være at de nye 
lovbestemmelsenes formål tilsier at forklaringsplikten uansett ikke bør være 
straffesanksjonert. 

                                                           
174 Avveiningskriteriet er noe utvidet i forhold til gjeldende tekst, men dette har neppe noe særlig reell 
betydning. 
175 Det er overveiende sannsynlig at forslaget til endringer i Chicago-konvensjonen blir vedtatt med det 
innholdet de har nå. 
176 Etter avgjørelsen i lagmannsretten, nevnt ovenfor i note 157, ble en tilgrensende problemstilling brakt 
inn for Stortinget i form av spørsmål til samferdselsministeren (se spørsmål nr. 13 av 15. november 1995). 
Statsråden la i sitt svar betydelig vekt på behovet for å fremme bistand fra berørte ved å gi disse 
beskyttelse mot utlevering av opplysninger til politiet. 
177 Se behandlingen av disse i kapittel 7.3.7. 
178 Se merknadene til utkastets § 12-11. 
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Noen vil kanskje hevde at det å straffesanksjonere plikten til å gi opplysninger er 
paradoksalt så lenge hele lovforslaget for øvrig er sterkt preget av ønsket om å skape 
åpenhet og fjerne redselen for sanksjoner. Men ser en nærmere på det, er ikke 
nødvendigvis dette så galt. Den frykten vi har omtalt tidligere i notatet er knyttet til 
konsekvensene av at luftfartsmyndighetene, arbeidsgiver eller pressen blir kjent med 
innholdet i opplysningene. Hvis man først har gitt et regelverk som verner kildene mot 
sanksjoner basert på innholdet i opplysningene, så fremmer det ikke formålet med 
regelverket ytterligere at også plikten til å gi opplysningene også gjøres sanksjonsfri. 
Snarere tvert om. 
 
Selv om rekkevidden av forbudet mot selvinkriminering ikke er helt klart, og dessuten 
kan være under en viss utvikling, antar departementet at det bare i helt spesielle vil ha 
noen pratisk betydning på de områdene dette notatet omhandler. Det er derfor verken 
mulig eller ønskelig å formulere et presist unntak fra luftfartslovens § 14-27 som tar 
høyde for denne eventualiteten. 
 
Departementet konkluderer etter dette at det ikke er nødvendig å endre luftfartslovens 
§ 14-27. 
 

7.3.9 Frivillig rapportering 
Gjeldende luftfartslov inneholder kun regler om pliktig rapportering og forklaring. I de 
foregående kapitlene har departementet foreslått at det pliktige rapporteringssystemet 
utvides, samtidig med at de opplysningene som skal rapporteres underlegges flere 
verneregler enn i dag. 
 
Verken i dag, eller etter det nye systemet, er det noe i veien for at opplysninger som 
ikke er pliktige å rapportere rapporteres frivillig til luftfartsmyndighetene. Men slike 
opplysninger vil ikke være underlagt noen av de vernereglene179 som gjelder for frivillig 
rapportering. Etter at de nye vernereglene er innført vil denne forskjellen være klart 
større enn i dag. Dermed oppstår spørsmålet om frivillig rapporterte opplysninger i 
større grad bør likestilles med pliktig rapporterte opplysninger. 
 
Begrunnelsen for rapporteringssystemet tilsier ikke nødvendigvis noen slik 
forskjellesbehandling. Det avgjørende bør være om opplysningen er relevant og ikke 
kan samles inn på annen måte. Ikke om den er omfattet av det pliktige 
rapporteringssystemet. Det er med andre ord ikke noe i veien for at frivillig rapporterte 
opplysninger kan være like viktige som pliktig rapporterte opplysninger. I erkjennelse 
av dette inneholder rapporteringsdirektiv regler som åpner for at medlemsstatene et 
stykke på vei likestiller frivillig rapporterte opplysninger med pliktig rapporterte 
opplysninger.180 
                                                           
179 Taushetsplikt, unntatt dokumentoffentlighet og frihet mot bruks om bevis i straffesak, frihet mot sivilt 
søksmål fra statens side, tilbakekall av sertifikater og sanksjoner fra arbeidsgiver. 
180 Se direktivets artikkel 9. 
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Den praktiske betydningen av skillet mellom pliktig og frivillig rapportering vil avhenge 
av hvordan man avgrenser den pliktige rapporteringen. Jo mer omfattende den pliktige 
rapporteringen er, og jo mer tilpasset den er det reelle behovet, desto mindre vil 
behovet være for supplerende frivillig rapportering. Departementet antar at 
rapporteringsdirektivet, ESARR 2 og interne nasjonale vurderinger gjør at det pliktige 
rapporteringssystemet uansett vil favne så vidt at behovet for supplerende rapportering 
ikke vil være stort. 
 
Frivillig rapportering vil ikke skape noen problemer i forhold til forbudet mot 
selvinkriminering.181 Dette forbudet innebærer bare at man ikke skal kunne tvinges til å 
bidra til sin egen straff. 
 
Finnes det så noen andre argumenter mot å likestille frivillig og pliktig rapportering.  I 
prinsippet kan man tenke seg at reglene om immunitet mot tilbakekall av sertifikater, 
sivilt søksmål og bruk av opplysninger som bevis, vil kunne føre til misbruk. Men 
forutsetningen ved utformingen av et eventuelt regelverk om frivillig rapportering må 
uansett være at bare opplysninger som virkelig er relevante og nyttige å motta, skal 
vernes. Samtidig må det innrømmes at det kan være krevende å utforme slike regler. 
 
Endelig kan det hevdes at personer som befinner seg utenfor kretsen av 
rapporteringspliktige, bare sjelden vil sitte med opplysninger som vil plassere ham selv 
i et ufordelaktig lys dersom de ble rapportert. Dermed vil ikke behovet for vern være 
særlig stort. 
 
Departementet har kommet til at tyngden av motargumentene ikke er større enn at 
behovet for å motta flest mulige opplysninger som kan bidra til å forebygge 
luftfartsulykker må gå foran. 
 
Spørsmålet er så hvordan en skal utforme slike regler. Skal en fullt ut likestille frivillig 
rapporterte opplysninger med pliktig rapporterte, skal en bare et stykke på vei likestille 
de eller skal vernereglene utformes på en helt annen måte. 
 
Departementet ønsker ikke å ta stilling til disse spørsmålene i selve lovteksten. Den 
kan være grunn til å se an omfanget av den pliktige rapporteringen og den 
internasjonale regelutvikingen på området før en tar stilling til om det er ønskelig å gi 
slike regler. I stedet foreslår182 departementet en fullmaktsregel som gjør det mulig å gi 
forskrifter som helt eller delvis likestiller frivillig rapporterte opplysninger med pliktig 
rapporterte opplysninger. 
 
 

                                                           
181 Se behandlingen i kapittel 7.3.6. 
182 Se utkastet til § 12-10. 
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8. Vern mot sanksjoner fra arbeidsgiver 

8.1 Problemstilling 
Så langt har vi konsentrert oss om hindre for rapporteringen som befinner seg utenfor 
rapportørens egen arbeidsplass. Her skal vi konsentrere oss om det siste hinderet, 
nemlig sanksjoner fra arbeidsgivers side. 
 
I en del tilfeller vil opplysninger en ansatt gir kunne stille vedkommende virksomhet i 
et negativt lys. Det kan for eksempel være at en ansatt melder fra om at 
effektiviseringstiltak har ført til en bedriftskultur som kan rutgjøre en sikkerhetsrisiko 
både for de ansatte selv og for de reisende i sin alminnelighet. I de senere årene har 
denne formen for varsling ofte blitt omtalt under merkelappen ”whistleblowing”.183 
 
Slik varsling reiser vanskelige rettslige og faktiske problemstillinger om måten 
interessene til arbeidstagere, arbeidsgivere og allmennheten skal veies mot hverandre. 
I den generelle debatten har en gjerne fokusert på forholdet mellom arbeidstagerens 
lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver og arbeidstagerens ytringsfrihet.184 Det er med 
andre ord en rettighet som står mot en plikt. I dette notatet foreslår departementet å 
utvide plikten til å rapportere opplysninger. Det er med andre ord en (lojalitets)plikt 
som står mot en annen (rapporterings)plikt. Når lovverket på denne måten trekker i to 
retninger er det mye som kan tale for at lovgiver bør bidrar til forutberegnelighet ved å 
presisere hvilke av pliktene som skal har forrang i konkrete tilfeller. 
 
De fleste flyselskaper har interne godkjenningsordninger som er avgjørende for hvilke 
flytyper og hvilke lufthavner en flyger får lov til å bruke. I praksis vil en eventuell 
inndragning av en slik godkjennelse ha betydelige inntektsmessige og andre 
karrieremessige konsekvenser for den det rammer, selv om vedkommende for øvrig 
ikke blir møtte med sanksjoner fra det offentliges side. 
 
Tap av faglig anseelse hos kolleger og i det faglige miljøet en er en del av vil av mange 
oppleves som en betydelig belastning. Enkelte av de yrkesgruppene som etter utkastet 
antas å ville bli pålagt rapporteringsplikten har en lav toleranse for ”svakhet” og 
feildisponeringer fordi marginene i yrket deres kan være små og konsekvensene av 
feilgrep kan være fatale (høy risiko). Seleksjonen til yrkene bidrar samtidig til at mange 
av de berørtes selvbilde er knyttet til egenskaper som verdsettes høyt i en sterkt 
prestasjonsrettet kultur. Internasjonal forskning viser for eksempel at motstanden mot å 
innrømme feil og svakheter er stor innenfor flygermiljøet.185 

                                                           
183 Det kanskje mest kjente eksemplet på dette internasjonalt er Sherron Watkins som var 
viseadministrerende direktør i det store amerikanske energi- og tradingselskapet Enron. Fra hjemlige 
forhold er den såkalte ”dødshjelpsaken” fra Bærum sykehus og konflikten mellom administrerende 
direktør og styret i advokatfirmaet BA-HR godt kjente.  
184 Se behandlingen av disse spørsmålene i NOU 1999:27 ”Ytringsfrihet bør finde Sted”og Per Christian 
Arnesen Tjenestemenns adgang til å offentliggjøre kritikkverdige forhold i forvaltningen, Institutt for 
offentlig retts skriftsserie, UiO nr.1/1995. 
185 Se Cockpit Forum hefte nr. 4 for 2002 side 11. 
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8.2 Gjeldende norsk rett 
Luftfartsloven inneholder i dag ingen bestemmelser som beskytter arbeidstagere mot 
reaksjoner fra arbeidsgiveren som følge av at arbeidstageren har rapportert 
sikkerhetsrelevante opplysninger om vedkommende virksomhet til 
luftfartsmyndighetene. Det finnes heller ikke regler som uttrykkelig omhandler disse 
problemstillingene i gjeldende arbeidsmiljølov.186 I rene misbrukstilfeller vil trolig 
arbeidsmiljølovens bestemmelser kunne gi en viss beskyttelse. Men så lenge 
arbeidsgivers reaksjon er saklig begrunnet, gir ikke dette regelverket noen beskyttelse. 
 
Arbeidstakerens lojalitetsplikt er en følge av ansettelseskontrakten og behovet for et 
gjensidig tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig gir Grunnlovens 
regler om ytringsfrihet arbeidstakere en viss rett til å ytre seg offentlig om forhold som 
gjelder ansettelsesforholdet.187 Den nøyaktige grensen mellom lojalitetsplikt og 
ytringsrett til vern om offentlige interesser, kan ikke ses å være avklart i praksis fra 
Høyesterett. Grensen må trekkes ut i fra en helhetsvurdering basert på 
underrettspraksis, praksis fra Sivilombudsmannen, juridisk teori og reelle hensyn. 
Ytringsfrihetskommisjonen nevner fem sentrale momenter188 som gir veiledning ved 
avveiningen. For det første må offentliggjøringen være motivert av god vilje og ikke av 
egennytte. For det andre bør det gjelde et alvorlig kritikkverdig forhold. For det tredje 
bør interne prosedyrer være prøvet uten tilfredsstillende resultat. For det fjerde bør det 
foreligge dokumentasjon for det som er kritikkverdig. For det femte bør 
offentliggjøring være et hensiktsmessig middel for å få det kritikkverdige til å opphøre. 
 
Norsk lovgivning inneholder andre eksempler på bestemmelser som pålegger 
arbeidstakere en plikt til å varsle offentlige myndigheter om forhold som er av allmenn 
interesse. I henhold til helsepersonellovens189 § 17 skal helsepersonell av eget tiltak gi 
tilsynsmyndigheten informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters 
sikkerhet. Samme lovs kapittel 7 inneholder generelle regler om meldeplikt. Etter 
spesialhelsetjenestelovens190 § 3-3 skal helseinstitusjon som er omfattet av loven snarest 
mulig melde fra til fylkeslegen om betydelig personskade som voldes på pasient som 
følge av ytelse av helsetjeneste eller hendelser som kunne ha ført til betydelig 
personskade. 
 

                                                           
186 Lov av 6. februar 1977 nr.4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. For helhetens skyld nevner vi at 
Arbeidslivslovutvalget i sin delutredning NOU 2003:2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet har 
foreslått en egen bestemmesle om forbud mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver overfor arbeidstakere som 
har fremmet klage på brudd på de øvrige reglene i forslaget. Se lovforslagets § 54 G. 
187 Se særlig NOU 1999:27 s. 128-132. 
188 Se NOU 1999:27 s. 132. Disse momentene er i sin tur hentet fra Per Christian Arnesens avhandling 
nevnt i note 184. 
189 Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell. 
190 Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialhelsetjenester m.m. 
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Ingen av disse bestemmelsene inneholder uttrykkelige bestemmelser som beskytter 
den ansatte mot reaksjoner fra arbeidsgiver.191 Departementet legger likevel til grunn at 
det må gjelde et strengt krav om sakelighet dersom arbeidsgiver ønsker å reagere 
overfor arbeidstaker på grunnlag av rapportering foretatt i medhold av slike 
pliktbestemmelser. 
 
 

8.3 EU-direktivet 
Rapporteringsdirektivet inneholder en uttrykkelig bestemmelse om beskyttelse av 
ansatte som har rapporteringsplikt. I uoffisiell dansk oversettelse lyder bestemmelsen 
slik192 
 

”Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis, at 
ansatte, der innberetter hændelser, de har kendskab til, ikke udsættes for nogen form for 
sanktioner fra arbejdsgiverens side”. 

 
I engelsk språkdrakt lyder bestemmelsen slik 
 

”In accordance with the procedures defined in their national laws and practices, 
Member States shall ensure that employees who report incidents of which they may have 
knowledge are not subject to any prejudice by their employer” 

 
Ordene ”saktioner” eller ”prejudice” er sentralt når en skal forsøke å trekke grensen for 
de pliktene som følger av direktivet. Odet ”prejudice” må vel nærmest kunne oversettes 
med ”skade”. Ordet ”prejudice” erstattet ordet ”detriment” relativt sent i 
lovgivningsprosessen. ”Detriment” på sin side kan også oversettes med ”skade”, men i 
tillegg kan det bety at noe skjer ”på bekostning av” eller er ”til ugunst for” noen. Når 
begge ord har så vidt vagt eller generelt meningsinnhold er det ikke helt lett å si 
hvorfor man endret ordlyden, og hva det i så fall har å si for tolkningen av den endelige 
teksten. 
 
Uansett kan det se ut som om ordet ”sanktioner” ikke bør tolkes i noen formell juridisk 
betydning. Denne forståelsen støttes også av at det var politiske organ i EU som foreslo 
og fastsatte den endelige ordlyden. 
 
Samlet sett legger departementet til grunn at EU-direktivet er så vidt uklart og løst 
formulert at det vanskelig kan utledes en klar plikt for medlemsstatene av det. For 
eksempel er det uklart om det må innfortolkes et krav om at det bare er vesentlige 
”skader” som forbys. Og hvordan skal man håndtere reaksjoner fra arbeidsgivers side 
som må anses å være saklige og forholdsmessige ut i fra et sikkerhetssynspunkt? Tiltak 
                                                           
191 Vi kan heller ikke se at denne problemstillingen er berørt i forarbeidene til de aktuelle 
bestemmelsene. Fra praksis kan den mye omtalte saken om påstått aktiv dødshjelp ved Bærum sykehus 
nevnes som et eksempel på hvilken betydning disse problemstillingene kan ha. For øvrig er det klare 
forskjeller mellom den saken og de problemstillingene som omhandles her. 
192 Se direktivets artikkel 8 nr.4. 
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som fremmer flysikkerheten kan vel ikke være forbudt selv om de oppleves som en 
byrde for en rapportør som ”rammes”? 
 
Uklarheten gjør at det er vanskelig å ta stilling til om det vernet som allerede følger av 
arbeidsmiljølovens og arbeidsrettens generelle prinsipper om vern av arbeidstakere er 
tilstrekkelig for å ivareta direktivets krav. 
 
Ved gjennomføringen av bestemmelsen bør formålet med den uansett tillegges 
vesentlig vekt. Dette vil bli drøftet i kapittel 8.4. 

8.4 Departementets vurdering 
Som nevnt i kapittel 8.3 er det vanskelig å si med sikkerhet om rapporteringsdirektivet 
gjør det nødvendig med lovendring. Til det er både direktivet og gjeldende norsk rett 
for uklar. Samtidig mener departementet at direktivets formål uansett gjør det ønskelig 
med en uttrykkelig beskyttelsesregel i tilknytning til de nye beskyttelsesreglene i 
luftfartsloven. Uten en slik beskyttelsesregel mener departementet det er en fare for at 
potensielle rapportører vil oppfatte det foreslåtte beskyttelsesregelverket som 
ufullstendig, og at redselen for reaksjoner fra arbeidsgiver vil være et betydelig hinder 
for rapportering. 
 
Samtidig innser departementet at en ikke skal overvurdere betydningen av en slik 
regel. Rent psykologisk vil det nok alltid oppleves som en viss belastning å innrømme at 
en alene, eller sammen med andre, har opptrådt på en måte som utgjør en 
sikkerhetsrisiko. En lovregel kan ikke fjerne denne følelsen, og særlig ikke innenfor 
yrkesgrupper som er vant til å stille store krav til seg selv. 
 
Videre vil en beskyttelsesregel alltid måtte inneholde unntak fra vernet nettopp av 
hensyn til flysikkerheten, jf. nedenfor. En person som av helsemessige eller 
ferdighetsmessige grunner utgjør en sikkerhetsrisiko, bør ikke ha krav på vern mot 
enhver reaksjon fra arbeidsgiverens side. Dermed vil det alltid være en fare for at 
potensielle rapportører på forhånd ikke føler seg trygge på hvilken side av denne 
grensen de befinner seg. 
 
På lengre sikt mener likevel departementet at en slik vernebestemmelse vil kunne bidra 
til å skape en mer åpen og ikke-straffende kultur innad i flyselskapene. Vi vet at flere 
selskaper allerede har kommet et godt stykke på vei i sitt interne arbeid. Målsetningen 
må være at dette arbeidet videreføres til også å omfatte forholdet til 
luftfartsmyndighetene. 
 
Det virkelig vanskelige spørsmålet er hvor grensen skal gå mellom tillatte og ikke 
tillatte reaksjoner fra arbeidsgivers side. I det følgende vil vi skille mellom rapportering 
som gjelder rapportøren selv som sikkerhetsproblem, og rapportering som angir andre 
personer i organisasjonen eller måten organisasjonen er organisert på, som 
sikkerhetsproblem. 
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I de fleste tilfeller hvor en potensiell rapportør selv utgjør sikkerhetsproblemet, vil trolig 
en intern løsning være det mest nærliggende. Det kan være at han melder fra om 
helseproblemer, at han ber om mer opplæring som følge av manglende ferdigheter 
eller at han oppgir å ha kommunikasjonsproblemer med andre ansatte som kan utgjøre 
en sikkerhetsrisiko. Med unntak av helseproblemene, er det trolig mindre naturlig å gi 
slike opplysninger til luftfartsmyndighetene. I alle fall uten at det har vært tatt opp 
internt først. Når det gjelder helseproblemer, er det vanskelig å se at slike skal kunne 
oppleves som noen belastning for arbeidsgiver. I slike tilfeller vil det følgelig være lite 
behov for beskyttelse av arbeidstakeren. 
 
Skal denne formen for intern rapportering fungere, er det nødvendig at arbeidsgiver har 
lagt til rette for det gjennom holdningsskapende arbeid. Departementet ser at slikt 
arbeid utgjør en viktig del av det rapporteringsbaserte sikkerhetsarbeidet. Samtidig er 
dette problemstillinger som ligger utenfor rapporteringsdirektivets virkeområde. Vi 
nøyer oss her med å vise til at dette er problemstillinger som er berørt også i kapittel 
7.3.7. 
 
Hva så med rapportering til luftfartsmyndighetene av andre personer i en virksomhet 
eller mangler ved organiseringen av virksomheten? Det klassiske eksemplet vil 
selvfølgelig være en ansatt som melder fra om en kollegas manglende ferdigheter, 
alkoholmisbruk eller mer gjentatte brudd på flyoperative rutiner. I disse tilfellene er det 
klart ønskelig at selskapets egne interne rutiner fanger opp problemet. Men dersom det 
ikke skjer, vil det være riktig å beskytte en person som melder fra om det til 
luftfartsmyndighetene. 
 
I enkelte tilfeller vil det å ta opp et sikkerhetsproblem internt være lite praktisk, enten 
fordi det vil oppleves som en for stor belastning for den som tar det opp eller fordi 
vedkommende antar at organisasjonen uansett ikke ønsker å gjøre noe med det. Vi 
tenker her særlig på mer systematiske brudd på flyoperative bestemmelser, 
vedlikeholdsbestemmelser, osv. Det trenger ikke nødvendigvis å skyldes en utalt intern 
politikk, men kan i stedet være et indirekte utslag av effektiviseringsbestrebelser som 
fører til kostnadskutt eller ønske om å bruke mindre tid på en operasjon enn det som er 
sikkerhetsmessig påkrevd. 
 
Dette er eksempler på forhold som kan oppleves som en stor belastning for 
organisasjonen dersom luftfartsmyndighetene får kunnskap om det og finner grunn til å 
undersøke det nærmere. Samtidig mener departementet at denne typen rapportering er 
viktig, og at rapportørene bør beskyttes mot ”represalier” fra arbeidsgivers side. 
 
Det er meget vanskelig å utforme en ordlyd som trekker en presis grense mellom de 
reaksjonsformene som bør og må være tillatt og de som ikke kan tillates. Og dersom 
lovteksten uttrykkelig tillater visse former for reaksjoner vil det i praksis kunne være 
vanskelig å sikre seg mot at arbeidsgiver ikke bruker vikarierende argumentasjon for et 
tiltak som er forbudt. 
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Som det fremgår av utkastet til lovtekst193 har departementet foreløpig valgt å utforme 
en forholdsvis generell ordlyd. Vi oppfordrer høringsinstansene til å bidra med 
eventuelle innspill om hvordan de hensynene som er drøftet ovenfor, og eventuelle 
andre hensyn, kan nedfelles i en mer konkret lovtekst. Samtidig er det viktig å huske på 
at rapporteringsdirektivets formulering utgjør en absolutt grense for hvordan den 
norske lovteksten kan utformes. En generell ordlyd gjør det dessuten mulig å høste 
erfaringer som kan danne grunnlag for en senere versjon av lovteksten. 
 

9.  Undersøkelsesmyndighetens oppgaver, arbeid og 
rapporter 

 
Som nevnt i kapittel 1 er det ønskelig å rette opp en del mangler i de lovbestemmelsene 
som regulerer undersøkelsesmyndighetens arbeid. I tillegg kommer ønsket om å gjøre 
reglene om undersøkelse av ulykker og hendelser innenfor de ulike transportsektorene 
mest mulig like. Tilnærming av bestemmelsene i de ulike sektorlovene vil lette 
undersøkelsesmyndighetens bruk av regelverket, og øke mulighetene for at 
praktiseringen av ett regelsett kan bidra til avklare forståelsen av et parallelt regelsett i 
en tilstøtende sektorlov.194 
 

9.1 Gjeldende rett 
Undersøkelsesmyndighetens oppgaver (plikter) fremgår i dag av luftfartslovens § 12-4, 
som lyder slik: 
 

” Inntreffer ved bruken av et fartøy en luftfartsulykke som medfører at noen avgår 
ved døden eller at det skjer betydelig skade på person, på fartøyet eller på eiendom 
utenfor fartøyet, skal den myndighet Kongen bestemmer, foreta undersøkelse. Det 
samme gjelder når det har vært alvorlig fare for slik ulykke, eller det har inntruffet 
noe som tyder på vesentlige feil ved fartøyet eller bakketjenesten.” 

 
Kort fortalt betyr dette at undersøkelsesmyndigheten skal undersøke ulykker og 
alvorlige hendelser. 
 
I undersøkelsesforskriften er dette gjentatt med tilnærmet de samme ordene.195 Men i 
tillegg er departementet gitt myndighet til å pålegge undersøkelsesmyndigheten å 
foreta undersøkelse også av hendelser som ikke er alvorlige.196 Slik instruks gis årlig 
gjennom det såkalte tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet til 

                                                           
193 Se utkastets § 12-33. 
194 Vi viser til den generelle behandlingen av disse problemstillingene I kapittel 3. 
195 Se forskriftens § 5 første og annet ledd.  
196 Se undersøkelsesforskriftens § 5 tredje ledd. 
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undersøkelsesmyndigheten.197 I praksis betyr dette at undersøkelsesmyndigheten er 
pålagt å undersøke alle hendelser i tillegg til luftfartsulykkene.198 

 
Når det gjelder arbeidsoppgavene for øvrig gir ikke luftfartsloven så mye veiledning. 
Det sies ingen ting om omfanget og grundigheten av de undersøkelsene som skal 
foretas. Loven sier heller ikke noe om at undersøkelsesmyndigheten skal lage en 
rapport fra undersøkelsene, og hvilken prosess som skal følges ved utformingen av 
denne. Derimot er det i § 12-5 gitt en del hjemmelsbestemmelser som er nødvendig for 
å regulere rettighets- og pliktforholdene mellom undersøkelsesmyndigheten og de 
privatpersonene som berøres av undersøkelsen. 
 
I undersøkelsesforskriften er det derimot tatt inn en del bestemmelser som sier noe om 
disse problemstillingene. Av plasshensyn er vi nødt til å nøye oss med en henvisning til 
forskriften.199 
 
For helhetens skyld bør det føyes til at dagens lov og undersøkelsesforskriften et 
stykke på veg er preget av de forpliktelsene som følger av anneks 13 til Chicago-
konvensjonen200 og av undersøkelsesdirektivet. Men undersøkelsesdirektivet pålegger 
kun de tilsluttede statene å undersøke alvorlige hendelser. Dette er bakgrunnen for 
skillet mellom alvorlige hendelser og andre hendelser i dagens lov. 
 

9.2 Departementets vurderinger 
Fremstillingen i kapittel 9.2 har to formål. For det første vil vi ta stilling til om det er 
behov for realitetsendringer i de oppgavene undersøkelsesmyndigheten har i dag. For 
det andre vil vi ta stilling til om det er ønskelig at flere av de forholdene som i følge 
kapittel 9.1 ikke er regulert i dagens luftfartslov bør fremgå av loven selv.  

9.2.1 Undersøkelsesmyndighetens hovedoppgaver 
I all hovedsak mener departementet at undersøkelsesmyndighetens arbeid innenfor 
luftfartssektoren fungerer godt. Det er derfor ikke behov for vesentlige endringer. For 
så vidt gjelder prinsippet om at undersøkelsesmyndigheten er et uavhengig organ som 
ikke skal fordele skyld og erstatningsansvar, viser vi til omtalen i kapittel 4.2.201 
 
Som nevnt i kapittel 9.1 utfører undersøkelsesmyndigheten i dag noen flere oppgaver 
enn de som er beskrevet i luftfartslovens § 12-4. Spørsmålet er om vi ønsker å 
videreføre denne praksisen. Dersom svaret på dette er ja, er neste spørsmål om 

                                                           
197 Se for inneværende år, brev av 20.12.2002 fra Samferdselsdepartementet til Havarikommisjonen for 
sivil luftfart og bane s. 2. 
198 Plikten til å foreta undersøkelse av hendelser som ikke anses som alvorlige følger ikke av ordlyden i 
luftfartslovens kapittel XII, men er hjemlet i undersøkelsesforskriften, som på dette punkt er hjemlet i 
luftfartslovens § 15-4. Se hjemmelshenvisningene i note 18 ovenfor. 
199 Se blant annet forskriftens § 7, 8, 11, 15, 16 og 17. 
200 Se niende utgave fra juli 2001. 
201 Se også utkastet til § 12-1 første og annet ledd. 
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lovteksten bør endres, slik at undersøkelsesmyndigheten uttrykkelig pålegges å 
undersøke alle luftfartshendelser, ikke bare alvorlige hendelser. 
 
Helt siden undersøkelsesmyndigheten ble opprettet har departementet lagt stor vekt på 
at det ordinære tilsynsorganets (nå Luftfartstilsynet, tidligere Luftfartsverket) 
opptreden selv kan være en medvirkende årsak til at en luftfartsulykke inntrer. For å 
sikre seg en objektiv vurdering av tilsynsorganets rolle ved en ulykke, er det viktig at 
undersøkelsesmyndigheten er uavhengig av tilsynsorganet og at 
undersøkelsesmyndighetens arbeidsoppgaver er så vidt definert at det ikke blir igjen 
vesentlige områder hvor tilsynsmyndigheten selv er den eneste som vurderer årsakene 
til det som har hendt. 
 
Med dette utgangspunktet konkluderte departementet allerede tidlig på 1990-tallet at 
undersøkelsesmyndigheten bør ha som oppgave å undersøke alle luftfartsulykker og 
alle luftfartshendelser.202 Departementet mener de samme hensynene gjør seg 
gjeldende i dag, og ønsker derfor å videreføre denne ordningen. 
 
I tillegg bør ordningen fremgå klarere av lovteksten. Det vises til utkastet til lovtekst.203 
 
Men hva innebærer det egentlig at noe skal ”undersøkes”? 
 
Det første undersøkelsesmyndigheten må gjøre er å skaffe seg oversikt over omfanget 
av en hendelse (og selvsagt også en ulykke). Dersom hendelsen er av meget begrenset 
omfang, kan det være fullt forsvarlig at undersøkelsesmyndigheten ikke ser noen 
sikkerhetsmessig gevinst ved å gå videre med saken. I motsatt fall må 
undersøkelsesmyndigheten gå videre med saken, foreta grundigere undersøkelser og 
utarbeide en rapport fra undersøkelsen. 
 
Når undersøkelsesmyndigheten pålegges å ”undersøke” alle hendelser, så betyr det 
bare at den skal skaffe seg et foreløpig overblikk over saken, og så ta stilling til om det 
er nødvendig å gå videre med den. Det er ikke et pålegg om en full undersøkelse. Som 
det vil fremgå av kapittel 9.2.2 og 9.2.5, legger departementet opp til at både 
undersøkelsens omfang og rapportens innhold skal tilpasses hendelsens art. Det må 
være opp til undersøkelsesmyndigheten selv å foreta en konkret vurdering av behovet. 
 
Med et slikt fleksibelt regelverk oppnår en at undersøkelsesmyndigheten får rede på 
alle hendelser som har betydning for det generelle sikkerhetsarbeidet, uten at den 
overbelastes med fulle undersøkelser av mindre vesentlige hendelser. I realiteten er 
dette å lovfeste den praksisen som blir fulgt i dag. 
 
I kapittel 9.2.2 skal vi redegjøre for hvilket omfang undersøkelsene skal og bør ha.  
 

                                                           
202 Se St.prp. nr. 33 (1991-92) Omorganisering av Luftfartsverket s. 16. 
203 Se utkastet til §§ 12-12. 
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9.2.2 Undersøkelsens omfang 
Undersøkelsens omfang er ikke uttrykkelig regulert i dagens luftfartslov. Derimot heter 
det i undersøkelsesforskriften at undersøkelsesmyndigheten selv skal avgjøre hvilket 
omfang en undersøkelse bør ha. I denne vurderingen skal det legges vekt på hvilken 
flysikkerhetsmessig verdi undersøkelsen vil ha veid opp mot de ressursene som går 
med.204 
 
En liknende ordning har også Sjølovutvalget foreslått i sitt utkast til nye lovregler om 
undersøkelse av sjøulykker.205 
 
Innholdsmessig mener departementet at den bestemmelsen som i dag finnes i 
undersøkelsesforskriften gir en god regel. Vi foreslår derfor at denne flyttes inn i selve 
loven, og at ordlyden utvides noe for å gi ennå klarere anvisning om hvilke hensyn som 
skal vektlegges av undersøkelsesmyndigheten. 
 
Mer konkret foreslår departementet at undersøkelsesmyndigheten skal legge vekt på 
målet om å forebygge luftfartsulykker, ulykken eller hendelsens omfang og alvorlighet, 
undersøkelsens forventede flytryggingsmessige verdi i forhold til kostnadene og 
konsekvensene for undersøkelsesmyndighetens øvrige arbeidsoppgaver og 
tilgjengelige ressurser.206 
 
Som nevnt i kapittel 9.2.1 forutsetter departementet at undersøkelsesmyndigheten må 
kunne la være å gå videre med undersøkelsen dersom de innledende undersøkelsene 
viser at de flysikkerhetsmessige gevinstene vil være minimale eller helt fraværende. I 
så fall kan en spørre seg om det bør gjelde formelle regler for hvordan saken skal 
avsluttes. Dette vil vi omtale innledningsvis i kapittel 9.2.5 om undersøkelsesrapporter. 
 
Departementet mener undersøkelsesmyndigheten når som helst må kunne undersøke 
en sak som den innledningsvis har valgt å ikke gå videre med.207 På samme måte må 
den kunne gjenoppta en sak som den tidligere har undersøkt, men som det er grunn til 
å se nærme på. Departementet har etter noe tvil kommet til at det er også er ønskelig å 
gi en uttrykkelige regler om dette i selve lovteksten. Vi viser til merknadene til 
lovutkastet.208 
 
Videre mener departementet at det bør gis en uttrykkelig regel om at 
undersøkelsesmyndigheten beslutning om å foreta en undersøkelse, om å ikke foreta 
en undersøkelse eller hvilket omfang undersøkelsen skal ha, ikke bør kunne påklage. 
En slik klagerett ville kunne åpne for meget ressurskrevende behandling av klager fra 
en stor personkrets. I tillegg vil det kunne være vanskelig å avgjøre hvem som skulle ha 

                                                           
204 Se undersøkelsesforskriftens § 7. Denne teksten er i sin tur basert på artikkel 4 nr. 2 i EUs 
undersøkelsesdirektiv. 
205 Se NOU 1999:30 og forslaget til ny § 477 annet ledd i sjøloven. 
206 Se lovutkastets § 12-13 og merknadene til denne bestemmelsen. 
207 Dette prinsippet er nedfelt i undersøkelsesforskriftens § 19 om gjenopptagelse. 
208 Se merknadene til utkastets § 12-13. 
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klagerett i slike tilfeller. Disse vurderingene vil være av så skjønnsmessig art at det er 
vanskelig å finne klare retningslinjer en klage i tilfelle skulle vurderes opp mot. Endelig 
mener departementet at flere av disse avgjørelsene vil ha et klart preg av å være 
prosessledende, og at de derfor ikke er naturlig å si at de er enkeltvedtak. For å avklare 
enhver tvil, bør det likevel gis en uttrykkelig lovregel om dette. 
 

9.2.3 Undersøkelsesmyndighetens rettigheter 
En del av rettighetene209 til undersøkelsesmyndigheten er allerede regulert i 
luftfartslovens § 12-5. Departementet ønsker i hovedsak å videreføre disse. 
 
På ett punkt ønsker departementet likevel å styrke undersøkelsesmyndighetens 
rettigheter. Etter luftfartslovens § 12-5 tredje ledd kan undersøkelsesmyndigheten 
kreve bevisopptak etter tvistemålslovens regler dersom det ”finnes nødvendig for 
undersøkelsen”. Undersøkelsesmyndigheten må etter ordlyden dokumentere at 
bevisopptak er nødvendig. Departementet er litt i tvil om dette utgjør et praktisk hinder 
for bruk av bevisopptak, men siden bestemmelsen trolig har sin viktigste funksjon som 
”ris bak speilet” i forhold til personer som ikke er villige til å komme å forklare seg for 
undersøkelsesmyndigheten, vil endringen bare ha helt marginal betydning for 
domstolenes arbeidsbelastning. 
 
Som det fremgår av utkastet til lovtekst, foreslår departementet å beholde store deler av 
innholdet i gjeldende lovs § 12-5. Av rent pedagogiske grunner ønsker vi likevel 
innholdet få en litt endret paragrafinndeling. Vi viser til merknadene til 
bestemmelsene.210 
 

9.2.4 Informasjon til luftfartsmyndigheten 
Undersøkelsesmyndigheten har selv ikke myndighet til å rette pålegg om 
forebyggende tiltak til noen, eller på andre måter å opptre som utøvende myndighet. 
Dette er oppgaver som ligger til luftfartsmyndigheten. Undersøkelsesmyndighetens 
oppgave er å klarlegge faktum, analysere faktum og komme med eventuelle 
sikkerhetstilrådninger. Deretter er det opp til luftfartsmyndigheten å avgjøre hvordan 
rapporten skal følges opp. 
 
I noen tilfeller er det umiddelbart innlysende, eller så viser undersøkelsesmyndighetens 
foreløpige undersøkelser, at det er behov for å sette i verk umiddelbare forebyggende 
tiltak for å redusere risikoen for at en ulykke eller hendelse gjentar seg eller at en risiko 
som ennå ikke har ført til en ulykke, realiserer seg. I slike tilfeller kan det være 
uforsvarlig å avvente endelig rapport fra undersøkelsesmyndigheten. Hvordan skal 
disse sakene håndteres? 
 

                                                           
209 Overskriften til gjeldende § 12-5 er ikke helt dekkende, fordi paragrafen også pålegger 
undersøkelsesmyndigheten enkelte forpliktelser. Se paragrafens fjerde ledd. 
210 Se utkastets § 12-13 flg. og merknadene til disse bestemmelsene. 
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I dag er det praksis at undersøkelsesmyndigheten holder luftfartsmyndigheten 
fortløpende orientert dersom den mener det er nødvendig eller ønskelig med 
umiddelbare tiltak. Hvis luftfartsmyndigheten mener det er nødvendig, vil den deretter 
gi nødvendige pålegge overfor operatører, produsenter, verksteder osv. før endelig 
undersøkelsesrapport foreligger. 
 
Departementet ser at denne typen kontakt i undersøkelsesfasen gjør det nødvendig å 
være seg bevisst undersøkelsesmyndighetens faglige uavhengighet i forhold til 
luftfartsmyndigheten. Det er viktig at kommunikasjonen i denne tidlige fasen i all 
hovedsak går en vei – det vil si, fra undersøkelsesmyndigheten til luftfartsmyndigheten. 
Men så lenge luftfartsmyndigheten er det eneste organet med utøvende myndighet, 
samtidig som det er behov for umiddelbare tiltak, er det vanskelig å komme utenom en 
viss kontakt mellom de to. 
 
Alt i alt mener departementet at undersøkelsesmyndigheten bør pålegges en lovfestet 
plikt til å informere luftfartsmyndigheten underveis i undersøkelsesarbeidet, i den grad 
dette anses nødvendig av hensyn til flysikkerheten.211 

9.2.5 Plikten til å skrive undersøkelsesrapport og krav til innhold i 
rapporten 

Gjeldene luftfartslov pålegger ikke undersøkelsesmyndigheten uttrykkelig å skrive 
rapporter fra undersøkelsene. Strengt tatt følger denne plikten heller ikke uttrykkelig 
av undersøkelsesforskriften, men den er klart forutsatt.212 
 
Departementet mener selve plikten til å skrive rapport bør fremgå av selve loven. 
Spørsmålet er så om denne plikten bør omfatte alle undersøkelser, eller bare visse typer 
undersøkelser. 
 
Allerede av undersøkelsesdirektivet følger det at det skal skrives rapport i de tilfellene 
dette direktivet omfatter. Undersøkelsesmyndigheten må følgelig skrive rapport etter at 
den har undersøkt luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser. Men bør en gå 
lenger, å pålegge rapportering også etter at mindre alvorlige hendelser har vært 
undersøkt? 
 
Departementet mener det er å gå for langt å pålegge rapportering i alle slike tilfeller. I 
stedet bør undersøkelsesmyndigheten pålegges å foreta en konkret vurdering av 
behovet for å skrive rapporter etter mindre alvorlige hendelser. Til gjengjeld bør loven 
selv angi de mest sentrale hensynene undersøkelsesmyndigheten skal legge vekt på 
ved denne vurderingen. Etter departementets syn kan det være naturlig å vise til de 
samme hensynene som skal vektlegges når en tar stilling til omfanget av selve 
undersøkelsen.213 I praksis vil det si målet om å forebygge luftfartsulykker, hendelsens 
omfang og alvorlighet, undersøkelsens forventede flytryggingsmessige verdi i forhold 

                                                           
211 Se utkastet til § 12-19, og merknadene til denne bestemmelsen. 
212 Se for eksempel undersøkelsesforskriftens § 17. 
213 Se drøftelsen ovenfor i kapittel 9.2.2 og utkastet til § 12-13 annet ledd. 
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til kostnadene, tilgjengelige ressurser og konsekvensene for 
undersøkelsesmyndighetens øvrige arbeidsoppgaver. 
 
Dersom undersøkelsesmyndigheten, etter en konkret vurdering, kommer til at det ikke er nødvendig å 
gå videre med undersøkelsen av en mindre alvorlig hendelse, vil det normalt heller ikke være behov for å 
skrive rapport. Departementet har vurdert om det i disse tilfellene bør gjelder spesielle formkrav for 
måten undersøkelsesmyndigheten avslutter behandlingen av saken på. For eksempel kunne 
undersøkelsesmyndigheten pålegges å informere Luftfartstilsynet om at hendelsen har vært vurdert, at 
man ikke har funnet grunn til å gå videre med saken og en kort begrunnelse for standpunktet. 
 
Som regel vil nok dette være god praksis, men departementet ønsker likevel å avstå fra å lovregulere 
dette spørsmålet. I stedet bør departementet kunne gi et slikt pålegg i instruks form dersom det skulle 
være ønskelig. En slik generell instruks er av rent administrativ karakter, og krenker ikke prinsippet om 
undersøkelsesmyndighetens uavhengighet. 
 
I det følgende forutsetter vi at det skal skrives rapport. Spørsmålet er hvilket omfang og 
innholdet rapportene skal ha. 
 
Ingen av disse problemstillingene er omtalt i gjeldende luftfartslov. I 
undersøkelsesforskriften er det bestemt at rapporten skal inneholde 
”undersøkelsesmyndighetens uttalelser om årsaksfaktorene til ulykken/hendelsen og 
eventuelle sikkerhetstilrådinger. Tilrådingene skal angi hvile forhold som bør vurderes 
rettet på for å hindre nye tilfelle av samme eller lignende art.” 
 
Formuleringene i undersøkelsesforskriften er igjen basert blant annet på krav som 
følger av undersøkelsesdirektivet214 og av anneks 13 til Chicago-konvensjonen.215 I 
tillegg har ICAO utgitt en egen manual216 som gir veiledende og relativt detaljerte 
retningslinjer for hvordan rapportene skal utformes. Vi står med andre ord ikke fritt når 
nasjonale regler skal utformes. 
 
Selv om luftfartsloven ikke sier noe om utformingen av rapportene, har 
undersøkelsesforskriften og de ulike bindende og veiledende dokumentene fra ICAO 
ført til at det har utviklet seg relativt klare oppfatninger i fagmiljøet om hvordan 
rapportene bør utformes. 
 
Departementet mener det er ønskelig at retningslinjene for utformingen av rapportene 
tas inn i selve luftfartsloven. Det er to grunner til dette. For det første forutsetter de 
foreslåtte reglene om beskyttelse av rapportørene at rapportene ikke inneholder 
opplysninger som kan identifisere kildene i større grad enn strengt nødvendig. Vi viser 
særlig til det som er sagt om dokumentoffentlighet i kapittel 7.3.8.5, men også det som 
er sagt om taushetsplikt i kapittel 7.3.8.4. Selv om undersøkelsesmyndigheten er seg 
bevisst disse hensynene allerede i dag, gjør det foreslåtte samspillet mellom 

                                                           
214 Rådsdirektiv 94/56/EØF av 21. november 1994 artikkel 7 nr. 1. 
215 Se vedlegget Format of the Final Report som er en del av anneks 13 til Chicago-konvensjonen. 
216 Manual of Aircraft Accident Investigation (Doc. 6920). Se omtalen av denne på side 5-1 i anneks 13 til 
Chicago-konvensjonen (Ninth Edition, July 2001). 
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taushetsregler og regler for dokumentoffentlighet at behovet for klare 
grensedragninger i selve loven øker. 
 
For det andre er retningslinjer for innholdet i rapportene en viktig måte å synliggjøre 
selve formålet med undersøkelsesordningen i selve loven. For 
undersøkelsesmyndigheten selv er det ikke så farlig om disse retningslinjene er nedfelt 
i lov, forskrift eller andre dokumenter. Men for utenforstående, som vil gjøre seg kjent 
med undersøkelsesinstituttet, er det viktig at dette fremgår av selve loven. 
 
Hvordan skal så retningslinjene utformes? 
 
Departementet foreslår at lovteksten tar utgangspunkt i undersøkelsesdirektivets tekst 
og dagens undersøkelsesforskrift, og at en i tillegg ser hen til de formuleringene 
Sjølovkomiteen har foreslått i de parallelle bestemmelsene i sjøloven.217 
Samferdselsdepartementet mener lovteksten bør kreve en redegjørelse for 
hendelsesforløp og undersøkelsesmyndighetens forståelse av årsaksforholdene. I den 
grad det er nødvendig skal rapporten inneholde sikkerhetstilrådninger. 
 
Rapportens omfang bør tilpasses omfanget av de undersøkelsene som er foretatt. Det 
vil si at de samme hensynene som styrer omfanget av selve undersøkelsen også bør 
være veiledende for omfanget og grundigheten av rapporten. 
 
For å fremme rapporteringsviljen, og for å unngå unødvendig belastning for personer 
som er berørt av ulykken eller hendelsen, foreslår departementet at loveteksten 
presiserer at rapportene bare skal inneholde opplysninger som er relevante for arbeidet 
med å forebygge luftfartsulykker. Et stykke på vei er dette noe som følger allerede av 
kravene i anneks 13 til Chicago-konvensjonen.218 
 
I tillegg mener departementet det bør være et absolutt, at rapporten ikke skal inneholde 
referanser til enkeltpersoners navn, adresse eller andre opplysninger som gjør det 
mulig å identifisere hvem som har gitt opplysningene. Dette er også godt i 
overensstemmelse med et av de sentrale prinsippene i rapporteringsdirektivet.219 Se for 
øvrig drøftelsen av forholdet til taushetsreglene i kapittel 7.3.8.4. 
 
Dersom praksis viser at det er behov for å gi mer utførlige regler om utformingen av 
rapportene, er det ønskelig å kunne supplere lovens hovedprinsipper med utfyllende og 
detaljerte forskriftsbestemmelser. Ved utformingen av disse kan det være naturlig å ta 
utgangspunkt i eksisterende og fremtidige retningslinjer fra ICAO. 
 

                                                           
217 Se utkastet til § 480 første ledd i NOU 1999:30 s. 83. 
218 Se pkt. 5.12.1 første avsnitt i det nevnte annekset. 
219 Se direktivets artikkel 8 nr. 1 annet punktum 
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9.2.6 Behandlingen av utkast til undersøkelsesrapporten220 
Den prosessuelle behandlingen av utkast til undersøkelsesrapport har i praksis vist seg 
å reise noen vanskelige problemstillinger. Disse problemstillingene må sammenholdes 
med det som er sagt om dokumentoffentlighet i kapittel 7.3.8.5. Departementet foreslo 
der en uttrykkelig regel om at utkast til rapport ikke skal være offentlig, og at endelig 
rapport er offentlig fra det tidspunkt undersøkelsesmyndigheten selv bestemmer.221 
 
Luftfartsloven inneholder i dag ingen bestemmelser om den prosessuelle håndteringen 
av utkast til rapporter. Undersøkelsesforskriften inneholder derimot enkelte viktige 
saksbehandlingsregler.222 Undersøkelsesdirektivet og anneks 13 til Chicago-
konvensjonen legger også visse føringer på måten utkast til rapport skal håndteres på 
innad i hvert enkelt land.223 
 
I undersøkelsesforskriften224 slås det fast at ”utkast til rapport kan, dersom ikke særlige 
grunner taler mot det, forelegges [de saken angår] til uttalelseslik slik at disse får 
anledning til å fremkomme med det de finner nødvendig for å ivareta sitt tarv.”225 Med 
”de saken angår” siktes det til ”fartøyets eier, dets bruker samt forsikreren og andre 
som saken angår.”226 
 
Departementet mener de mest sentrale prinsippene for håndteringen av utkast til 
undersøkelsesrapport også bør tas inn i luftfartsloven. Den detaljerte utformingen av 
lovteksten krever at en tar stilling til fire problemstillinger, som innbyrdes er nært 
forbudet med hverandre. For det første må en ta stilling til hvilke personer utkastet til 
rapport bør sendes til. Dernest må en ta stilling til om disse skal ha et absolutt krav på å 
få tilsendt rapporten uten anmodning, om de skal kunne kreve det eller om det skal 
være opp til undersøkelsesmyndighetene å bestemme om de skal få tilsendt utkastet. 
For det tredje må en ta stilling til om hele utkastet til rapport skal sendes ut, eller bare 
de delene som angår mottakeren. Endelig må en ta stilling til hvilke fristregler som skal 
gjelde for de som har rett til å uttale seg. 
 
De som berøres av en luftfartsulykke kan systematisk deles inn i tre grupper. Det er for 
det første, passasjerene i luftfartsøyet og deres pårørende. For det andre, eier og bruker 
av luftfartsøyet, forsikrer, kabinbesetningen og andre som har et profesjonelt forhold til 
flyvirksomheten. Og, det er for det tredje, offentlige myndigheter med ansvar for 
flysikkerhet, det vil si undersøkelsesmyndigheten selv og luftfartsmyndigheten. 

                                                           
220 Se utkastet til § 12-21. Se også artikkel 22 nr. 3 i utkastet til direktiv om jernbane sikkerhet, omtalt 
ovenfor i kapittel 3 og i note 13. 
221 Se lovutkastets § 12-22. 
222 Se særlig forskriftens §§ 15 og 17. 
223 Se særlig kapittel 6 i annekset. 
224 Se forskriftens § 17 første ledd. 
225 Ordet ”utkast” må ikke forveksles med de ”foreløpig rapport” som er omtalt i § 17 fjerde ledd. Dette er 
en egen rapporttype som skal avgis dersom det tar mer enn 12 måneder å ferdigstille den endelige 
rapporten. 
226 Se undersøkelsesforskriftens § 11 første ledd, som igjen bygger på luftfartslovens § 12-5 fjerde ledd, 
første punktum. 
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Ved større ulykker vil antallet passasjerer og deres berørte kunne være meget stort. 
Dersom en gir alle disse en absolutt rett til å få tilsendt utkastet til 
undersøkelsesrapport, vil den administrative belastningen kunne bli betydelig for 
undersøkelsesmyndigheten. Med de begrensede ressurser undersøkelsesmyndigheten 
har til disposisjon, er det en reell fare for at dette vil gå på bekostning av annet 
forebyggende arbeide med større betydning for fremtidig flysikkerhet.227 
 
På den annen side vil det å bli involvert i prosessen med å utforme en endelig rapport 
kunne ha en positiv psykologisk virkning på passasjerene og deres berørte, i tillegg til 
at det kan føre til korrigeringer av faktiske feil. Departementet antar likevel at det 
normalt bare vil være en liten gruppe av passasjerene og deres berørte som ønsker å 
uttale seg om utkastet til rapport.228 
 
Gruppen av personer med et profesjonelt forhold til ulykken, vil ikke kunne bli like stor 
som den førstnevnte gruppen. Slik sett veier ikke argumentet om en administrativ 
belastning like tungt for disses del. 
 
Samlet sett mener departementet at disse to persongruppene bør ha krav på å få seg 
forelagt, og uttale seg om, utkastet til rapport i den grad det er praktisk gjennomførbart. 
Denne ordningen antas også å være i overensstemmelse med de kravene som ligger i 
utkastet til nytt direktiv om jernbanesikkerhet.229 Departementet antar at den ordlyden 
som foreslås på dette punktet i luftfar6tsloven og i forslaget til ny lov om undersøkelse 
av jernbaneulykker ligger tett opp mot det reelle innholdet i Sjølovkomiteens forslag til 
tilsvarende bestemmelser i sjøloven. Når gjelder muligheten til å avslå anmodning fra 
enkelte berørte, men ikke andre, vises det til merknadene til lovutkastet.230 
 
Når det gjelder luftfartsmyndigheten, er det i dag fast rutine at alle utkast til rapporter 
oversendes. Luftfartstilsynet er regelmessig å anse som ”andre som saken angår”, slik 
dette uttrykket er brukt i høringsreglene i undersøkelsesforskriften.231 
 
Denne regelen legger et visst press på prinsippet om at undersøkelsesmyndigheten 
skal være et selvstendig organ, unndratt faglig styring fra både luftfartsmyndigheten og 
Samferdselsdepartementet. Departementet har derfor spurt seg om det å oversende 
utkast til undersøkelsesrapport til luftfartsmyndigheten er forenlig med kravet om at 
undersøkelsesmyndigheten skal være selvstendig. 
 

                                                           
227 Og for så vidt også sikkerhet innenfor de øvrige transportsektorene undersøkelsesmyndigheten har 
og vil få ansvar for på grunn av ressursknapphet. 
228 Departementet har notert seg at det kan se ut som om det er visse nyanseforskjeller mellom 
undersøkelsesdirektivet for luftfart og utkastet til direktiv om jernbane sikkerhet på dette punktet. Vi 
viser til artikkel 22 i den foreløpige versjonen av jernbanedirektivet som er vedlagt del II av dette notatet. 
229 Se foregående note og utkastets artikkel 22 nr. 3. 
230 Se merknadene til utkastets § 12-21. 
231 Se undersøkelsesforskriftens § 17 første ledd, jf § 11 første ledd. 
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Departementet ser at det er mulig å ha prinsipielle innvendinger mot en slik ordning, 
men har likevel kommet til at det er ønskelig å gi luftfartsmyndigheten en absolutt rett 
til å få seg forelagt og kommentere utkast til undersøkelsesrapporter. Standpunktet er 
basert på følgende tre hensyn. For det første er det faglige miljøet i Norge innenfor det 
aktuelle området så vidt lite at luftfartsmyndighetens mulighet til å uttale seg vil 
redusere faren for at den endelige rapporten inneholder faglige feil. Funnene i en sak 
vil kunne åpne for flere ulike oppfatninger av årsaksforholdene. Dersom 
undersøkelsesmyndigheten skulle ha oversett noen av disse, kan det være ønskelig 
med supplerende kommentarer fra luftfartsmyndigheten. Samtidig må det selvsagt 
være opp til undersøkelsesmyndigheten å ta stilling til om kommentarene fra 
luftfartsmyndigheten gjør det nødvendig med endringer i utkastet til rapport. 
 
For det andre har luftfartsmyndigheten erfaring for at dette organets oppfølgende 
arbeid etter at endelig rapport er ferdig får bedre kvalitet dersom luftfartsmyndigheten 
har hatt mulighet til å undersøke om utkastets innhold er vanskelig å forstå eller på 
andre måter uegnet som grunnlag for oppfølgende og forebyggende sikkerhetsarbeid. 
Uten å gripe inn i kartleggigen av de konkrete funnene i saken, vil luftfartsmyndigheten 
kunne gi en viss veiledning om hvordan de best kan nyttiggjøre seg 
undersøkelsesmyndighetens funn og tilrådninger. Til slutt er det opp til 
undersøkelsesmyndigheten å ta stilling til hvordan kommentarene skal brukes. 
 
For det tredje kan luftfartsmyndigheten ha behov for å ivareta sitt eget tarv i saken, jf. 
luftfartslovens § 12-5 fjerde ledd. Dersom luftfartsmyndigheten selv kritiseres i den 
endelige rapporten vil dette i sin tur kunne danne grunnlag for søksmål fra private som 
er berørt av ulykken. Etter den såkalte Partnair-ulykken var dette en aktuell 
problemstilling. Selvsagt må luftfartsmyndigheten tåle kritikk dersom de faktisk har 
gjort feil, eller undersøkelsesmyndigheten har saklig grunn til å tro det. Men dersom 
undersøkelsesmyndighetens arbeid og utkast til rapport er mangelfull eller feilaktig, 
bør luftfartsmyndigheten få mulighet til å gi til kjenne sitt syn på rapporten før den er 
endelig og dermed offentlig232. 
 
Når rapporten først er offentlig vil det fort feste seg en oppfatning om at det som står 
der er sannheten. I sivilprosessuell sammenheng vil undersøkelsesrapporten trolig 
tillegges stor vekt. Dermed er det ekstra viktig at innholdet er korrekt. I tråd med det 
forvaltningsrettslige grunnprinsippet om god saksforberedelse, bør 
luftfartsmyndigheten få anledning til å uttale seg om innholdet i et dokument som vil 
kunne få direkte og vesentlige konsekvenser for det selv. En annen sak er om 
undersøkelsesmyndigheten finner grunn til å endre rapportens innhold ut i fra 
luftfartsmyndighetens kommentarer. 
 
Praksis etter den gjeldende undersøkelsesforskriften er at hele utkastet forelegges de 
personene og organene undersøkelsesmyndigheten mener bør få kommentere det. 

                                                           
232 Se utkastet til § 12-22 og drøftelsen i kapittel 6.4.7.5. 
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Denne ordningen er også i overensstemmelse med det Sjølovkomiteen har foreslått 
som ny regel ved undersøkelse av sjøulykker.233  
 
Departementet har vurdert om foreleggelse av hele rapporten vil være for ressurs- og 
tidskrevende, og om undersøkelsesmyndigheten risikere å måtte gjennomgå store 
mengder likeartede kommentarer. I så fall vil dette kunne være uheldig, siden hurtig 
fremleggelse av endelig rapport er et viktig mål i seg selv. 
 
Departementet har kommet til at foreleggelse bør omfatte hele utkastet til rapport.. For 
det første er det nødvendig å se hele utkastet i sammenheng. Faktabeskrivelser og 
analyser basert på de samme faktaene, kan ikke løsrives fra hverandre. Eventuelle 
vurderinger av myndigheter, operatører, tjenesteytere og besetninger, må også 
vurderes i lys av hverandre. For det andre antar vi at det i de aller fleste tilfellene vil 
være et meget begrenset antall personer som ber om å få utkastet til rapport tilsendt. På 
dette punktet vil det kunne være en viss forskjell mellom luftfartsulykker og sjøulykker. 
For det tredje vil selve arbeidet med å ta stilling til hvilke deler av rapporten som skal 
sendes til de ulike berørte være meget arbeidskrevende og dessuten avhengig av 
vanskelige skjønnsmessige vurderinger. 
 
Når det gjelder frister viser vi til merknadene til utkastets § 12-21. 
 

10. Lovtekniske spørsmål 
Luftfartslovens kapittel XII har overskriften ”Luftfartsulykker”. Departementet foreslår 
å videreføre tanken om å samle de fleste bestemmelsene som har med luftfartsulykker 
å gjøre i ett kapittel. Men for å gjøre overskriften litte mer informativ, foreslås det å 
utvide den med henvisninger til noen av de viktigste undertemaene som behandles i 
kapitlet. 
 
Utkastet utvider kapitlets omfang ganske kraftig. For å gjøre det litt lettere å finne frem, 
har vi laget følgende lille veiledning: 
 

1. Det aller meste av de bestemmelsene som finnes i kapitlet i dag videreføres, 
men overskrifter, paragrafnummerering og inndeling er ofte endret. 

 
2. I mangel av en ideell systematikk er underkapitelene forsøkt sortert etter en 

slags kronologi, med varsling, redningstjeneste og berging først, før en kommer 
til rapportering, undersøkelse og frihet for etterfølgende sanksjoner. 

 
3. For å lette undersøkelsesmyndighetens bruk av reglene, har vi forsøkt å samle 

de reglene dette organet skal bruke i ett underkapittel (kapittel F). Etter utkastet 
skal loven regulere alle de viktigste prinsippene for undersøkelsesmyndighetens 
arbeid. Mange av disse er flytte fra den gjeldende undersøkelsesforskriften, 
noen er nye, mens atter andre er endrede utgaver av gjeldende regler. 

                                                           
233 Se utkastet til ny § 480 i sjøloven på s. 83 i NOU 1999:30. 
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4. Reglene i underkapittel F er forsøkt samordnet med de ventede reglene om 

undersøkelse av sjøfartsulykker. 
 

5. På samme måte har vi forsøkt å samle de bestemmelsene som er spesielt rettet 
mot luftfartsmyndigheten (underkapittel G). I motsetning til det som gjelder for 
undersøkelsesmyndigheten, regulerer disse bare en liten del av 
luftfartsmyndighetens samlede oppgaver. Felles for underkapittel G er at de 
gjelder lagringen og bruken av opplysninger luftfartsmyndigheten har mottatt. 

 
6. Reglene om rapportering er felles for rapportering både til 

undersøkelsesmyndigheten og til luftfartsmyndigheten. Derfor er disse samlet i 
et eget underkapittel (kapittel E), plassert foran spesialkapitelene for de to 
myndighetene. I motsetning til de fleste av de øvrige bestemmelsene i kapittel 
XII, er dette rene hjemmelsbestemmelser. 

 
7. Siden mange av de samme reglene og prinsippene gjelde for både 

undersøkelsesmyndigheten og luftfartsmyndigheten er flere av bestemmelsene i 
underkapittel F og G nesten identiske. Men på en del punkter er det 
nyanseforskjeller som skyldes de to myndighetenes ulike roller. 

 
8. Forbudet mot sanksjoner fra arbeidsgiver retter seg ikke mot noen myndighet, 

og er derfor plassert i et eget underkapittel, til tross for at det bare utgjør én 
paragraf. 

 
9. Reglene om redningstjenesten, berging og fjerning av vrakrester, er praktisk talt 

identiske med dagens regler. 
 
 

11. Merknader til lovteksten 
 
Generelt om hele kapitler 
Det vises til de lovtekniske bemerkningene i kapittel 10. 
 
 
Til § 12-1 
Bestemmelsen viderefører deler av de problemstillingene som i dag er regulert i § 12-4. 
 
Første ledd slår fast at departementet har myndighet til å bestemme hvilket organ som 
skal være undersøkelsesmyndighet etter luftfartsloven. Det forutsettes at 
Havarikommisjonen for sivil luftfart og bane skal ha denne oppgaven på samme måte 
som i dag. Med den omfattende praksisen som nå foreligger, mener departementet det 
er forsvarlig å overføre denne oppgaven fra Kongen til departementet, jf. gjeldene 
lovtekst. 
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For det andre slår første ledd fast selve plikten til å foreta undersøkelser. De øvrige 
bestemmelsene i loven forutsetter at denne plikten følger av § 12-1 første ledd, jf. særlig 
utkastet til § 12-12. Undersøkelsesmyndigheten skal ha plikt til å undersøke både 
luftfartsulykker og luftfartshendelser. Disse begrepene er definert i utkastets § 12-3. For 
så vidt gjelder omfanget av undersøkelsen viser vi til kommentarene til utkastets § 12-12 
annet ledd, og omtalen ovenfor i kapittel 9.2.2. Den detaljerte reguleringen av 
undersøkelsesmyndighetens oppgaver er regulert i underkapittel F. 
 
For det tredje angir første ledd formålet med hele det foreslåtte regelverket. Dersom 
det er tvil om forståelsen av andre bestemmelser i kapitlet, vil formålsangivelsen kunne 
fungere som en retningslinje for tolkningen av disse. 
 
Sammen med § 12-2 angir paragrafen den ytre rammen for det forebyggende 
flytryggingsarbeidet basert på innsamling av opplysninger om luftfartsulykker og 
luftfartshendelser. 
 
I kapittel 3 er det antydet at Havarikommisjonen vil kunne bli tillagt oppgaver også 
innenfor andre sektorer enn sivil luftfart og jernbane. Den foreslåtte lovteksten er ikke 
ment å regulere det administrative forholdet mellom Havarikommisjonen og 
vedkommende fagdepartement. Den faglige uavhengigheten, som blant annet er 
nedfelt i internasjonale regelverk, videreføres som den er i dag.234 
 
Detaljbestemmelsene i underkapittel F inneholder ikke hjemler til å gi utfyllende regler 
om undersøkelsesmyndighetens arbeidsoppgaver. I stedet gir utkastets annet ledd en 
samlet hjemmel for slike utfyllende forskrifter. Bestemmelsen forutsetter at de 
utfyllende forskriftene skal ligge innenfor den rammen av oppgaver som er definert i 
utkastet til lovbestemmelser. 
 
Annet ledd slår fast to sider av ett og samme prinsipp. For det første skal 
undersøkelsesmyndigheten avstå fra å fordele skyld og erstatningsansvar. For det 
andre skal undersøkelsen foregå uavhengig av andre former for parallell undersøkelse 
eller etterforskning av det samme saksforholdet. Det siktes med dette både til politiets 
etterforskning og eventuelle andre mer ad hoc-pregede undersøkelser, typisk i form av 
offentlig oppnevnte undersøkelseskommisjoner. Flere av de øvrige bestemmelsene i 
forslaget er gitt nettopp med tanke på å forhindre at opplysninger som 
undersøkelsesmyndigheten mottar skal kunne brukes av andre. 
 
Tredje ledd er en generell hjemmel for utfyllende forskrifter om 
undersøkelsesmyndighetens arbeid. De øvrige bestemmelsene i utkastet som 
omhandler undersøkelsesmyndighetens arbeid inneholder derfor ikke spesielle 
forskriftshjemler. En tilsvarende hjemmel finne i utkastet til § 12-2 tredje ledd, for så 
vidt gjelder luftfartsmyndighetens arbeid etter kapittel XII. Forskrifter som skal rettes 

                                                           
234 Se fremstillingen i kapittel 4.2. 
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mot andre enn disse to organene, er tatt inn i de respektive paragrafene der de hører 
hjemme. Se utkastet til §§ 12-5 og 12-9. 
 
 
§ 12-2 
Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende lov. Bestemmelsen beskriver 
luftfartsmyndighetens ansvar for å for å drive forebyggende arbeid basert på 
opplysninger om luftfartsulykker og luftfartshendelser som har funnet sted. 
Bestemmelsen slår i tillegg fast at luftfartsmyndigheten skal ha ansvar for å koordinere 
formidlingen av sikkerhetsopplysninger til og fra utenlandske og internasjonale 
myndigheter og organisasjoner. Hele paragrafen gjenspeiler i stor grad de ordningene 
for internasjonal utveksling av opplysninger som etableres gjennom 
rapporteringsdirektivet og ESSARR 2.235 
 
De oppgavene som er beskrevet i bestemmelsen utgjør bare en del av alle de 
oppgavene luftfartsmyndigheten har etter luftfartsloven. Bestemmelsen angir dessuten 
bare den ytre rammen for luftfartsmyndighetens arbeid. Selve det systematiske og 
analytiske sikkerhetsarbeidet som skal utføres av luftfartsmyndigheten er det opp til 
organet selv å utforme. Dette er oppgaver som vil måtte utvikles i takt med utviklingen 
av selve sikkerhetsfaget. I stor grad vil det arbeidet som faller inn under kapittel XII 
måtte samvirke med de oppgavene som er beskrevet i andre kapitler i loven. 
 
På samme måte som for undersøkelsesmyndighetens del er det i annet ledd gitt en 
generell forskriftshjemmel. Som det vil fremgå av resten av utkastet til kapittel XII er 
det bare i begrenset grad gitt uttrykkelige bestemmelser om hvordan 
luftfartsmyndigheten skal utføre sine oppgaver. I stedet er det listet opp en del 
begrensinger i måten luftfartsmyndigheten kan bruke innsamlede opplysninger på. 
Innenfor den rammen som angis av de øvrige bestemmelsene i kapitlet, forutsettes 
luftfartsmyndigheten å organisere sitt arbeid selv. Departementet antar at det bare i 
begrenset grad er ønskelig å styre dette gjennom forskrift. 
 
Stortinget har nylig behandlet St.meld. nr. 17 (2002-2003) om statlig tilsyn. Det er ennå 
for tidlig å si om departementets oppfølging av meldingen vil legge føringer for bruken 
av forskriftshjemmelen. 
 
 
Til § 12-3 
Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende lov, men deler av de begrepene som er 
definert er i realiteten definert allerede i gjeldende lov.236 Paragrafen definerer 
luftfartsulykke, luftfartshendelse og alvorlig luftfartshendelse. Alle disse begrepene 
brukes andre steder i kapitlet. Bestemmelsen gjør det dermed mulig å korte ned 
teksten i de øvrige paragrafene i utkastet. I tillegg bidrar den til å presisere innholdet i 
disse andre bestemmelsene. 
                                                           
235 Se om disse i kapittel 7.2.1 og 7.2.2. 
236 Se § 12-4 
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Det er ikke helt opplagt at så vidt sentrale begreper bør defineres i lovens kapittel XII. 
Uttrykket ”luftfartsulykke” brukes i dag også i luftfartslovens §§ 6-9 og 9-1. Dermed bør 
det avklares om de definisjonene som nå foreslås i kapittel XII også skal legges til 
grunn ved tolkningen av de samme ordne endre steder i loven  
 
Utkastets §§ 12-5 og 12-9 gjør at § 6-9 kan oppheves som overflødig. Dermed bortfaller 
problemstillingen i forhold til denne paragrafen. 
 
Derimot skal ikke § 9-1 oppheves. Her finnes i dag det litt spesielle uttrykket ”å unngå 
sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker”. Av sammenhengen 
fremgår det at ordet ”luftfartsulykker” her brukes på en snevrere måte enn i utkastet til 
§ 12-3. Selv om det neppe ville oppstå praktiske problemer om bestemmelsen ble 
beholdt med sitt nåværende innhold, har departementet valgt å bytte ut det siterte 
uttrykket med ordet ”luftfartsulykke” alene. 
 
Definisjonene av luftfartsulykke og luftfartshendelse er sideordnede begreper. Til 
sammen favner disse to begrepene om det pliktige rapporteringssystemets totale 
virkeområde, jf. utkastet til § 12-9. Som ordlyden tilsier, er alvorlig luftfartshendelse et 
underbegrep av luftfartsulykke. Dette begrepet er definert fordi det er brukt i 
bestemmelsene om varslingsplikt. 
 
Definisjonen av luftfartsulykke tilsvarer den som i dag finnes i 
undersøkelsesforskriften. Denne bygger i sin tur på definisjoner i 
undersøkelsesdirektivet og i Chicago-konvensjonens anneks 13. 
 
Definisjonen av alvorlig luftfartshendelse tilsvarer langt på vei den som finnes i 
undersøkelsesforskriften.237 Denne er i sin tur hentet fra undersøkelsesdirektivet.238 I 
vedlegget til undersøkelsesdirektivet finnes det en liste over eksempler på alvorlige 
hendelser. 
 
Definisjonen av luftfartshendelse ligner mye på den som finnes i 
undersøkelsesforskriften og i rapporteringsdirektivet. Bestemmelsen forutsetter at det 
gis utfyllende forskrifter som definerer eventuelle underbegreper som måtte være 
ønskelige. Fordi loven selv bruker ett av dem, nemlig alvorlig luftfartshendelse, er dette 
definert i lovens selv. 
 
Definisjonen av luftfartshendelse angir ikke en helt presis ytre grense for begrepet. Når 
en skal ta stilling til detaljene vil det være veiledning å finne i de relativt omfattende 
listene av eksempler på hendelser som er listet opp i vedleggene til 
rapporteringsdirektivet og i vedlegg til ESARR 2. 
 

                                                           
237 Se forskriftens § 3. 
238 Se undersøkelsesdirektivets artikkel 3 bokstav (k). 
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I bestemmelsens siste ledd er departementet gitt hjemmel til å presisere innholdet i 
lovens definisjoner og å definere underbegreper av disse. Gjeldende 
rapporteringsforskrift inneholder definisjoner slike underbegreper, og det er ingen ting 
ved lovutkastet som tilsier at dette behovet bortfaller. Ved utformingen av slike 
utfyllende forskrifter bør en se hen til de begrepene som er brukt i vedleggene både til 
rapporteringsdirektivet og til ESARR 2. For å lette utvekslingen av opplysninger over 
landegrensene er det en fordel om en opererer med en mest mulig ensartet 
terminologi. Det vises til utkastet til § 12-27. 
 
Utkastets § 12-9 forutsetter at det gis gjennomføringsbestemmelser om hvilke typer 
opplysninger som skal rapporteres av hvem og til hvem. Definisjonene i § 12-3 vil 
forutsetningsvis ha stor betydning ved utformingen av disse bestemmelsene. 
 
 
Generelt om underkapittel B 
Underkapittel B regulerer den umiddelbare varslingen av ulykker og alvorlige 
luftfartshendelser. Bestemmelsenes innhold tilsvarer i grove trekk bestemmelser som 
allerede finnes spredt rundt i luftfartsloven. Ved å samle alle varslingsbestemmelsene 
på ett sted i loven blir det lettere for adressatene å skaffe seg oversikt over hvilke 
plikter de har. Departementet mener det er klart at kapittel XII er det mest naturlige 
stedet å plassere en slik samling av regler om varsling. 
 
Formålet med bestemmelsene er først og fremst å begrense omfanget av de skadene 
som følger av luftfartsulykker. Dernest er det å sørge for umiddelbare forebyggende 
tiltak som har vist seg nødvendige som følge av en alvorlig luftfartshendelse. 
 
Kapitlet består av to paragrafer som regulerer henholdsvis generell varslingsplikt og 
varslingsplikt for særlige persongrupper. 
 
 
Til § 12-4 
Bestemmelsen er en noe omarbeidet videreføring av gjeldende loves § 12-6. 
Bestemmelsen pålegger enhver som blir vitne til en luftfartsulykke, eller som ellers har 
grunn til å tro at det har inntrådt en luftfartsulykke, om å melde fra om det. En 
tilsvarende varslingsplikt er foreslått i Sjølovkomiteens utkast til ny § 473 annet ledd i 
sjøloven.239 
 
Departementet har vært litt i tvil om hvem som skal motta varsel. Uansett mener vi at 
formålet med bestemmelsene tilsier at dette reguleres i selve loven, selv om lovteksten 
dermed blir nokså detaljert. Etter gjeldende lov er det politiet og luftfartsmyndigheten 
som skal varsles. Etter utkastet er det politiet, undersøkelsesmyndigheten og 
Hovedredningssentralen som skal varsles. Siden undersøkelsesmyndigheten har 

                                                           
239 Se NOU 199:30 s.82. 
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døgnkontinuerlig vakt, synes dette som et naturlig alternativ. Varsling av 
Hovedredningssentralen tilsvarer den ordningen som er foreslått av Sjølovkomiteen. 
 
Departementet oppfordrer høringsinstansene til å uttale seg om praktiske sider av 
varslingsordningen som kan øke muligheten for rask bistand til forulykkede. Herunder 
vil vi gjerne motta kommentarer om behovet for å regulere den innbyrdes utvekslingen 
av opplysninger mellom de ulike offentlige etatene som er mottakere av varsel. 
 
På samme måte som i dag er varslingsplikten avgrenset mot tilfeller hvor det etter 
forholdene er grunn til å tro at varsling ikke er nødvendig. Det kan være fordi ulykken 
allerede er allment kjent eller fordi vedkommende vet med sikkerhet at andre allerede 
har gitt varsel. 
 
 
Til § 12-5 
Bestemmelsen gjelder varslingsplikten for spesielle persongrupper som selv er ansatt 
innen luftfarten. Bestemmelsen tilsvarer i all hovedsak gjeldende lovs § 6-9. Når 
varslingsbestemmelsene samles i kapittel XII kan § 6-9 oppheves som overflødig. De 
øvrige delene av bestemmelsen er stort sett tatt fra rapporteringsforskriftens 
varslingsbestemmelser. 
 
Bestemmelsen pålegger varslingsplikt både ved luftfartsulykker og ved alvorlige 
luftfartshendelser. Slik sett går bestemmelsen lenger enn den alminnelige 
varslingsplikten i utkastets § 12-4. Forskjellen er begrunnet med at de aktuelle 
persongruppene lettere blir kjent med at slike hendelser har inntruffet, og at de 
forutsettes å vite hva slike hendelser er. 
 
Departementet har vurdert å inkludere varsling av enkelte andre hendelser i selve 
lovteksten. Grunnen til at vi har avstått fra det er dels at alle hendelser ikke gjør det 
nødvendig med umiddelbar varsling. Men for de typene hendelser hvor det kunne være 
aktuelt er begrunnelsen først og fremst at det vil være lovteknisk vanskelig å avgrense 
hva som skal varsles og hvem som i så fall skal varsles. 
 
Departementet har derfor i tredje ledd gitt en relativt omfattende hjemmel til å gi 
forskrifter om varsling av flere typer hendelser og de nødvendige prosedyrene i den 
forbindelse. Departementet forutsetter at gjeldende varslingsregler gjennomgås i lys av 
de nye lovreglene, og at det gis nødvendige utfyllende forskriftsbestemmelser til 
erstatning av den gjeldende rapporteringsforskriften. Det bør vurderes om pedagogiske 
hensyn tilsier at varsling og rapportering reguleres i separate forskrifter eller at de 
behandles i atskilte kapitler i en og samme forskrift. 
 
På samme måte som for utkastets § 12-4s del, ber departementet om at 
høringsinstansene kommenterer de praktiske sidene av varslingsordningen, slik at 
lovteksten legger grunnlaget for et raskt og effektivt varslingssystem 
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Generelt om underkapittel C 
Utkastets §§ 12-6 og 12-7 er ordrette videreføringer av gjeldende lovs §§ 12-1 og 12-2. 
Omplasseringen og omnummereringen er gjort for å oppnå en slags kronologisk 
systematikk i det utvidete kapitlet. 
 
 
Til § 12-8 
Bestemmelsen er en ordrett videreføring av gjeldende lovs § 12-3. Eneste endring 
består i at ordet ”registeret” i gjeldende lovs tredje ledd byttes ut med det mer presise 
”Norges luftfartøyregister”. Dermed gjøres det helt klart at det er det registeret som er 
omtalt i lovens § 3-1 en sikter til. Det er med andre ord ikke tilsiktet noen 
realitetsendringer i bestemmelsen. 
 
 
Til § 12-9 
Bestemmelsen er helt ny, og en av de mest sentrale bestemmelsene i utkastet. 
Bestemmelsen er en ren hjemmelsbestemmelse. Den hjemler forskrifter som pålegger 
bestemte persongrupper å rapportere opplysninger om luftfartsulykker og 
luftfartshendelser til luftfartsmyndighetene (dvs. til luftfartsmyndigheten og til 
undersøkelsesmyndigheten). 
 
På den annen side er vi nødt til å gi slike utfyllende forskrifter for å kunne si at vi har 
gjennomført våre forpliktelser etter rapporteringsdirektivet. Det er derfor viktig at 
arbeidet med å utforme slike forskrifter kommer i gang tidsnok til at vi kan oppfylle 
våre internasjonale forpliktelser. 
 
Departementet mener presiseringene av de persongruppene som har kan pålegges 
rapporteringsplikt er så sentral at den bør fremgå av selve loven. I forlengelsen av 
denne begrunnelsen kunne det også være naturlig å gjøre bestemmelsen til en 
pliktbestemmelse og ikke bare en hjemmelsbestemmelse. Ideelt sett er departementet 
enig i at dette hadde vært ønskelig. Problemet er at dette krever en svært omfattende 
lovtekst, som går langt ut over det som er naturlig å regulere i en lov. 
 
Det er nemlig ikke slik at alle de som skal pålegg es rapporteringsplikt skal ha plikt til å 
rapportere om det samme. De enkelte persongruppene som er listet opp i 
bestemmelsen har tilgang til ulike typer opplysninger. I sin tur innebærer det at en for 
hver enkelt gruppe av opplysninger må ta stilling til hvilke persongrupper som bør ha 
rapporteringsplikt om den aktuelle typen opplysninger. Det er dette som er gjort i 
gjeldende rapporteringsforskrift. Poenget her er bare at dette er detaljer som ikke 
hører hjemme i selve lovteksten. 
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Opplysningene må knytte seg til luftfartsulykker eller luftfartshendelser. Samlet sett 
angir disse to begrepene det ytre virkeområdet for det foreslåtte rapporteringssystemet. 
Det vises til kommentarene til § 12-3, hvor disse begrepene er definert. 
 
Når uttrykket ”til luftfartsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten” er brukt, betyr 
ikke det at en de utfyllende forskriftene må pålegge rapportering av en gitt opplysning 
til begge disse organene. Det er fullt mulig å bestemme at en opplysning bare skal 
rapporteres til ett av disse organene. 
 
Skal formålet med det foreslåtte regelverket lykkes er det viktig å være nøyaktig ved 
utformingen av de utfyllende forskriftene på dette punktet. På den ene siden er det 
viktig å sørge for at relevant informasjon ikke faller utenfor rapporteringsplikten. Men 
kanskje like viktig er det å unngå at luftfartsmyndighetene mottar store mengder 
irrelevant informasjon. I tillegg til å pålegge de rapporteringspliktige unødvendig og 
kostnadskrevende arbeid, er det en fare for at den informasjonen som virkelig er viktig 
blir oversett i mengden. Den fleksible lovteksten legger til rette for at 
rapporteringspliktens innhold kan tilpasses og endres i takt med at nye 
sikkerhetsfaglige metoder utvikles. 
 
Departementet forutsetter at omfanget av rapporter som gjelder driftsforstyrrelser, 
systemsvakheter og opplysninger som kan brukes til å analysere trender vil øke 
vesentlig etter at regelverket er innført. Dette er opplysninger som vil bli brukt av 
luftfartsmyndigheten. 
 
Listen over persongrupper som kan pålegges rapporteringsplikt bygger på artikkel 4 i 
rapporteringsdirektivet. Siden det bare dreier seg om et direktiv (og ikke en 
forordning) har departementet forholdt seg relativt fritt til ordlyden, og valgt 
avgrensninger som er bedre tilpasset kjent norsk terminologi enn de formuleringene 
som finnes i direktivet. 
 
På en del punkter er ordlyden ført og fremst forkortet, uten at det er tilsiktet noen 
realitetsforskjell. I disse tilfellene vil direktivet kunne brukes som moment ved 
tolkningen av den norske loven. I praksis vil dette trolig skje gjennom utformingen av 
de utfyllende rapporteringsforskriftene. Departementet vil følge nøye med på 
utformingen av disse, for å være sikker på at både loven og forskriftene er lojal mot våre 
internasjonale forpliktelser. 
 
Departementet vil gi mer detaljerte kommentarer om de enkelte persongruppene 
senere. Foreløpig skal vi nøye oss med å kommentere bokstav e) som omfatter ”ansatte 
i flysikringstjenesten”. Samtidig vises det til luftfartslovens § 7-4. Denne bestemmelsen 
inneholder ikke noen definisjon av dette begrepet. Noe stort problem er neppe dette, 
siden det aktuelle miljøet selv har en relativt klart oppfatning av hva det dreier seg om. I 
den nye forskriften av 21. august 2003 nr. 1068 om sikkerhetsstyring innen 
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flysikringstjenesten og bakketjenesten240 er begrepet ”Flysikringstjeneste” definert. Det 
er nærliggende å legge denne definisjonen til grunn også i denne sammenhengen, 
dersom tungtveiende argumenter ikke skulle tilsi noe annet.241 
 
For det tilfellet at andre persongrupper enn de opplistede skulle vise seg å sitte med 
opplysninger som kan bidra til å forebygge luftfartsulykker, er det også gitt hjemmel for 
å pålegge disse rapporteringsplikt. Noen vil kanskje innvende at denne bestemmelsen 
overflødiggjør de øvrige personkategoriene. Rent logisk er dette riktig, men 
legalitetsprinsippet tilsier likevel at bestemmelsen gjøres så detaljert som utkastet er. I 
tillegg legger departementet til grunn at denne gjennomføringsformen er mer lojal mot 
rapporteringsdirektivet. 
 
Også annen lovgivning inneholder bestemmelser om rapportering som har en viss 
betydning i denne sammenhengen. Særlig praktisk er legers plikt til å melde fra om at 
en pasient som innehar sertifikat etter luftfartsloven ikke lenger innehar de nødvendige 
helsemessige kvalifikasjonene.242 Det er ikke meningen at den generelle hjemmelen i 
utkastets bokstav h) skal brukes på områder som er omfattet av annen 
spesiallovgivning. I den grad det ikke finnes slike spesialregler, vil regelverkets formål 
utgjøre en absolutt grense for hva slags rapporteringsplikt som kan hjemles i 
bestemmelsen. 
 
Bestemmelsens annet ledd må brukes som hjemmel for mange av de utfyllende 
forskriftene som allerede er omtalt. Her er det også tatt høyde for at det kan være 
behov for å gi bestemmelser av mer partisk karakter. Herunder vil det kunne fastsettes 
bestemmelser om at skjemaer skal benyttes ved rapportering, hvilke adresse disse skal 
sendes til, frister for innsending av rapport osv. 
 
 
Til § 12-10 
Bestemmelsen er ment som et supplement til det pliktige rapporteringssystemet. 
Dersom forskriftene som skal gis i medhold av § 12-9 avgrenses på en riktig må, antas 
behovet for supplerende frivillig rapportering å være lite. 
 
Frivillig rapportering i seg selv krever ingen hjemmel. Det å etablere et system for 
mottak og håndtering av frivillig rapporterte opplysninger, er noe luftfartsforvaltningen 
kan foreta uten hjemmel. 
 
                                                           
240 Se BSL A 1-9. 
241 Den nevnte finne i forskriftens § 3 og lyder slik: 

”Felles betegnelse for de tjenestene som er nødvendige for utøvelse av lufttrafikktjeneste, og omfatter 
følgende: 

1. Lufttrafikkledelse – Air Traffic Management – ATM 
2. Flyværtjeneste – meteorologi 
3. Flynavigasjonstjeneste – Communication, Navigation, Surveillance – CNS” 

 
242 Se lov av 2. juli 1999 nr.64 om helsepersonell § 34 første ledd, annet punktum. 
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Bestemmelsen hjemler forskrifter som sier at opplysninger som er rapportert frivillig til 
luftfartsmyndighetene skal behandles som om de var pliktig rapportert. Det vil si at de 
kan underlegges taushetsplikt, unntas dokumentoffentlighet og forbys brukt som bevis 
i straffesaker. I tillegg kan en gi personer som rapportere frivillig vern mot tilbakekall 
av sertifikater og for sanksjoner fra arbeidsgivers side. Siden dette er 
vernebestemmelser som også kan ha visse negative virkninger, er det viktig at slike 
forskrifter ikke går lenger enn formålet med regelverket tilsier. 
 
 
Frivillig rapportering kan tenkes å skje både til luftfartsmyndigheten og til 
undersøkelsesmyndigheten. Dette må eventuelle forskrifter ta stilling til. 
 
Rapporteringsdirektivet pålegger ikke statene en plikt til å opprette et eget system for 
frivillig rapportering av opplysninger. Men dersom en stat ønsker å etablere et slikt 
system, så skal slike frivillig rapporterte opplysninger underslegges et visst vern. Dette 
vernet er ikke like omfattende som det som gjelder for pliktig rapportering, men det er 
likevel noe en må være seg bevisst dersom hjemmelen i § 12-10 ønskes brukt. 
Departementet antar at norske myndigheter uansett ønsker å gå noe lenger enn 
direktivets minstekrav dersom supplerende, frivillig rapportering skulle vise seg 
ønskelig. 
 
 
Til § 12-11 
Bestemmelsen er ny og hjemler forskrifter om installasjon av tekniske 
registreringssystemer og bruk av informasjon fra slike systemer i det interne 
sikkerhetsarbeidet som skjer hos flyselskaper og tilbydere av flysikringstjenester. I 
tillegg gir bestemmelsen detaljerte bestemmelser om offentlige myndigheters bruk av 
opplysninger fra taleregistrator (cockpit voice recorder). 
 
Første ledd overlapper til dels den hjemmelen som finnes i luftfartslovens § 9-1. I 
medhold av § 9-1 er flyselskapene pålagt å installere taleregistrator og flygeregistrator i 
alle luftfartsøyer på over 5700 kr som brukes i ervervsmessig luftfart. Med den meget 
generelle ordlyden § 9-1 har, ville det være fullt mulig å bruke denne bestemmelsen 
også som grunnlag for å kreve at flyselskapene etablerer interne programmer for 
bearbeiding og bruk av informasjon fra flygeregistrator i selskapets interne 
flysikringsarbeid. Departementet mener likevel at disse systemene har en så nær 
tilknytning til ordinær rapportering, at det er ønskelig å regulere dette samlet i en ny § 
12-11. 
 
Første punktum omfatter systemer for registrering av både lyd, bilder og andre data. 
Slik registrering har i tillegg til flysikringsmessige sider også arbeidsmiljømessige og 
personvernmessige sider. Ved eventuelle introduksjon av ny registreringssystemer det 
viktig at også slike konsekvenser vurderes og avveies mot de flysikringsmessige. 
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Annet punktum hjemler forskrifter til gjennomføring av de folkerettslige forpliktelsene 
som ligger i Chicago-konvensjonens anneks 6 pkt. 3.6.3.243 Innen 1. januar 2005 skal alle 
operatører som anvender fly med en startvekt på over 27 000 kg ha tatt i bruk et 
program for bearbeiding og bruk av data fra flygeregistrator. 
 
Som det fremgår av bestemmelsene som er gjengitt i kapittel 7.2.3 krever Chicago-
konvensjonens anneks 6 pkt. 3.6.4 at den interne bruken av data fra dette programmet 
skal være ”non-punitive”. Selv om det gis utfyllende forskrifter om dette, er det viktig at 
den enkelte bedrift følger opp dette ved å fremme åpenhet i stedet for skyld- og 
ansvarsplassering. 
 
Departementet ser at tilsvarende krav er i ferd med å bli introdusert også overfor 
tilbydere av flysikringstjenester. Departementet har foreløpig ikke hatt anledning til å 
sette seg inn i de regelforslagene244 og utviklingsarbeidene som foreligger, men ønsker 
allerede nå å hjemle gjennomføring av slike regler i norsk rett. 
 
Med den generelle avgrensningen av de opplysningene som kan kreves rapportert i 
medhold av § 12-5, er det i prinsippet ingen ting i veien for at utfyllende forskrifter 
pålegger rapportering av informasjon som er samlet inn ved hjelp av flygeregistrator 
eller som er bearbeidet gjennom en bedriftens interne flytryggingsarbeid. I praksis bør 
en imidlertid være varsom med dette, fordi denne informasjonen primært er tenkt brukt 
internt. Slik rapporteringsplikt kan derfor være med på å ødelegge en åpen og ”non-
punitive” kultur som er etablert i den enkelte bedrift. Som det fremgår av 
kommentarene til § 12-11 annet ledd, kan luftfartsmyndigheten derimot ikke kreve 
utlevert informasjon fra taleregistrator eller tilsvarende system for registrering av 
bilder. 
 
Annet ledd er en spesialregel om bruken av taleregistrator eller andre systemer som 
registrerer lyd eller bilde i førerkabinen om bord i luftfartsøyer. Bestemmelsen 
gjennomfører Norges eksisterende og antatte fremtidige folkerettslige forpliktelser 
etter Chicago-konvensjonens anneks 13 pkt. 5.12.245 
 
Bestemmelsen slår fast at selve taleregistratoren og det lydbåndet den inneholder, bare 
kan brukes av undersøkelsesmyndigheten. I praksis betyr dette at politi og 
påtalemyndighet ikke kan ta beslag i taleregistratoren eller det lydbandet den 
inneholder. Den foreslåtte bestemmelsen i luftfartsloven vil gå foran beslagsreglene i 
straffeprosesslovens § 203. 
 
Utskrift av informasjonen fra taleregistratoren eller kopi av bilde fra tilsvarende 
billedregistreringssystem skal bare kunne utleveres til politi/påtalemyndighet eller 
andre etter en konkret vurdering av en domstol. I forhold til politi/påtalemyndighet vil 

                                                           
243 Bestemmelsen er gjengitt i kapittel 3.3. 
244 Eurocontrols ESARR 3 Use of Safety Management Systems by ATM Service Provider er et slikt 
regelverk.  
245 Se omtalen av disse reglene i kapittel 7.2.4. 
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bestemmelsen også overflødiggjøre beslagsregelen i straffeprosesslovens § 204. Siden 
departementet også foreslår å innføre taushetsplikt for informasjon 
undersøkelsesmyndigheten mottar ville en nok langt på vei komme til de samme 
resultatene om en baserte seg på straffeprosesslovens § 204. Men for å unngå diskusjon 
om denne informasjonen er noe undersøkelsesmyndigheten ”har innhentet eller 
mottatt”246 mener departementet det er best å gi en uttrykkelig regel som på en 
treffsikker måte ivaretar de motstående hensyn i dette spesielle tilfellet. 
 
Selv om Chicago-konvensjonens anneks 13 pkt. 5.12 bare omfatter straffesaker, mener 
departementet at mange av de samme hensynene gjør seg gjeldende i sivile saker. For 
det første vil bevisførselen i en sivil sak kunne avdekke et straffbart forhold. For det 
andre tilsier forhistorien, nemlig at taleregistratoren er ment å understøtte 
undersøkelsesmyndighetens arbeid, at loven bør avskjære bruk av slik informasjon 
også i sivile tvister. Forslaget innebærer at selve registreringsenheten 
(båndet/filmen/disketten) ikke kan brukes som bevis i en sivil sak. Det være seg som 
støtte for muntlig bevisførsel, som skriftlig bevismiddel eller som gjenstand for 
granskning.247 Utskrift kan bare brukes som slikt bevis dersom retten sier ja til det etter 
en konkret vurdering i medhold av den foreslåtte bestemmelsen. 
 
Departementet understreker viktigheten av at retten i sin konkrete vurdering av om 
utskrifter og kopier skal brukes som bevis tar hensyn til de fremtidige konsekvensene 
det kan få for sikkerhetsarbeidet innen luftfaren, både nasjonalt og internasjonalt, 
dersom informasjonen fremlegges i en rettssak. Hovedregelen i første punktum, og 
hensynene bak regelverket, tilsier at retten bare bør tillate slik fremleggelse i rene 
unntakstilfeller. 
 
Departementet har i hakeparentes antydet at det kan være behov for å gi en liknende 
regel også for tilsvarende registreringssystemer i den grad de blir tatt i bruk innenfor 
lufttrafikktjenesten. En slik regel vil i så fall ikke være nødvendig ut i fra våre 
folkerettslige forpliktelser. Foreløpig nøyer vi oss med å antyde problemstillingen, og 
ber høringsinstansene supplere med synspunkter som setter departementet i stand til å 
ta stilling til behovet og eventuell utforming av regel. 
 
 
Generelt om underkapittel F 
Dette underkapitlet regulerer de viktigste prinsippene for undersøkelsesmyndighetens 
arbeid. Grovt sett kan bestemmelsene deles inn i tre: Undersøkelsesmyndighetens 
oppgaver, måten undersøkelsene blir gjennomført på og håndtering av innsamlede 
opplysninger. Her skiller underkapittel F seg fra underkapittel G. Sistnevnte omhandler 
bare den siste problemstillingen. 
 
 
Til § 12-12 
                                                           
246 Se forslaget til § 12-9 fjerde ledd. 
247 Se lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 5 kapittel 15, 17 og 19. 
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Bestemmelsen, som er ny i luftfartsloven, er i stor grad basert på 
undersøkelsesforskriftens § 6, 7 og 8. 
 
Hele bestemmelsen forutsetter at undersøkelsesmyndigheten i § 12-1 er pålagt å 
undersøke både luftfartsulykker og luftfartshendelser. Utkastet til § 12-12 konkretiserer 
hva som ligger i plikten til å undersøke. 
 
Første ledd regulerer hvor fort undersøkelsesmyndigheten skal handle når den mottar 
varsel om en ulykke eller en hendelse.248 Ved varsel om ulykke skal den straks ta 
stilling til om det er nødvendig å iverksette umiddelbar undersøkelse. Ved varsel om 
hendeler er det tilstrekkelig at undersøkelsesmyndigheten uten ugrunnet opphold tar 
stilling til når undersøkelsen skal iverksettes. Etter denne bestemmelsen behandles 
med andre ord ulykker og alvorlige hendelser ulikt. Uttrykket ”uten ugrunnet opphold” 
tilsvarer det som finns i den sentrale fristregelen i forvaltningslovens § 11a. Meningen 
er at undersøkelsesmyndigheten skal gjøre hva den kan for å ta stilling til behovet så 
raskt den kan, men slik at andre og viktigere arbeidsoppgaver skal gå foran. Mange av 
de hensynene som tillegges vekt ved tolkningen av forvaltningslovens bestemmelse bør 
også kunne brukes ved tolkningen av den foreslåtte bestemmelsen. 
 
I annet ledd slås det fast at undersøkelsesmyndigheten selv bestemmer hvilket omfang 
undersøkelsen skal ha og måten den skal gjennomføres på. Siden 
undersøkelsesmyndigheten i prinsippet har plikt til å undersøke alt fra alvorlige 
ulykker, med hundrevis av passasjerer, til hendelser som er av marginal betydning, er 
det nødvendig at den får mulighet til å tilpasse undersøkelsens omfang. Ved denne 
vurderingen skal undersøkelsesmyndigheten, litt enkelt sagt, legge vekt på i hvilken 
grad undersøkelsen bidrar til å fremme lovutkastets formål. 
 
De valgene undersøkelsen foretar kan ikke påklages, jf. kommentarene til utkastets 
fjerde ledd. 
 
Som det fremgår av kommentarene til § 12-20, skal undersøkelsesmyndigheten legge 
vekt på de samme hensynene når den tar stilling til hvor omfattende 
undersøkelsesrapportene skal gjøres. Undersøkelsens og rapportens omfang må 
tilpasses hverandre. 
 
I tredje ledd slås det fast at undersøkelsesmyndigheten, på et senere tidspunkt, har fri 
adgang til å omgjøre en beslutning om å ikke foreta en undersøkelse. På samme måte 
skal den ha fri adgang til å foreta ytterligere undersøkelser av en sak som tidligere har 
vært undersøkt. Dette gjelder uavhengig av om endelig undersøkelsesrapport er avgitt. 
Som eksempel kan det være behov for ytterligere undersøkelser når det inntrer flere 
mindre alvorlige hendelser av liknede art, og det er mistanke om at det kan dreie seg 
om en systemfeil.249 Bestemmelsen har en parallell i § 19 i den gjeldende 
undersøkelsesforskriften. 
                                                           
248 Se det parallelle forslaget i utkastet til nye § 477 i sjøloven – NOU 1999:30 s. 83. 
249 Se den parallelle problemstillingen nevnt av Sjølovkomiteen på side 75 i NOU 1999:30. 
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Endelig er det i fjerde ledd bestemt at undersøkelsesmyndighetens avgjørelser etter 
paragrafen for øvrig ikke kan påklages. Som nevnt i kapittel 9.2.2 kan det nok være 
tvilsomt om dette overhode er enkeltvedtak som er gjenstand for klage. For å være på 
den sikre siden er det ønskelig å slå fast dette prinsippet uttrykkelig. En eventuell 
klagerett ville kunne åpne for meget ressurskrevende behandling av klager fra et stort 
antall personer. I tillegg vil det kunne være vanskelig å avgjøre hvem som skulle ha 
klagerett i slike tilfeller. Disse vurderingene vil være av så skjønnsmessig art at det er 
vanskelig å finne klare retningslinjer en klage i tilfelle skulle vurderes opp mot. 
 
For ordens skyld presiseres det at bestemmelsen i siste ledd ikke må forstås antitetisk. 
Det er med andre ord ikke meningen at andre avgjørelser etter lovforslaget skal kunne 
påklages bare fordi den aktuelle hjemmelsbestemmelsen ikke uttrykkelig sier at 
avgjørelsen ikke kan påklages. Dette må i stedet avgjøres ut i fra forvaltningslovens 
alminnelige klageregler. 
 
Til § 12-13 
Bestemmelsen samler innholdet i gjeldende lovs § 12-7 (første ledd i utkastet) og § 12-5 
annet ledd (annet ledd i utkastet). Det er ikke tilsiktet realitetsendringer. 
Departementet mener omredigeringen gjør at lovstoffet blir mer oversiktelig. Med den 
foreslåtte redigeringen oppnår en også at det uensartede innholdet i gjeldende lovs § 
12-5 blir delt opp i flere paragrafer. Se for eksempel kommentarene til § 12-14. 
 
Til § 12-14 
Første ledd er en uendret utgave av gjeldende lovs § 12-5 første ledd. 
 
Annet ledd tilsvarer, med noen unntak, gjeldende lovs § 12-5 tredje ledd. Etter dagens 
ordlyd må undersøkelsesmyndigheten dokumentere at bevisopptak er nødvendig. 
Departementet er litt i tvil om dette oppleves som et konkret hinder, men for å være på 
den sikre siden, foreslås det å fjerne dette vilkåret. Undersøkelsesmyndigheten kan 
etter forslaget kreve at bevisopptak foretas. For øvrig er det foretatt noen mindre 
pedagogisk motiverte endringer i ordlyden. 
 
Til § 12-15 
Denne bestemmelsen er ment som en videreføring av gjeldende lovs § 12-5 fjerde ledd. 
Deler av bestemmelsen er fjernet, fordi departementet mener den er uaktuell. 
Henvisningen til at det skal gis utfyllende forskrifter er overflødig i tillegg til 
forskriftshjemmelen i utkastets § 12-1 tredje ledd. Bestemmelsen er mer utførlig 
kommentert i merknadene til § 11 i utkastet til ny lov om undersøkelse av 
jernbaneulykker m.m. 
 
Til § 12-16 
Bestemmelsen er ny. Den er dessuten den første av en rekke bestemmelser som er 
tuftet på den modellen som er nedfelt i rapporteringsdirektivet. Bestemmelsen har sin 
parallell i utkastets § 12-25 for så vidt gjelder luftfartsmyndigheten. 
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Strengt tatt er det først og fremst den databasen som luftfartsmyndigheten skal 
administrere som direkte berørt av kravene i rapporteringsdirektivet. Det er 
opplysningene i databasen hos luftfartsmyndigheten som skal utveksles med 
myndigheter og organisasjoner utenfor landegrensen. 
 
Men departementet legger samtidig opp til at sikkerhetsrelevante opplysninger skal 
kunne utveksles mest mulig fritt mellom luftfartsmyndigheten og 
undersøkelsesmyndigheten. Bare på denne måten oppnår en at begge myndigheter kan 
dra nytte av den begrensede mengden opplysninger som samles inn gjennom skriftlig 
rapportering § 12-9), muntlige forklaringer (§ 12-14) og bruk av data fra tekniske 
registreringssystemer (§ 12-11). 
 
Med uttrykket ”i medhold av” siktes det selvsagt også til opplysninger samlet inn i 
medhold av forskrifter gitt i medhold av de nevnte paragrafene. 
 
Til gjengjeld er det nødvendig at stille opp en generell norm for hvordan opplysninger 
skal lagres. De må på en måte ”vaskes” før de legges i de aktuelle databasene. Dette 
trenger ikke være veldig arbeidsomt dersom rutinene for innsamling av opplysninger 
utformes med tanke på å effektivisere håndteringen av opplysningene. 
 
Som beskrevet i kapittel 7.3.8.2 er ikke meningen å gjøre rapporteringsordningen 
anonym. Departementet mener det er klart uheldig dersom det ikke er mulig å spore 
kilden for en opplysning. Bestemmelsen gjelder bare formen på de opplysningene som 
lagres digitalt med tanke på videre formidling til luftfartsmyndigheten (og dermed også 
til myndigheter og organisasjoner i andre land). 
 
 
Til § 12-17 
Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende lovs § 12-5 siste ledd, første punktum. 
For så vidt gjelder luftfartsmyndigheten har den sin parallell i utkastets § 12-26. I tillegg 
til å være en videreføring av gjeldende rett, er den i tråd med hovedregelen om bruken 
av rapporterte opplysninger i rapporteringsdirektivets artikkel 8 nr. 1 annet punktum. 
For ordens skyld nevnes det at den norske lovteksten favner flere typer opplysninger 
enn direktivet. 
 
Departementet har med lovteksten forsøkt å få frem at § 12-17 er en hovedregel om 
bruken av innkomne opplysninger. De følgende bestemmelsene (§§ 18- 24) fremtrer 
alle som uttak og presiseringer til dette hovedprinsippet. Det er ikke alltid like lett å ha 
oversikt på forhånd over hvilken praktisk betydning hovedregelen vil ha ved siden av 
alle de uttrykkelige unntakene og presiseringene. Departementet antar at 
bestemmelsen først og fremst vil kunne ha betydning for bruken av opplysningene 
innad i luftfartsforvaltningen og som tolkningsmoment når en skal ta stilling til 
rekkevidden av de andre bestemmelsene i kapitlet. 
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For så vidt gjelder opplysninger fra taleregistrator finnes det en spesialregel om bruk av 
opplysningene i utkastets § 12-11 annet ledd. Denne er, som nevnt i kommentarene til 
denne bestemmelsen, forankret i et av vedleggene til Chicago-konvensjonen. 
 
Begrepet ”flytryggingsmessige formål” er videreført fra gjeldende lov, og er ment å ha 
samme betydning. 
 
Siden undersøkelsesmyndigheten også forutsettes å kunne motta opplysninger via 
luftfartsmyndigheten, som opprinnelig skriver seg fra tilsvarende ordninger for 
innsamling av opplysninger i andre land, må hovedregelen i første punktum utvides til 
også å gjelde slike opplysninger. Dette er bakgrunnen for annet punktum i 
bestemmelsen. 
 
 
Til § 12-18 
Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende luftfartslov. For så vidt gjelder 
luftfartsmyndigheten, har bestemmelsen sin parallell i utkastets § 12-28. Sjølovkomiteen 
har foreslått en taushetsbestemmelse i utkastet til ny § 476 i sjøloven.250 For øvrig viser 
vi til den utførlige drøftelsen av de generelle hensynene bak bestemmelsen i kapittel 
7.3.8.4. Det som er sagt der er også av relevans for forståelsen av detaljene i utskatet til 
§ 12-18. 
 
Bestemmelsen er gitt blant annet fordi forvaltningslovens generelle taushetsregler ikke 
anses som tilstrekkelige til å ivareta formålet med det foreslåtte regelsettet. 
Bestemmelsene vil derfor gå foran forvaltningslovens regler i den grad det er motstrid. 
 
Bestemmelsen er en av de mest sentrale delene av det nye regelverket. Den pålegger 
enhver person som utfører arbeid for undersøkelsesmyndigheten taushetsplikt om 
opplysninger han mottar i form av rapporter, fra tekniske registreringssystemer og 
gjennom forklaringer. Formålet er å skape tillit hos de som er kilde til opplysningene, 
slik at disse ikke holder tilbake opplysninger av frykt for konsekvensene. 
 
Ikke bare personer som er ansatt hos undersøkelsesmyndigheten er omfattet av 
bestemmelsen, men også personer som bistår undersøkelsesmyndigheten som 
eksperter, konsulenter og lignende Det er ikke noe krav at vedkommende står i et 
kontraktsmessig forhold til undersøkelsesmyndigheten, så lenge han saklig eller faglig 
sett utfører en oppgave som utgjør en naturlig del av undersøkelsesmyndighetens 
undersøkelsesarbeid. 
 
Henvisningen til § 12-9 omfatter all form for skriftlig rapportering i medhold av det 
pliktige rapporteringssystemet. I den grad departementet velger å gi regler om frivillig 
rapportering, vil den måtte ta stilling til om også disse opplysningene skal underlegges 
taushetsplikt. Henvisningen til § 12-11 omfatter blant annet opplysninger fra 
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taleregistrator, men er ikke begrenset til disse. Også opplysninger fra flygeregistrator 
og liknende systemet for dataregistrering er omfattet. Henvisningen til § 12-14 omfatter 
særlig opplysninger fremkommet under forklaring i medhold av § 12-14 første ledd. Av 
denne fremgår det at også personer som er underlagt taushetsplikt etter annen 
lovgivning har forklaringsplikt. Til gjengjeld sikres disse gjennom taushetsplikt pålagt 
mottakerne av opplysningene. 
 
Med uttrykket ”i medhold av” siktes det selvsagt også til opplysninger samlet inn i 
medhold av forskrifter gitt i medhold av de nevnte paragrafene. 
 
Taushetsplikten ”oppheves” i den grad opplysningene blir offentliggjort som en del av 
undersøkelsesmyndighetens endelige rapport. For å sikre seg at taushetsplikten derfor 
ikke blir uthult, og dermed at formålet med bestemmelsen forfeiles, stilles det klare 
krav til utformingen av undersøkelsesrapportene og den formen disse skal ha. Vi viser 
til merknadene til utkastets § 12-20. Det samme gjelder også rapporter avgitt av 
luftfartsmyndigheten, selv om det antas at dette har meget liten praktisk betydning for 
forholdet til taushetsplikten. Disse rapportene forventes uansett å konsentrere seg om 
overordnede statistiske trender og lignende. 
 
Når det gjelder samspillet mellom taushetsbestemmelsene i § 12-18 og reglene om 
dokumentoffentlighet, vises det til merknadene til § 12-22. 
 
Taushetsplikten har som indirekte konsekvens at domstolene ikke skal ta imot 
forklaring fra vitner som er underlagt slik lovbestemt taushetsplikt, jf. tvistemålslovens 
§ 204 nr. 2 og straffeprosesslovens § 118. Men disse bestemmelsene inneholder igjen 
unntaksbestemmelser. For det første kan vedkommende departement åpne for 
forklaring etter en konkret skjønnsmessig vurdering. Og selv om departementet skulle 
si nei til dette, kan retten etter en konkret vurdering overprøve departementets 
vurdering etter at bestemte prosedyreregler er fulgt. 
 
Departementet foreslår ingen endring i forholdet til prosesslovgivningens regler. Men 
det forutsettes at departementet selv legger betydelig vekt på rapporteringsregelverkets 
formål dersom det blir bedt om å gi samtykke til en vitneforklaring fra en person som er 
underlagt taushetsplikt etter de foreslåtte reglene. På samme måte forutsettes det at en 
domstol som er nødt til å forholde seg til den samme problemstillingen også legger 
betydelig vekt på rapporteringsreglenes målsetning om å skape tillit hos mulige 
rapportører. 
 
Siden rapporteringsdirektivet, og for så vidt også ESARR 2, etablerer et system for 
internasjonal utveksling av opplysninger som kan bidra til å forebygge luftfartsulykker, 
er det viktig at opplysninger fra andre land også underlegges taushetsplikt. I annet ledd 
er det sagt at hovedregelen i første ledd gjelder på samme måte for slike opplysninger. 
På samme måte forventes det at andre land gir tilsvarende beskyttelse for opplysninger 
som har norsk opphav ved sin gjennomføring av rapporteringsdirektivet. 
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Bestemmelsen omfatter både opplysninger fra luftfartsmyndigheter i andre stater, 
overnasjonale luftfartsmyndigheter (typisk EU-organ), og fra organisasjoner som jobber 
med flysikkerhet. 
 
I tredje ledd er det slått uttrykkelig fast at taushetsplikten også oppheves dersom den 
som har krav på taushet selv samtykker til det. Bestemmelsen tilsvarer blant annet 
forvaltningslovens § 13a nr.1. Men siden den foreslåtte regelen går foran 
forvaltningslovens regler, er det naturlig å presisere dette i luftfartsloven. 
 
For øvrig veises det til den relativt utførlige begrunnelsen for bestemmelsen i kapittel 
7.3.8.4. 
 
 
Til § 12-19 
Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende lov. Den danske luftfartsloven har en 
tilsvarende bestemmelse.251 
 
Begrunnelsen for bestemmelsen er først og fremst at undersøkelsesmyndigheten skal 
sette luftfartsmyndigheten i stand til å iverksette strakstiltak i den grad det er 
nødvendig å iverksette slike før undersøkelsesmyndigheten avgir endelig rapport. 
Begrunnelsen for bestemmelsen må ikke forveksles med den som ligger bak 
luftfartsmyndighetens rett til å uttale seg til utkastet til rapport. Det vises til 
merknadene til § 12-21 første ledd. Departementet understreker at det er viktig at 
bestemmelsen praktiseres på en måte som gjør at det ikke reises tvil om 
undersøkelsesmyndighetens faglige uavhengighet. 
 
 
Til § 12-20 
Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende lov. De sentrale delene av bestemmelsen 
finnes i dag i undersøkelsesforskriftens § 17 annet ledd. Sjølovkomiteen har foreslått en 
liknende regel i utkastet til ny § 480 i sjøloven.252 Se også drøftelsen i kapittel 9.2.5 som 
inneholder en del detaljert stoff som like gjerne kunne ha vært tatt inn i merknadene. 
 
Bestemmelsen er viktig av to grunner. For det første gir den anvisninger på hvordan 
rapporten rent faglig skal utformes. På den måten legges grunnlaget for å iverksette 
forebyggende tiltak som på en treffsikker måte fjerner årsaker til ulykker. For det andre 
inngår bestemmelsen i et nøye avveid samspill med taushetsbestemmelsene i § 12-18. 
Indirekte bestemmes omfanget av taushetsplikten av måten undersøkelsesrapportene 
utformes på. 
 
Paragrafen slår fast at det alltid skal utarbeides rapporter etter undersøkelse av 
luftfartsulykker og luftfartshendelser. Fordi undersøkelsesmyndigheten ikke har noen 

                                                           
251 Se lov av lov av 20. juni 1960 nr. 252 om luftfart § 141. 
252 Se NOU 1999:30 s. 83. 
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absolutt plikt til å foreta full undersøkelse av alle luftfartshendelser, er kravet om å 
skrive rapport i disse tilfellene avpasset til selve kravet om å foreta undersøkelse. 
 
I paragrafens annet ledd er det gitt retningslinjer som skal vektlegges når det tas stilling 
til om rapport skal utarbeides etter undersøkelse av hendelser. Videre er det gitt 
retningslinjer for omfanget av alle rapporter. I begge tilfeller skal de hensynene som er 
angitt i § 12-13 vektlegges. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen. Endelig 
er det slått fast at alle rapporter skal redegjøre for hendelsesforløpet og 
undersøkelsesmyndighetens forståelse av årsaksforholdene. I den grad det er 
nødvendig skal rapporten inneholde sikkerhetstilrådinger. 
 
På samme måte som i dag, forutsettes det at faglige retningslinjer og anbefalinger om 
måten undersøkelsesrapporter skal skrives på, blir tillagt vesentlig vekt. De viktigste av 
disse er i dag tatt inn som en del av bestemmelsene i anneks 13 til Chicago-
konvensjonen. I tillegg er det i regi av ICAO utformet mer omfattende 
veiledningsmateriale. Disse normene gjør at de faglige kravene til hvordan en 
undersøkelsesrapport skal skrives er sikrere enn det man kan lese seg til ut fra 
lovteksten. Meningen er å regelfeste hovedlinjene i denne praksisen. 
 
For uten å redegjøre for hva som faktisk har hendt, skal rapporten, om nødvendig, 
inneholde sikkerhetstilrådinger. Det er viktig at disse ikke angir konkrete løsninger på 
et identifiser problem. Det er opp til luftfartsmyndigheten, som utøvende myndighet, å 
påse at det som bør gjøres blir gjort. Undersøkelsesmyndigheten skal ikke risikere å 
måtte stå til rette for sine tidligere forslag til løsninger. 
 
I tredje ledd er det gitt uttrykkelige regler om hva undersøkelsesrapporten ikke skal 
inneholde. Det som står her er av særlig betydning for forholdet mellom 
taushetsreglene og undersøkelsesrapportens innhold. Det slås fast at det skal legges 
vekt på målsetningen om å fremme rapporteringsviljen. Undersøkelsesmyndigheten 
plikter å bestrebe seg på å skape tillit til at de opplysningene som rapporteres ikke 
påfører rapportørene selv ulemper i større grad enn det som er strengt nødvendig som 
ledd i det forebyggende arbeidet. På en måte kan en si at det må foretas en konkret 
avveining av opplysningenes følsomhet og relevans. 
 
Rapportene skal uansett ikke inneholde referanser til enkeltpersoners navn, adresser 
eller andre opplysninger som gjør det mulig å identifisere hvem som har gitt 
opplysningene. Det siste er et ufravikelig prinsipp. 
 
Kvantitativt forventer departementet at tredje ledd første punktum skal være et 
viktigere vern om taushetspliktens reelle innhold enn tredje ledd siste punktum. Samlet 
sett fører de normalt til at taushetsplikten for de aktuelle opplysningene skal være mer 
omfattende enn det som følger av forvaltningslovens alminnelige regler. Men i helt 
spesielle tilfeller kan det være at de foreslåtte reglenes formål tilsier at opplysninger 
som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven faktisk må offentliggjøres. Et eksempel 
på dette kan være at familiære forhold har hatt innvirkning på yrkesutøvelsen. 
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Til § 12-21 
Bestemmelsen er ny i luftfartsloven. En liknende bestemmelse finnes i dag i 
undersøkelsesforskriftens § 17. En liknende bestemmelse finnes i sjølovens forslag til 
ny § 480 i sjøloven.253 For de mer prinsipielle vurderingene som ligger bak forslaget 
vises det til kapittel 9.2.6. 
 
Formålet med bestemmelsen er først og fremst å sikre seg at faktafremstillinger i den 
endelige rapporten blir korrekte. Videre er det et formål at de som skal følge opp 
rapporten får anledning til å uttale seg dersom utkastet har en slik form at de ikke vil 
være i stand til å nyttiggjøre seg den. Endelig bør de som utsettes for kritikk i rapporten 
få anledning til å gi til kjenne sitt syn på saken før rapporten blir offentlig. Samlet sett 
kan en si at bestemmelsen konkretiserer og utfyller prinsippet om forsvarlig 
saksforberedelse, slik dette følger av alminnelig forvaltningsrett. 
 
Bestemmelsen pålegger ikke undersøkelsesmyndigheten å sende ut utkastet til alle 
berørte. Det er opp til de enkelte berørte selv å be om å få tilsendt rapporten. Siden den 
samme personkretsen skal være varslet om undersøkelsesmyndighetens arbeid (se § 
12-14 fjerde ledd), vil de ha oppfordring til å ta stilling til om de ønsker å få utkastet 
tilsendt. Undersøkelsesmyndigheten bør informere om denne muligheten når den 
informerer om det pågående undersøkelsesarbeidet. 
 
Lengden på fristen til å uttale seg må vurderes konkret fra sak til sak. Det er viktig at 
undersøkelsesmyndigheten sørger for å koordinere utsendelsene av utkast til rapport, 
slik at den endelige offentliggjøringen ikke forsinkes unødvendig. Det bør i det hele tatt 
legges betydelig vekt på behovet for å sluttstille rapporten så raskt som mulig. Fristen 
bør kunne settes ulikt for de forskjellige berørte. For de som har fått anledning til å 
tilkjennegi sitt syn tidligere i prosessen, kan det være mindre behov for å komme med 
ytterligere kommentarer. 
 
Undersøkelsesmyndigheten kan la være å forelegge utkastet dersom pratiske forhold 
tilsier det. Foreleggelse bør bare unnlates dersom foreleggelse reelt sett vil motvirke 
lovens formål. Det vil være tilfellet dersom undersøkelsesmyndighetens totale 
arbeidsbelasting fører til redusert kvalitet på selve undersøkelsesarbeidet eller 
uforsvarlige forsinkelser i arbeidet. Undersøkelsesmyndigheten må kunne legges vekt 
på om den forespørselen kommer fra har ventet unødvendig lenge med å be om å få 
utkastet tilsendt. Bestemmelsen utelukker derfor ikke enhver forskjellsbehandling 
mellom de berørte. Dersom undersøkelsesmyndigheten på annen måte er kjent med 
synspunktene til noen utkastet normalt skal forelegges for, trekker dette også i retning 
av at foreleggelse kan unnlates, men her må det utvises forsiktighet. Under enhver 
omstendighet må undersøkelsesmyndig unngå å behandle like tilfeller ulikt. 
 

                                                           
253 Se NOU 1999:30 s. 83. 

 100



Luftfartstilsynet er gitt en absolutt rett til å få utkastet til rapport tilsendt og rimelig frist 
til å uttale seg. Regel innebærer også at Luftfartstilsynet har plikt til å vurdere 
utkastene. I kapittel 9.2.6 har departementet redegjort utførlig for de hensynene som 
ligger bak Luftfartstilsynets håndtering av utkast til undersøkelsesrapport. Av disse 
følger det også en del retningslinjer for luftfartsmyndighetens praktisering av 
uttaleretten. 
 
Siden undersøkelsesrapporten ikke er å anse som et enkeltvedtak, gjelder heller ikke 
regelen om rett til å klage på saksbehandlingen etter forvaltningslovens § 21. 
Departementet mener det er unødvendig å si dette rett ut i selve lovteksten. 
 
 
Til § 12-22 
Bestemmelsen har ingen parallell i gjeldende luftfartslov. Det eneste grunnlaget for å 
unnta utkast til rapporter fra offentlighet, er det som følger av den snevre regelen om 
utsattoffentlighet i offentlighetslovens § 4. Sjølovkomiteen har ikke foreslått noen 
tilsvarende regel i sitt utkast til nye regler om undersøkelse av sjølulykker. 
 
Bestemmelsen går lenger i å unnta et dokument fra offentlighet enn det som følger av 
offentlighetsloven. Bestemmelsen vil derfor gå foran offentlighetslovens alminnelige 
regler. Formålet med bestemmelsen er at utkastet til undersøkelsesrapport skal kunne 
forelegges alle berørte (jf. utkastets § 12-21) uten at dokumentet dermed blir offentlig. 
Et av de viktigste formålene med slik foreleggelse er nettopp å luke ut feil og uheldige 
formuleringer før rapporten blir offentlig. 
 
For å få en rettsteknisk klar regel skal undersøkelsesmyndigheten selv bestemme fra 
hvilket tidspunkt den endelige rapporten er offentlig. Det forutsettes at denne regelen 
praktiseres på en måte som er lojal mot hensynene bak offentlighetsloven. Trolig vil det 
være naturlig å bestemme at rapporten er offentlig fra det tidspunktet endelig rapport er 
sendt til Samferdselsdepartementet i overensstemmelse med gjeldende prosedyrer. 
 
Utkastet til § 12-22 inneholder ikke en fullstendig regulering av dokumentoffentligheten 
knyttet til rapporterte opplysninger. Taushetsregelen i § 12-18 forutsetter at 
dokumenter som mottas av undersøkelsesmyndigheten er unntatt offentlighet i 
medhold av offentlighetslovens § 5a første ledd.254 Samtidig skal utkastets § 12-22 gå 
foran offentlighetslovens § 5a. I den grad en undersøkelsesrapport inneholder 
opplysninger som opprinnelig har vært taushetsbelagt i medhold av § 12-28, innebærer 
§ 12-22 at opplysninger som etter systematikken i offentlighetslovens § 5a første ledd er 
unntatt offentlighet, likevel skal være offentlige fra det tidspunktet endelig rapport er 
avgitt. 
 
 
Til § 12-23 
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Denne bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende lov, og den har selvsagt heller ingen 
parallell i gjeldende forskrifter. For så vidt gjelder luftfartsmyndigheten har 
bestemmelsen sin parallell i utkastets § 12-31. Sjølovutvalget har ikke foreslått en 
tilsvarende regel i sitt forslag til nye regler om undersøkelse av sjøulykker. 
 
Paragrafen gjennomfører rapporteringsdirektivets artikkel 8 nr. 3. 
 
Formålet med bestemmelsen er å fremme rapporteringsviljen i tilfeller hvor 
opplysningene ikke vil bli kjente på annen måte enn gjennom det foreslåtte regelsettet. 
Siden bestemmelsen ikke gjelder for luftfartsulykker, vil den trolig ha liten praktisk 
interesse. Departementet antar at bestemmelsen vil ha størst betydning som en 
forlengelse av prinsippet i utkastet til § 12-30. 
 
Bestemmelsen gir ikke beskyttelse mot forsettlige og grovt uaktsomme handlinger og 
unnlatelser. Rapporteringsdirektivet snakker om ”inadvertent infringements of the law”. 
Isolert sett kan det nesten se ut som om teksten sikter til en form for rettsvillfarelse. Vi 
har vanskelig for å tro at det er dette man har siktet til. Departementet har i utkastet 
valgt å knytte uaktsomhetskriteriet til selve handlingens karakter. 
 
Bestemmelsen gjelder bare de tilfellene hvor den det er aktuelt å reise søksmål mot er 
eneste kilde for de opplysningene som vil være grunnlag for påstanden i saken. 
 
Selv om utrykket ”gross negligence” kan ha en litt annen betyning enn ”grov 
uaktsomhet”, har departementet valgt å bruke dette begrepet som er velkjent i norsk 
rettslig terminologi. Det er ikke uvanlig i norsk rett at personer som er vernet mot 
bestemte konsekvenser av egen uaktsomhet, selv må ta ansvaret for egen grov 
uaktsomhet.255 
 
Med uttrykket ”i medhold av” siktes det selvsagt også til opplysninger samlet inn i 
medhold av forskrifter gitt i medhold av de nevnte paragrafene. 
 
 
Til § 12-24 
Denne bestemmelsen tilsvarer i hovedsak gjeldende lovs § 12-5 siste ledd, annet 
punktum. For så vidt gjelder luftfartsmyndigheten har den sin parallell i utkastets § 12-
32. Sjølovutvalget har ikke foreslått noen tilsvarende bestemmelse i sjøloven. 
 
Sammenlignet med gjeldende lov, er bestemmelsen utvidet til å omfatte, ikke bare 
opplysninger mottatt under muntlig forklaring, men også gjennom skriftlig rapportering 
og fra tekniske registreringssystemer. Departementet mener de samme hensyn gjør 
seg gjeldende på dette området. Det vises for øvrig til forarbeidene til gjeldene lov, og 
til behandlingen av selvinkriminering i kapittel 7.3.6. 
 

                                                           
255 Se for eksempel lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 4-9 annet ledd. 
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Med uttrykket ”i medhold av” siktes det selvsagt også til opplysninger samlet inn i 
medhold av forskrifter gitt i medhold av de nevnte paragrafene. 
 
 
Generelt om underkapittel G 
Underkapitlet har mange bestemmelser som er parallelle med underkapittel F. Alle 
bestemmelsene i underkapittel G gjelder lagring og bruk av innsamlede opplysninger. I 
motsetning til underkapittel F, som regulerer de fleste hovedprinsippene for 
undersøkelsesmyndighetens arbeid, regulerer underkapittel G bare visse sider av 
luftfartsmyndighetens forebyggende arbeid basert på innsamling av opplysninger. 
 
 
Til § 12-25 
Bestemmelsen i forhold til gjeldende lov og forskrifter. For så vidt gjelder 
undersøkelsesmyndigheten har bestemmelsen si parallell i utkastets § 12-16. 
 
Paragrafen gjennomfører artikkel 8 nr. 2, jf. artikkel 5 nr. 2. Som det fremgår av kapittel 
7.3.8.1 legger departementet opp til at luftfartsmyndigheten skal ha det nasjonale 
hovedansvaret for å lagre innsamlede opplysninger. I tillegg skal den ha hovedansvaret 
for å formidle opplysninger til og fra utenlandske og overnasjonale myndigheter og 
organisasjoner som jobber med flysikkerhet. 
 
Som det fremgår av kommentarene til utkastets § 12-16, er det viktig at digitalt lagrede 
opplysninger som forutsettes å kunne ”flyte fritt” innenfor et nytt internasjonalt system 
for utveksling av opplysninger, har et felles format som tilfredsstiller direktivets krav 
om ”anonymitet”. For øvrig viser vi til merknadene til § 12-16 når det gjelder 
anonymitet. 
 
 
Til § 12-26 
Bestemmelsen har ingen parallell i gjeldende luftfartslov for så vidt gjelder 
luftfartsmyndigheten. For så vist gjelder undersøkelsesmyndigheten vises det til den 
parallelle bestemmelsen i utkastets § 12-17. 
 
De små forskjellene mellom utkastets § 12-17 og § 12-26 skyldes at 
luftfartsmyndigheten har litt andre oppgaver enn undersøkelsesmyndigheten. For det 
første har luftfartsmyndigheten litt andre kilder for innsamling av opplysninger enn det 
undersøkelsesmyndigheten har. Hovedkilden vil være skriftlig rapportering, og selve 
undersøkelsesrapporten. Sistnevnte må selvsagt kunne brukes fritt. I tillegg skal 
luftfartsmyndigheten forut for endelig undersøkelsesrapport, motta underretning fra 
undersøkelsesmyndigheten om forhold det er nødvendig å reagere raskt på. Disse 
opplysningene, som mottas i medhold av utkastets § 12-19, skal behandles på samme 
måte hos luftfartsmyndigheten som hos undersøkelsesmyndigheten. 
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Med uttrykket ”i medhold av” siktes det selvsagt også til opplysninger samlet inn i 
medhold av forskrifter gitt i medhold av de nevnte paragrafene. 
 
For øvrig vises det til merknadene til utkastets § 12-17. 
 
 
Til § 12-27 
Bestemmelsen har ingen parallell i gjeldende luftfartslov med tilhørende forskrifter. 
 
Rapporteringsdirektivets artikkel 6 etablerer et helt nytt system for internasjonal 
utveksling av opplysninger som kan brukes til å forebygge luftfartsulykker. Elementer 
av det samme finne også i ESARR 2.256 
 
Bestemmelsen presiserer at det bare er opplysninger som er digitalt lagret i det 
spesielle ”vaskede” formatet som er pålagt etter § 12-25 som kan meddeles til 
myndigheter og organisasjoner utenfor Norge. 
 
Det nevnes spesielt at formuleringen ”[U]hindret av andre bestemmelser i dette 
kapitlet” gjør at taushetspliktbestemmelsene i §§ 12-18 og 12-28 ikke er til hinder for 
videreformidling av opplysninger til utenlandske luftfartsmyndigheter m.v. Det 
forutsettes at disse er underlagt tilsvarende taushetsplikt i medhold av 
rapporteringsdirektivet eller andre nasjonale bestemmelser. 
 
 
Til § 12-28 
Bestemmelsen har ingen parallell i gjeldene luftfartslov med tilhørende forskrifter. For 
så vidt gjelder undersøkelsesmyndigheten vises det til den parallelle bestemmelsen i 
utkastets § 12-18. 
 
Bestemmelsen er praktisk talt identisk med utkastets § 12-18. Det vises derfor til 
merknadene til denne, og til drøftelsen ovenfor i kapittel 7.3.8.4. De små forskjellene 
mellom bestemmelsene skyldes at undersøkelsesmyndigheten og luftfartsmyndigheten 
vil ha litt ulike måter å motta opplysninger på. 
 
 
Til § 12-29 
Bestemmelsen har ingen parallell i gjeldende luftfartslov med tilhørende forskrifter. 
 
Bakgrunnen for bestemmelsen er rapporteringsdirektivets artikkel 7 nr. 3. 
Bestemmelsen omhandler rapporter av mer overordnet karakter, i motsetning til 
rapporter om enkeltulykker og -hendelser (jf. utkastets artikkel 12-20).  Isolert sett er 
det ikke nødvendig å gi en uttrykkelig bestemmelse om at luftfartsmyndigheten kan 
publisere slike overordnede rapporter. Men fordi utkastet for øvrig bygger på en nøy 

                                                           
256 Se kapittel 7.2.2. 
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gjennomtenkt balansering av interessene mellom taushetsplikt og offentliggjøring av 
rapporter, er det ønskelig å ta uttrykkelig stilling til alle sider ved offentliggjøring av 
rapporter i selve loven. På den måten sikrer en seg et konsekvent system, hvor forhold 
som hører hjemme på samme regelnivå behandles sammen. 
 
Annet punktum har samme innhold som utkastets § 12-20 siste ledd, annet punktum. På 
den måten sikres et konsekvent system. 
 
 
Til § 12-30 
Bestemmelsen har ingen parallell i gjeldende luftfartslov med tilhørende forskrifter. 
Bestemmelsen har heller ingen parallell i underkapitlet om undersøkelsesmyndigheten, 
siden den ikke har myndighet til å tilbakekalle sertifikater. Når det gjelder 
begrunnelsen for bestemmelsen vises det til drøftelsen i kapittel 7.3.8.9. 
 
Formålet med bestemmelsen er å fremme rapporteringsviljen, ved å gi rapportørene 
sikkerhet mot en alvorlig og negativ konsekvens av det å melde fra. Et stykke på vei 
kan en si at prinsippet som er nedfelt i utkastets § 12-26 burde være tilstrekkelig for å 
verne rapportørene. Problemet er at § 12-26 er for generell i formen til å kunne gi 
tilstrekkelig klare svar på de meget vanskelige og finmaskede interesseavveiningene 
som skjuler seg bak utkastet til § 12-30. Spørsmålet er hele tiden; hva fremmer 
flysikkerheten best? Det å tilbakekalle sertifikatet, eller det å gi vedkommende 
sikkerhet mot tilbakekall av sertifikatet? 
 
Bestemmelsen er ment å omfatte alle former for opplysninger luftfartsmyndigheten 
mottar i medhold av utkastet til nytt kapittel XII. Ordet ”sertifikater” er ment å omfatte 
alle former for personlige tillatelser en person har i medhold av luftfartsloven. 
Bestemmelsen antas å være særlig praktisk for personer som selv flyr, eller har jobb 
om bord i fly og for personer ansatt i flysikringstjenesten. For den første gruppen av 
personer er det særlig luftfartslovens § 5-6 som er praktisk som tilbakekallshjemmel.257 
 
Paragrafen gir ikke immunitet mot tilbakekall av sertifikater på grunnlag av brudd på 
enhver bestemmelse i luftfartsloven. Departementet har forsøkt å avgrense 
bestemmelsen til å omfatte brudd på noen av de mest sentrale operative 
bestemmelsene i loven. Det vil si bestemmelser som på en mest mulig direkte måte 
regulerer forhold som har betydning for flysikkerheten. 
 
Det er verd å merke seg at de fleste pliktbestemmelser i loven er bevisst utelatt fra 
oppramsingen av paragrafer. Brudd på forbudet mot misbruk av legemidler eller andre 
berusende eller bedøvende midler etc. i luftfartslovens § 6-11 og 7-4a er ikke tatt med. 
Etter departementets syn er dette en type regelbrudd det ville virke støtende å gi 
straffrihet for. For en rekke andre paragrafers del skyldes utelatelsen at brudd på de 
                                                           
257 Utkast til ny forskrift om sertifisering av flygeledere m.v. har vært på høring tidligere i år. Utkastet 
inneholder regler om tilbakekall av slike sertifikater. Se Luftfartstilsynets høringsbrev av 12. februar 
2003, og forslaget til § 12 i det vedlagte utkastet til forskrift. 
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aktuelle reglene ikke anse som helt sentrale for det forebyggende sikkerhetsarbeidet. 
Følgelig vil det heller ikke være like kritisk om luftfartsmyndigheten mottar 
opplysninger om brudd på dem. 
 
Bak valget av bestemmelser ligger det meget vanskelige avveininger mellom behovet 
for å fremme sikkerhet gjennom tilgang til opplysninger luftfartsmyndigheten ellers 
ikke ville ha fått tilgang til, og behovet for å fremme sikkerhet ved å fjerne, eller på 
annen måte reagere overfor, personer som kan representere en sikkerhetsrisiko. 
Departementet ber høringsinstansene være behjelpelig med å belyse om avveiningen 
bør være annerledes, og i så fall hvorfor. Departementet ber Luftfartstilsynet være 
spesielt oppmerksom på spesialbestemmelser om tilbakekall av sertifikater i 
forskriftsverket som strider mot, eller er vanskelige å forene med, de prinsippene 
departementet har lagt til grunn for sitt forslag. 
 
Bestemmelsen skiller ikke mellom skyldgrader. Selvsagt er skyldgrad av betydning ved 
en ordinær vurdering av om et sertifikat bør tilbakekalles. Departementet mener likevel 
at skyldgrad er et lite treffsikkert kriterium når målet er å fremme rapportering. Også 
rent forsettlige handlinger kan være unnskyldelig eller forståelige dersom den regelen 
som er brutt er uklar eller selv ikke fremmer sikkerheten. På samme måte kan rutinene 
i et selskap være lagt opp på en måte som gjør at den enkelte rapportør selv ikke føler at 
han har noe valg. Endelig kan det være at rapportøren er usikker på om det er han selv 
eller regler og rutiner det er noe galt med. 
 
Bestemmelsen gjør uttrykkelig unntak for tilbakekall som følge av at rapportøren ikke 
tilfredsstiller fastsatte medisinske krav. I slike tilfeller er det klart at tilbakekallet 
fremmer flysikkerheten, samtidig som rapporten heller ikke har interesse ut over den 
konkrete saken. 
 
Med uttrykket ”i medhold av” siktes det selvsagt også til opplysninger samlet inn i 
medhold av forskrifter gitt i medhold av de nevnte paragrafene. 
 
 
Til § 12-31 
Bestemmelsen har ingen parallell i gjeldende luftfartslov med tilhørende forskrifter. For 
så vidt gjelder undersøkelsesmyndigheten vise det til den parallelle bestemmelsen i 
utkastets § 12-23. 
 
Bestemmelsen gjennomfører rapporteringsdirektivets artikkel 8. nr. 3. Bestemmelsen 
er tilnærmet identisk med utkastet til § 12-23. Det vises derfor til merknadene til denne 
bestemmelsen. Forskjellene i bestemmelsene skyldes bare at luftfartsmyndigheten har 
litt andre måter å motta opplysninger på. 
 
Med uttrykket ”i medhold av” siktes det selvsagt også til opplysninger samlet inn i 
medhold av forskrifter gitt i medhold av de nevnte paragrafene. 
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Til § 12-32 
Bestemmelsen har ingen parallell i gjeldende luftfartslov for så vidt gjelder 
opplysninger mottatt av luftfartsmyndigheten. For så vidt gjelder 
undersøkelsesmyndigheten vises det til den parallelle bestemmelsen i utkastets § 12-24. 
Opprinnelig var det foreslått en liknende regel i rapporteringsdirektivet, men 
bestemmelsen ble tatt ut fordi samarbeidet på justissektoren ligger utenfor det området 
hvor EU kan binde medlemsstatene i form av direktiver. 
 
Bestemmelsen er praktisk talt identisk med utkastets § 12-24. Det vises derfor til 
merknadene til denne. De små forskjellene skyldes bare at luftfartsmyndigheten har litt 
andre måter å motta opplysninger på enn undersøkelsesmyndigheten. 
 
Med uttrykket ”i medhold av” siktes det selvsagt også til opplysninger samlet inn i 
medhold av forskrifter gitt i medhold av de nevnte paragrafene. 
 
Til § 12-33 
Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende luftfartslov med tilhørende forskrifter. 
 
Bestemmelsen er plassert alene i et eget underkapittel fordi det er vanskelig å plassere 
det i noen av de andre underkapitlene. 
 
Paragrafen gjennomfører rapporteringsdirektivets artikkel 8 nr. 4. Forholdet til denne 
bestemmelsen, og andre hensyn som gjør seg gjeldende, er drøftet i kapittel 8.4. 
 
Formålet med bestemmelsen er at arbeidstakere som gir opplysninger til 
luftfartsmyndighetene ikke skal utsettes for represalier fra arbeidsgiver som følge av at 
opplysningene stiller arbeidsgiver (virksomheten som sådan) i et dårlig lys. Selv om det 
ikke fremgår av lovteksten, er det en praktisk viktig forskjell på opplysninger om 
virksomheten som sådan eller andre ansatte i virksomheten og opplysninger om den 
ansatte selv. Vi viser til drøftelsen av dette skillet i kapittel 8.4. 
 
Departementet har vurdert andre uttrykk en ”sanksjoner”, men har foreløpig ikke vært 
i stand til å finne et mer dekkende uttrykk. Til gjengjeld er ordets innhold forsøkt 
presisert i bestemmelsens annet punktum. Vi nevner spesielt at ordet ikke skal forstås 
så snevert som Sanksjonsutvalget har brukt ordet i sin nye utredning.258 Begrepet er 
forsøkt definert med utgangspunkt i bestemmelsens formål; nemlig å beskytte mot 
reaksjoner som føles som onder, og som derfor vil kunne forhindre at myndighetene 
mottar opplysninger de bør motta. 
 
Innsamling av opplysninger både gjennom skriftlig rapportering og ved muntlig 
forklaring er omfattet. Opplysninger fra tekniske registreringssystemer er ikke tatt 

                                                           
258 Se NOU 2003:15, og behandlingen av denne i tilknytning til forbudet mot selvinkriminering i kapittel 
7.3.6. 
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med, fordi det her er vanskelig å tilbakeføre myndighetenes mottak av opplysningene 
til en aktiv handling fra den som eventuelt kunne tenkes å utsettes for sanksjoner. 
 
Det er ikke å anse som en forbudt sanksjon dersom arbeidsgiver krever at en ansatt 
skal gjennomføre ekstra opplæring for å styrke kvalifikasjonene hans. Det er heller ikke 
å anse som en forbudt sanksjon dersom vedkommende tildeles andre oppgaver som 
følge av at endringer i helsemessige kvalifikasjoner har ført til endringer eller bortfall av 
offentlige sertifikater. Motsetningsvis er det ikke tillatt å tildele vedkommende andre 
oppgaver som følge av at det har inntrådt endringer i helsemessige kvalifikasjoner som 
ikke har betydning for offentlige sertifikater. Ved å knytte unntaket til det offentliges 
vurdering av vedkommendes helse, håper en å oppnå en rettsteknisk klar unntaksregel. 
 
Departementet er forberedt på at bestemmelsen kan komme til å reise vanskelige 
tolkningsspørsmål. En har likevel tro på at bestemmelsen på sikt vil kunne bidra til å 
skape mer åpne relasjoner mellom det interne sikkerhetsarbeidet i hver enkelt 
virksomhet og luftfartsmyndighetene. Rapporteringsdirektivet gjør at vi er nødt til å ha 
en gjennomføringsbestemmelse. Departementet er innstilt på å presisere ordlyden etter 
at praksis har gjort det enklere å trekke en mer nøyaktig grense mellom det 
arbeidsgiver bør ha lov til og det han ikke bør ha lov til. 
 
Med uttrykket ”i medhold av” siktes det selvsagt også til opplysninger samlet inn i 
medhold av forskrifter gitt i medhold av de nevnte paragrafene. 
 
 
 
Til § 12-34 
Bestemmelsen er identisk med gjeldende lovs § 12-8. Den er plassert i et eget 
underkapittel, siden ikke hører naturlig hjemme sammen med noen av de andre 
bestemmelsene i utkastet. 
 
 
 
 
 
 

12. Forslag til lovtekst 
 
 
Luftfartslovens kapittel XII får følgende overskrift: 
 
 
Kapittel XII. Varsling, rapportering og undersøkelse av luftfartsulykker og 

luftfartshendelser m.m. 
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For øvrig skal kapitlet ha følgende innhold: 
 

A. Fellesbestemmelser 

§ 12-1. Undersøkelsesmyndighetens oppgaver og uavhengighet 
Departementet bestemmer at en fast og uavhengig myndighet skal undersøke 

luftfartsulykker og luftfartshendelser med det formål å forbedre sikkerheten og 
forebygge luftfartsulykker. 

Undersøkelsen etter første ledd skal under ingen omstendighet ta stilling til 
spørsmålet om fordeling av skyld eller erstatningsansvar. Undersøkelsen skal videre 
foregå uavhengig av annen etterforskning eller undersøkelse som helt eller delvis har 
til formål å klarlegge fordeling av skyld og erstatningsansvar. 

Departementet kan gi utfyllende forskrifter om undersøkelsesmyndighetens 
arbeid etter dette kapitlet. 
 
§ 12-2.  Luftfartsmyndighetens oppgaver 

Luftfartsmyndigheten skal bidra til å forebygge luftfartsulykker på grunnlag av 
opplysninger som mottas i medhold av dette kapitlet. Luftfartsmyndigheten skal 
etablere en ordning for innsamling, bearbeiding, vurdering, lagring og forvaltning av 
opplysninger som kan bidra til å forebygge luftfartsulykker. 

Luftfartsmyndigheten skal også ha ansvar for utveksling av slike opplysninger i 
forhold til luftfartsmyndigheter i andre land, internasjonale luftfartsmyndigheter, samt 
nasjonale og internasjonale organisasjoner som jobber med flysikkerhet. 

Departementet kan gi utfyllende forskrifter om luftfartsmyndighetens arbeid etter 
dette kapitlet. 
 
§ 12-3. Definisjon av luftfartsulykke og luftfartshendelse 

Med luftfartsulykke menes i denne loven en uønsket begivenhet som inntreffer i 
forbindelse med bruk av et luftfartøy fra det tidspunkt en person går om bord i fartøyet 
med flygning som formål, til alle har forlatt fartøyet, såfremt 

a) noen avgår ved døden eller kommer alvorlig til skade som følge av 
- å være i luftfartøyet, 
- ved direkte berøring med en del av luftfartøyet, herunder deler som er 

løsnet fra det, eller 
- å være direkte utsatt for virkninger av eksosstrøm fra motor(er), og/eller 

luftstrøm fra propell(er) og rotor(er) 

med mindre dødsfallet eller skaden skyldes naturlige årsaker, er selvpåført 
eller påført av andre personer, eller er påført en blindpassasjer som har gjemt 
seg på et sted som normalt ikke er tilgjengelig for passasjerer eller 
besetningen; eller 

b) luftfartøyet blir påført skader eller strukturelle feil som i betydelig grad 
nedsetter strukturens styrke eller fartøyets yteevne eller flygeegenskaper, og 
som normalt nødvendiggjør en større reparasjon eller utskifting av angjeldende 
del/komponent. Unntatt er motorsvikt eller -skade, såfremt skaden er 
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begrenset til motoren, dens deksler eller tilbehør. Unntatt er videre skade 
begrenset til propeller, vingespisser, antenner, dekk, bremser, glatt kledning, 
små bulker eller hull i fartøyets kledning; eller 

c) fartøyet er savnet eller fullstendig utilgjengelig. 

 
Med luftfartshendelse menes et driftsavbrudd, en feil eller annen uregelmessig 

omstendighet, som har eller kan ha påvirket flysikkerheten, og som ikke har medført 
en luftfartsulykke. 

Med alvorlig luftfartshendelse menes en luftfartshendelse der omstendighetene 
tilsier at det nesten inntrådte en luftfartsulykke. 

Departementet kan i forskrift utdype og presisere definisjonene av luftfartsulykke 
og luftfartshendelse. Slike forskrifter kan inneholde definisjoner av underbegreper. 
 
 

B. Varsling av luftfartsulykker, luftfartshendelser m.v. 
 
§ 12-4. Generell varslingsplikt  

Enhver som blir vitne til en luftfartsulykke, skal straks melde fra til nærmeste 
politimyndighet, undersøkelsesmyndigheten eller Hovedredningssentralen, dersom 
vitnet ikke etter forholdene har grunn til å anta at slik varsling er unødvendig. Det 
samme gjelder den som finner et luftfartøy, deler av et luftfartøy eller andre ting under 
forhold som tyder på at det har inntruffet en luftfartsulykke. 
 
§ 12-5 Varslingsplikt for særlige persongrupper 

Inntreffer en luftfartsulykke eller en alvorlig luftfartshendelse, har følgende 
personer plikt til å varsle undersøkelsesmyndigheten, nærmeste enhet av 
lufttrafikktjenesten, politiet eller Hovedredningssentralen straks: fartøysjefen, andre 
flygebesetningsmedlemmer, bruker av luftfartøyet, eier av luftfartøyet og ansatte i 
flysikringstjenesten. 

Departementet kan i forskrift bestemme at også andre forhold enn de som er 
omtalt i første ledd skal varsles, at andre skal ha varslingsplikt, hvem som skal varsles, 
hvordan varslingen skal foretas og om utveksling av informasjon mellom de instansene 
som mottar varsel. 

 

 
C. Redningstjenesten 

 
§ 12-6. Forskriftskompetanse m.v. 

Departementet gir forskrifter om ettersøkings- og redningstjeneste i tilfelle hvor 
luftfartøy er saknet, i nød eller forulykket. Herunder kan gis bestemmelser om plikt for 
enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner til å medvirke ved forberedelsen og 
gjennomføringen av ettersøkings- og redningstiltak, og om godtgjøring for slik medvirkning. 

 
§ 12-7. Erstatning for utgifter til ettersøking m.v. 
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       Når det finnes grunn til det og internasjonal overenskomst ikke er til hinder, kan 
vedkommende departement pålegge fartøyets eier eller bruker å erstatte helt eller delvis 
statens utgifter til ettersøking av saknet fartøy. Det samme gjelder redningsutgifter for så vidt 
de ikke blir dekket ved bergelønn. 
 

D. Berging 
 

§ 12-8. Om bergelønn m.v. 
      Den som berger eller medvirker til å berge et luftfartøy som er i nød eller forulykket, 
ombordværende gods eller noe som har hørt til fartøyet eller godset, har krav på bergelønn 
etter reglene i sjøloven kapittel 16, enten bergingen er foregått til sjøs, til lands eller i luften. 
Rett til andel i bergelønnen har også den som har reddet eller medvirket til redning av 
menneskeliv fra fartøyet under den nød som har gitt anledning til bergingen. 
       Godtgjøring kan også kreves for ekstraordinære utgifter som har vært nødvendige for å 
bevare fartøyet eller gods fra fartøyet. De i første ledd nevnte regler om berging gjelder 
tilsvarende for slik godtgjøring.  
       Dersom arbeidet er avsluttet her i riket, har fordringshaveren tilbakeholdsrett og panterett 
i fartøyet eller godset med prioritet foran alle andre rettigheter. Er det flere slike 
panterettigheter, går de som grunner seg på en senere hendelse foran de som grunner seg på 
en tidligere. Eieren av gods har ikke personlig ansvar for fordringen.  
       Panteretten i gods faller bort når dette utleveres, og panteretten i fartøyet etter 3 måneder 
dersom den ikke anmerkes i Norges luftfartøyregister og beløpet godkjent eller sak reist om 
panteretten. Søksmål kan reises på det sted hvor arbeidet er avsluttet, eller hvor fartøyet eller 
godset er.  

 
E. Rapportering og innsamling av opplysninger om luftfartsulykker, 

luftfartshendelser m.v. 

§ 12-9. Pliktig rapportering av opplysninger 
Departementet kan i forskrift bestemme at følgende personer plikter å rapportere 

opplysninger om luftfartsulykker og luftfartshendelser til undersøkelsesmyndigheten 
og luftfartsmyndigheten når opplysningene kan bidra til å forebygge luftfartsulykker: 

a) fartøysjefer og andre flybesetningsmedlemmer, 
b) bruker og eier av luftfartøy, 
c) konstruktører og produsenter av luftfartøy, samt personer som foretar 

vedlikehold på eller modifikasjon av luftfartøy, 
d) personer som signerer attest for utført vedlikehold, 
e) ansatte i flysikringstjenesten, jf. § 7-4, 
f) ansvarlige for administrasjonen av landingsplasser med konsesjon i 

medhold av lovens kapittel VII, B, 
g) personer som utfører oppgaver i forbindelse med betjening av et luftfartøy 

på bakken, eller 
h) andre personer som kommer i befatning med opplysninger som kan bidra 

til å forebygge luftfartsulykker. 
Departementet kan i forskrift presisere hvilke persongrupper som omfattes av 
bokstavene a)-h), hvilke opplysninger som skal rapporteres, hvilke myndigheter 
opplysningene skal rapporteres til og måten det skal skje på. 
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§ 12-10. Frivillig rapportering av opplysninger 

Departementet kan gi forskrift om at frivillig rapporterte opplysninger som kan 
bidra til å forebygge luftfartsulykker helt eller delvis skal behandles på samme måte 
som pliktig rapporterte opplysninger. 
 
§ 12-11. Tekniske registreringssystemer 

For å forebygge luftfartsulykker kan departementet gi forskrifter om installering av 
tekniske innretninger for vedvarende eller gjentatt registrering eller overvåking ombord i 
luftfartøyer og hos den som yter lufttrafikktjenester. Departementet kan videre gi forskrifter 
om pliktig bearbeiding og bruk av opplysninger fra slike systemer i det interne 
flytryggingsarbeidet hos den som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet eller yter 
lufttrafikktjenester. 

Ingen andre enn undersøkelsesmyndigheten skal ha tilgang til registrering av lyd 
og/eller bilde fra førerkabinen ombord i luftfartøyer. [Noe om tilsvarende hos 
lufttrafikktjenesten?]. Utskrift av registrert lyd eller kopi av bilder kan likevel utleveres til 
bruk som bevis i en straffesak eller sivil sak etter rettens kjennelse. Retten skal bare 
godkjenne utlevering dersom behovet for utlevering i den konkrete saken veier tyngre enn 
faren for at undersøkelsesmyndighetens arbeid med den aktuelle saken, eller fremtidige 
nasjonale eller utenlandske undersøkelser, vanskeliggjøres. 
 

F. Undersøkelsesmyndigheten 

§ 12-12. Iverksetting av undersøkelse og undersøkelsens omfang 
Når undersøkelsesmyndigheten har mottatt varsel om luftfartsulykke, skal den 

straks avgjøre om det er behov for å iverksettes umiddelbare undersøkelse av ulykken. 
Når undersøkelsesmyndigheten mottar varsel om luftfartshendelse, skal den uten 
ugrunnet opphold avgjøre når det skal iverksettes undersøkelse av hendelsen. 

Undersøkelsesmyndigheten avgjør selv omfanget av undersøkelsene og hvordan 
den skal gjennomføres. Ved vurderingen skal undersøkelsesmyndigheten ta hensyn til 
formålet med undersøkelsen og hvilken lærdom den kan gi med tanke på å forbedre 
sikkerheten. 

Undersøkelsesmyndigheten kan uten hensyn til tidligere avgjørelser beslutte å 
undersøke forhold vedrørende en eller flere luftfartsulykker eller luftfartshendelser. 

Undersøkelsesmyndighetens avgjørelser etter denne paragrafen kan ikke 
påklages. 
 
§ 12-13.  Sikring av bevis og vrakrester m.v. 

Et luftfartøy som er skadet i ulykke, vrakrester eller andre ting fra et slikt fartøy og 
spor etter ulykken må ikke fjernes eller røres uten tillatelse av 
undersøkelsesmyndigheten eller politiet, med mindre det er nødvendig for å redde eller 
avverge fare for liv eller eiendom eller for å hindre at noe som kan ha betydning for 
undersøkelsen, ødelegges eller forsvinner. 

Undersøkelsesmyndigheten har rett til å nytte privat grunn og kan kreve å få 
undersøke og ta i besittelse fartøy, vrakrester, dokumenter og andre ting i den 
utstrekning den trenger det for å kunne utøve sitt verv. Den kan påby legeundersøkelse 
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etter reglene i § 6-11 tredje ledd. Om nødvendig kan undersøkelsesmyndigheten kreve 
hjelp av politiet. 

 
§ 12-14.  Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten m.v. 

Enhver plikter på forlangende å gi undersøkelsesmyndigheten de opplysninger 
han eller hun sitter inne med om forhold som kan være av betydning for 
undersøkelsen. Dette gjelder uten hensyn til taushetsplikt som ellers påhviler 
vedkommende. 

Undersøkelsesmyndigheten kan også kreve bevisopptak utenfor rettssak etter 
reglene i tvistemålslovens kapittel 20, uten hensyn til de vilkår som etter 
tvistemålslovens § 267 ellers gjelder for adgangen til å kreve bevisopptak. 

 
 
§ 12-15. Underretning til berørte m.v. 

I den grad det er praktisk mulig, skal undersøkelsesmyndigheten underrette 
fartøyets eier, bruker, forsikrer og andre som saken angår, om undersøkelsen, og gi 
dem adgang til å fremkomme med det de finner påkrevd for å ivareta sine interesser før 
undersøkelsen avsluttes. 
 
 
§ 12-16.  Undersøkelsesmyndighetens lagring av opplysninger 

Dersom opplysninger mottatt av undersøkelsesmyndigheten i medhold av §§ 12-9, 
12-11 eller 12-14 skal lagres i et digitalt format med tanke på senere utveksling av 
opplysninger med luftfartsmyndigheten, skal opplysningene ikke inneholde referanser 
til enkeltpersoners navn, adresse eller andre opplysninger som gjør det mulig å 
identifisere hvem som har gitt opplysningene. 
 
§ 12-17. Undersøkelsesmyndighetens bruk av opplysninger 

Med de presiseringer og unntak som følger av §§ 12-18 til 12-24 kan opplysninger 
mottatt av undersøkelsesmyndigheten bare brukes til flytryggingsmessige formål. Det 
samme gjelder tilsvarende opplysninger mottatt fra luftfartsmyndigheter i andre land, 
internasjonale luftfartsmyndigheter, samt nasjonale og internasjonale organisasjoner 
som jobber med flysikkerhet. 
 
§ 12-18. Taushetsplikt 

Enhver som utfører arbeid for undersøkelsesmyndigheten har taushetsplikt om 
opplysninger mottatt i medhold av §§ 12-9, 12-11 eller 12-14 i den utstrekning 
opplysningene ikke allerede er offentliggjort som en del av rapporter som nevnt i §§ 12-
20 og 12-29. 

Taushetsplikten gjelder på samme måte for opplysninger mottatt fra 
luftfartsmyndigheter i andre land, internasjonale luftfartsmyndigheter, samt nasjonale 
og internasjonale organisasjoner som jobber med forebyggende flysikkerhetsarbeid 
basert på tilsvarende rapporteringsordninger. 

Taushetsplikten oppheves i den utstrekning de som har krav på taushet 
samtykker. 
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§ 12-19. Informasjon til luftfartsmyndigheten 

Uten hinder av taushetsplikt som nevnt i § 12-18, skal undersøkelsesmyndigheten 
fortløpende holde luftfartsmyndigheten underrette om forhold som avdekkes i løpet av 
undersøkelsen, og sine egne foreløpige vurderinger av disse, i den grad dette anses 
som nødvendig for flysikkerheten. 
 
§ 12-20. Undersøkelsesrapport 

Undersøkelsesmyndigheten skal utarbeide en rapport når den har undersøkt 
luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser. Undersøkelsesmyndigheten tar selv 
stilling til om det er nødvendig å utarbeide rapport når den har undersøkt 
luftfartshendelser. Ved undersøkelsesmyndighetens vurdering av om det skal 
utarbeides en rapport, skal den legge vekt på de hensynene som er nevnt i § 12-12 annet 
ledd. De samme hensynene skal tillegges vekt når en tar stilling til hvilket omfang en 
rapport skal ha. 

Alle rapporter skal redegjøre for hendelsesforløp og 
undersøkelsesmyndighetens forståelse av årsaksforholdene. I den grad det er 
nødvendig skal rapporten innholde sikkerhetstilrådinger. 

 For å fremme forklarings- og rapporteringsviljen, og for å unngå unødvendig 
belastninger for personer som er berørt av ulykken eller hendelsen, skal rapporten bare 
inneholde opplysninger som er relevante for arbeidet med å forebygge luftfartsulykker. 
Rapporten skal uansett ikke inneholde referanser til enkeltpersoners navn, adresse eller 
andre opplysninger som gjør det mulig å identifisere hvem som har gitt opplysningene. 
 
§ 12-21. Behandlingen av utkast til undersøkelsesrapport 

Før undersøkelsesmyndigheten avgir endelig undersøkelsesrapport skal et 
utkast, så langt det er praktisk mulig, forelegges for de berørte som nevnt i § 12-15, 
med en rimelig frist for vedkommende til å gi uttalelse. Luftfartsmyndigheten skal få 
tilsendt utkast til rapport og rimelig frist til å uttale seg. 
 
§ 12-22. Unntatt dokumentoffentlighet for utkast tilundersøkelsesrapport 

Undersøkelsesmyndighetens utkast til rapport er ikke offentlig. Endelig rapport 
er offentlig fra det tidspunkt den er avgitt. 

 
§ 12-23. Forbud mot sivilt søksmål 

Staten kan ikke anlegge sivilt søksmål på grunnlag av uaktsomme handlinger 
eller unnlatelser undersøkelsesmyndigheten har blitt kjent med som følge av 
opplysninger mottatt i medhold av §§ 12-9 eller 12-14. Unntak gjelder for opplysninger 
om grov uaktsomhet og opplysninger mottatt i tilknytning til luftfartsulykker. 
 
§ 12-24. Forbud mot bruk som bevis i straffesak 

Opplysninger undersøkelsesmyndigheten mottar i medhold av §§ 12-9 eller 12-14 
kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak mot den som har gitt opplysningene.  
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G. Luftfartsmyndighetens lagring og bruk av opplysninger 

§ 12-25. Luftfartsmyndighetens lagring av opplysninger 
Opplysninger mottatt av luftfartsmyndigheten i medhold av § 12-9 skal lagres i et 

digitalt format som ikke inneholde referanser til enkeltpersoners navn, adresse eller 
andre opplysninger som gjør det mulig å identifisere hvem som har gitt opplysningene. 
 
§ 12-26. Luftfartsmyndighetens bruk av opplysninger 

Med de presiseringer og unntak som fremgår av §§ 12-27 til 12-32, kan 
opplysninger mottatt i medhold av § 12-9 eller 12-19 bare brukes til å forebygge 
luftfartsulykker. Det samme gjelder tilsvarende opplysninger mottatt fra 
luftfartsmyndigheter i andre land, internasjonale luftfartsmyndigheter, samt nasjonale 
og internasjonale organisasjoner som jobber med flysikkerhet. 
 
§ 12-27. Videreformidling av opplysninger 

Uhindret av andre bestemmelser i dette kapitlet, kan opplysningene lagret som 
nevnt i § 12-25, meddeles til luftfartsmyndigheter i andre land, internasjonale 
luftfartsmyndigheter, samt internasjonale luftfartsorganisasjoner dersom det er 
nødvendig for å imøtekomme rapporteringsforpliktelser nedfelt i internasjonal 
overenskomst om forebyggelse av luftfartsulykker. 

 
§ 12-28. Taushetsplikt 

Enhver som utfører arbeid for luftfartsmyndigheten har taushetsplikt om 
opplysninger mottatt i medhold av §§ 12-9 eller 12-19 i den utstrekning opplysningene 
ikke allerede er offentliggjort som en del av rapporter som omhandlet i §§ 12-20 eller 12-
29. 

Taushetsplikten gjelder på samme måte for opplysninger mottatt fra 
luftfartsmyndigheter i andre land, internasjonale luftfartsmyndigheter, samt nasjonale 
og internasjonale organisasjoner som jobber med forebyggende flysikkerhetsarbeid 
basert på tilsvarende rapporteringsordninger. 

Taushetsplikten oppheves i den utstrekning de som har krav på taushet 
samtykker. 
 
§ 12-29. Rapporter om sikkerhetsnivået i sivil luftfart 

Luftfartsmyndigheten kan publisere generelle rapporter som har som formål å 
informere offentligheten om sikkerhetsnivået i sivil luftfart. Slike rapporter skal ikke 
inneholde referanser til enkeltpersoners navn, adresse eller andre opplysninger som 
gjør det mulig å identifisere hvem som har gitt opplysningene. 
 
§ 12-30. Forbud mot tilbakekall av sertifikat 

Opplysninger luftfartsmyndigheten mottar i medhold av §§ 12-9 og 12-19 kan ikke 
brukes som grunnlag for tilbakekall av sertifikater den som har gitt opplysningene har i 
medhold av denne loven som følge av brudd på §§ 4-10, 6-2, 7-1, 9-1 og 9-2. Første 
punktum gjelder ikke dersom opplysningene gjør det klart at rapportøren ikke 
tilfredsstiller fastsatte medisinske krav. 
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§ 12-31. Forbud mot sivilt søksmål 

Staten kan ikke anlegge sivilt søksmål på grunnlag av uaktsomme handlinger 
eller unnlatelser luftfartsmyndigheten har blitt kjent med som følge av opplysninger 
mottatt i medhold av §§ 12-9 og 12-19. Unntak gjelder for opplysninger om grov 
uaktsomhet og opplysninger mottatt i tilknytning til luftfartsulykker. 

 
§ 12-32. Forbud mot bruk som bevis i straffesak 

Opplysninger luftfartsmyndigheten mottar i medhold av §§ 12-9 og 12-19 kan ikke 
brukes som bevis i en senere straffesak mot den som har gitt opplysningene. 

 
 

H. Forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver 

§ 12-33. Forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver 
Arbeidsgiver skal ikke utsette arbeidstaker for sanksjoner av noen art som følge 

av at arbeidstakeren har rapportert i medhold av § 12-9 eller avgitt forklaring i medhold 
av § 12-14. Med sanksjoner menes reaksjoner som kan oppfattes som et onde for den 
det rammer, og som ikke har som hovedformål å bedre arbeidstakerens kvalifikasjoner 
eller som er en konsekvens av at arbeidstakerens helsemessige kvalifikasjoner har ført 
til permanent eller midlertidig tilbakekall eller endringer av offentlige sertifikater. 
 
 

I. Fjerning av vrakrester 

§ 12-34.  Fjerning av vrakrester utenfor landingsplass m.v.  
       Dersom et luftfartøy som har havarert utenfor en landingsplass, eller vrakrester 
eller andre ting fra et slikt fartøy er til hinder for den alminnelige ferdsel eller på annen 
måte til ulempe for allmennheten eller er til fare for folk eller eiendom, og eieren ikke 
fjerner det eller på annen måte retter forholdet, kan politiet sette ham en frist til å gjøre 
det. Oversittes fristen, kan politiet la det nødvendige foreta på eierens bekostning.  
       Er eieren ukjent, eller er det av hensyn til ferdselen eller av annen grunn nødvendig 
å gjøre noe straks, kan politiet sette i verk tiltak som nevnt i første ledd uten at det gis 
eieren noen frist. 
 
 
 

13. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Store deler av det foreslåtte regelverket øker vernet for de som er kildene til 
informasjon. Dette i seg selv krever ikke ressurser. Men indirekte forventes dette å føre 
til en vesentlig økning av den mengden informasjon myndighetene mottar. I tillegg 
utvides selve rapporteringspliktens innhold. 
 
Det må etableres et system for mottak, lagring, bearbeiding og forvaltning av innhentet 
informasjon. Dersom forslaget til rapporteringsdirektiv vedtas må luftfartsmyndigheten 
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opprette en database for lagring av informasjon. Det må etableres rutiner som kan 
ivareta det foreslåtte regelverkets krav til anonymisering, taushetsplikt og unntatt 
dokumentoffentlighet. 
 
Den forventede økningen i innkomne datamengdene gjør det trolig nødvendig å 
automatisere deler av databehandlingen. Innhentingen av informasjon bør trolig være 
nettbasert. Dette krever at informasjonen deles inn i standardiserte kategorier. Dette 
behovet styrkes ytterligere ved at enkelte deler av informasjonen skal deles med andre 
land og at rapporteringen til Eurocontrol skal skje i henhold til visse fastsatte kriterier. 
 
I forslaget til rapporteringsdirektiv har EU-kommisjonen forsøkt å ta høyde for disse 
utfordringene ved å gi egne bestemmelser om utvikling og bruk av programvare. Disse 
vil trolig lette den tekniske siden av informasjonsutvekslingen.259 Allerede i dag finnes 
det ferdig utviklet programvare til slike formål. Installasjonskostnadene antas derfor å 
være begrensede. 
 
Luftfartsmyndigheten antas allerede i dag å ha personell som er i stand til å foreta de 
analyser og bearbeidinger av innkommet informasjon som er nødvendig for å få fullt 
utbytte av den økede informasjonstilgangen. 
 
Undersøkelsesmyndigheten antas ikke å få noen vesentlig økning av sin 
arbeidsmengde. 
 
Avinor AS har allerede etablert et internt rapporteringssystem basert på frivillighet og 
instrukser. Selskapet antar derfor selv at gjennomføringen ikke vil ha store 
administrative og økonomiske konsekvenser. Avinor AS jobber allerede med å 
gjennomføre ESARR 2, 3 og 4. Siden det er relativt store grenseflater mellom disse 
regelverkene, kan det være vanskelig å si med sikkerhet hvilke kostnader en skal 
tilordne gjennomføringen av de regelsettene. 
 
Departementet ber høringsinstansene komme med utfyllende kommentarer til den 
konsekvensbeskrivelsen som er tatt inn her. 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 

 
Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council of 13 

June 2003 
                                                           
259 Se artikkel 6 nr. 1 og 2 i forslaget til rapporteringsdirektiv. 
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on occurrence reporting in civil aviation 
 
 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular 
Article 80(2) thereof, 
 
Having regard to the proposal from the Commission, 
 
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee, 
 
Following consultation of the Committee of the Regions, 
 
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, in the 
light of the joint text approved by the Conciliation Committee on 9 April 2003, 
Whereas: 
 
(1) The rate of accidents in civil aviation has remained fairly constant in the last decade; 
nevertheless there is concern that the forecasted traffic increase could lead to an 
increase in the number of accidents in the near future. 
 
(2) Council Directive 94/56/EC of 21 November 1994 establishing the fundamental 
principles governing the investigation of civil aviation accidents and incidents, aims at 
preventing accidents by facilitating the expeditious holding of investigations. 
 
(3) Experience has shown that often before an accident occurs, a number of incidents 
and numerous other deficiencies have shown the existence of safety hazards. 
 
(4) The improvement of the safety of civil aviation requires a better knowledge of these 
occurrences to facilitate analysis and trend monitoring in order to initiate corrective 
action. 
 
(5) When an occurrence involves aircraft registered in a Member State or operated by 
an undertaking established in a Member State, this occurrence should be reported even 
when it happened outside the territory of the Community. 
 
(6) Each Member State should set up mandatory reporting systems. 
 
(7) Various categories of personnel working in civil aviation observe occurrences of 
interest for the prevention of accidents and should therefore report them. 
 
(8) The efficiency of detection of potential hazard would be greatly enhanced by the 
exchange of information on such occurrences. 
 

 118



(9) Supporting software for the exchange of information between different systems is 
necessary. 
 
(10) Safety information should be available to entities entrusted with regulating civil 
aviation safety or investigating accidents and incidents within the Community and, as 
appropriate, to the people who may learn from them and take or initiate the necessary 
action to improve safety. 
 
(11) The sensitive nature of safety information is such that the way to ensure its 
collection is by guaranteeing its confidentiality, the protection of its source and the 
confidence of the personnel working in civil aviation. 
 
(12) The public should be provided with general information on the level of aviation 
safety. 
 
(13) Appropriate measures should be put in place to enable the setting up of 
confidential reporting schemes. 
 
(14) The measures necessary for the implementation of this Directive should be 
adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down 
the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission. 
 
(15) Consistency should be ensured with the technical reporting requirements 
developed by national experts in Eurocontrol and the Joint Aviation Authorities 
Organisation. The list of reportable occurrences should take into account the work of 
these two European organisations. Developments in the framework of the International 
Civil Aviation Organisation should also be taken into account. 
 
(16) Since the objective of the proposed action, namely the improvement of air safety, 
cannot be sufficiently achieved by the Member States because reporting systems 
operated by Member States in isolation are less efficient than a coordinated network 
with exchange of information enabling an earlier identification of possible safety 
problems, and can, therefore, be better achieved at Community level, the Community 
may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 
5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality as set out in that 
Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those 
objectives, 
 
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE: 
 
 

Article 1 
 

Objective 
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The objective of this Directive is to contribute to the improvement of air safety by 
ensuring that relevant information on safety is reported, collected, stored, protected and 
disseminated. 
The sole objective of occurrence reporting is the prevention of accidents and incidents 
and not to attribute blame or liability. 
 
 

Article 2 
 

Definitions 
For the purpose of this Directive: 
1. "occurrence" means an operational interruption, defect, fault or other irregular 
circumstance that has or may have influenced flight safety and that has not resulted in 
an accident or serious incident, hereinafter referred to as "accident or serious incident", 
as defined in Article 3(a) and (k) of Directive 94/56/EC;  
2. "disidentification" means removing from reports submitted all personal details 
pertaining to the reporter and technical details which might lead to the identity of the 
reporter, or of third parties, being inferred from the information. 
 

Article 3 
 

Scope 
1. This Directive shall apply to occurrences which endanger or which, if not corrected, 
would endanger an aircraft, its occupants or any other person. A list of examples of 
these occurrences appears in Annexes I and II. 
 
2. The Commission may, in accordance with the procedure laid down in Article 10(2), 
decide to amend the Annexes in order to expand upon, or change, the examples. 
 
3. The application of this Directive to the airport of Gibraltar is understood to be without 
prejudice to the respective legal positions of the Kingdom of Spain and the United 
Kingdom with regard to the dispute over sovereignty over the territory in which the 
airport is situated. 
 
4. Application of this Directive to the airport of Gibraltar shall be suspended until the 
arrangements in the Joint Declaration made by the Foreign Ministers of the Kingdom 
of Spain and the United Kingdom on 2 December 1987 have come into operation. The 
Governments of Spain and the United Kingdom will inform the Council of such date of 
entry into operation. 
 
 

Article 4 
 

Mandatory reporting 
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1. Member States shall require that occurrences covered by Article 3 are reported to 
the competent authorities referred to in Article 5(1) by every person listed below in the 
exercise of his/her functions: 
 

(a) the operator or commander of a turbine-powered or a public transport aircraft 
used by an operator for which a Member State ensures safety oversight of 
operations; 
 
(b) a person who carries on the business of designing, manufacturing, 
maintaining or modifying a turbine-powered or a public transport aircraft, or any 
equipment or part thereof, under the oversight of a Member State; 
 
(c) a person who signs a certificate of maintenance review, or of release to 
service in respect of a turbine-powered or a public transport aircraft, or any 
equipment or part thereof, under the oversight of a Member State; 
 
(d) a person who performs a function which requires him to be authorised by a 
Member State as an air traffic controller or as a flight information officer; 
 
(e) a manager of an airport covered by Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 
23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes; 
 
(f) a person who performs a function connected with the installation, 
modification, maintenance, repair, overhaul, flight-checking or inspection of air 
navigation facilities for which a Member State ensures responsibility; 
 
(g) a person who performs a function connected with the ground-handling of 
aircraft, including fuelling, servicing, loadsheet preparation, loading, de-icing and 
towing at an airport covered by Regulation (EEC) No 2408/92. 
 

2. Member States may encourage voluntary reporting on occurrences mentioned in 
Article 3(1) by every person who exercises, in other civil aviation operations, functions 
similar to those listed in paragraph 1. 
 
 

Article 5 
 

Collection and storage of information 
1. Member States shall designate one or more competent authorities to put in place a 
mechanism to collect, evaluate, process and store occurrences reported in accordance 
with Article 4. The following authorities, working with impartiality, may be entrusted 
with that responsibility: 
 

(a) the national civil aviation authority; and/or 

 121



(b) the investigating body or entity established under Article 6 of Directive 
94/56/EC; and/or 

(c) any other independent body or entity entrusted with this function. 
 

If a Member State designates more than one body or entity, it shall designate one of 
these as point of contact for the exchange of information mentioned in Article 6(1). 
 
2. The competent authorities shall store the reports collected in their databases. 
 
3. Accidents and serious incidents shall also be stored in these databases. 
 
 
 
 
 
 

Article 6 
 

Exchange of information 
1. Member States shall participate in an exchange of information by making all relevant 
safety-related information stored in the databases mentioned in Article 5(2) available to 
the competent authorities of the other Member States and the Commission. The 
databases shall be compatible with the software described in paragraph 3. 
 
2. The competent authority designated in accordance with Article 5(1) receiving an 
occurrence report shall enter it into the databases and notify, whenever necessary, the 
competent authority of the Member State where the occurrence took place, where the 
aircraft is registered, where the aircraft is manufactured and/or where the operator is 
certificated. 
 
3. The Commission shall develop specific software for the purpose of this Directive. In 
so doing, it shall take into account the need for compatibility with existing softwares in 
the Member States. The competent authorities may use this software for running their 
own databases. 
 
4. The Commission shall take appropriate measures to facilitate the exchange of 
information mentioned in paragraph 1 in accordance with the procedure set out in 
Article 10(2). 
 
 

Article 7 
 

Dissemination of information 
1. Any entity entrusted with regulating civil aviation safety or with investigating civil 
aviation accidents and incidents within the Community shall have access to information 
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on occurrences collected and exchanged in accordance with Articles 5 and 6 to enable it 
to draw the safety lessons from the reported occurrences. 
 
2. Without prejudice to the public's right of access to the Commission's documents as 
laid down in Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and the 
Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and 
Commission documents, the Commission shall adopt on its own initiative and, in 
accordance with the procedure referred to in Article 10(2), measures for the 
dissemination to interested parties of the information referred to in paragraph 1 and the 
associated conditions. These measures, which can be general or individual, shall be 
based on the need: 
 

- to provide persons and organisations with the information they need to improve 
civil aviation safety, 

- to limit the dissemination of information to what is strictly required for the purpose  
of its users, in order to ensure appropriate confidentiality of that information. 

 
The decision to disseminate information under this paragraph shall be limited to what is 
strictly required for the purpose of its user, without prejudice to the provisions of 
Article 8. 
 
3. Member States may publish at least annually a safety review containing information 
on the types of occurrences collected by their national mandatory occurrence-reporting 
system to inform the public of the level of safety in civil aviation. Member States may 
also publish disidentified reports. 
 
 

Article 8 
 

Protection of information 
1. Member States shall, according to their national legislation, take necessary measures 
to ensure appropriate confidentiality of the information received by them pursuant to 
Articles 6(1) and 7(1). They shall use this information solely for the objective of this 
Directive. 
 
2. Regardless of the type or classification of occurrence and accident or serious 
incident, names or addresses of individual persons shall never be recorded on the 
database mentioned in Article 5(2). 
 
3. Without prejudice to the applicable rules of penal law, Member States shall refrain 
from instituting proceedings in respect of unpremeditated or inadvertent infringements 
of the law which come to their attention only because they have been reported under 
the national mandatory occurrence-reporting scheme, except in cases of gross 
negligence. 
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4. In accordance with the procedures defined in their national laws and practices, 
Member States shall ensure that employees who report incidents of which they may 
have knowledge are not subjected to any prejudice by their employer. 
 
5. This Article shall apply without prejudice to national rules related to access to 
information by judicial authorities. 
 
 
 
 
 

Article 9 
 

Voluntary reporting 
1. In addition to the system of mandatory reporting established under Articles 4 and 5, 
Member States may designate one or more bodies or entities to put in place a system of 
voluntary reporting to collect and analyse information on observed deficiencies in 
aviation which are not required to be reported under the system of mandatory 
reporting, but which are perceived by the reporter as an actual or potential hazard. 
 
2. If a Member State chooses to put in place a system of voluntary reporting, it shall 
establish the conditions for the disidentification, by the one or more bodies or entities 
that it has designated under paragraph 1, of voluntary reports presented under such 
system. 
 
3. Member States shall ensure that relevant disidentified safety information deriving 
from the analysis of confidential reporting is stored and made available to all parties so 
that it can be used for improving safety in aviation. 
 
 

Article 10 
 

Committee 
1. The Commission shall be assisted by the committee instituted by Article 12 of 
Council Regulation (EEC) No 3922/91 of 16 December 1991 on the harmonisation of 
technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation. 
 
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 
1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof. 
 
The period provided for in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three 
months. 
 
3. The Committee shall adopt its rules of procedure. 
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Article 11 

 
Implementation 

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with this Directive before 4 July 2005. They shall 
forthwith inform the Commission thereof. 
 
When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this 
Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official 
publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member 
States. 
 
2. Member States shall communicate to the Commission the texts of the main 
provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 
 
 

Article 12 
 

Entry into force 
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal 
of the European Union. 
 
 
 
 

Article 13 
 

Addressees 
 

This Directive is addressed to the Member States. 
 
 
 
 
Done at Luxembourg, 13 June 2003. 
 
For the European Parliament 
The President 
P. Cox 
 
For the Council 
The President 
V. Papandreou 
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