Serviceerklæring | Informasjon basert på
luftfartshendelser og luftfartsulykker
1. Formålet med tjenesten
Denne tjenesten skal sikre tilgang til informasjon basert på innrapporterte luftfartshendelser og
luftfartsulykker. Luftfartstilsynet har som målsetning å levere tjenesten innen to uker etter
henvendelsen.

2. Hvem får tjenesten
Enhver har krav på tilgang til informasjon om luftfartsulykker og luftfartshendelser med de
begrensningene som settes av Luftfartsloven, rapporteringsforskriften BSL A 1-3 og internasjonale
regelverk og avtaler. Luftfartsloven pålegger Luftfartstilsynet taushetsplikt om alle enkeltopplysninger
innrapportert i medhold av § 12-9, dette for å sikre tillitsforholdet mellom Luftfartstilsynet og
rapportørene.
Alle kan få oversikt (statistikk) over antall innrapporterte saker, utvikling over tid og overordnete
fordelinger på eksempelvis type hendelse (utforkjøring, nærpassering osv.), type flygning (ruteflyging,
innlands helikopterflyging osv).
Luftfartsforetak kan i tillegg til generell oversikt få oversikt over hendelser selskapet selv har vært
involvert i. Også i disse tilfellene vil opplysningene være begrenset til det som kan frigis under
begrensningene gitt i lov- og avtaleverket på området.
Alle som har et legitimt behov ifm. sitt flysikkerhetsarbeid, kan få tilgang til avidentifiserte opplysninger
om enkeltsaker. Enkelte opplysninger er unntatt fra en slik utlevering for å sikre tillitsforholdet mellom
Luftfartstilsynet og rapportøren. En slik utlevering forutsetter iht. internasjonalt regelverk at den som
ønsker opplysningene, inngår en avtale og underskriver en taushetserklæring overfor Luftfartstilsynet.
Dermed forplikter søkeren seg til utelukkende å bruke opplysningene til flysikkerhetsarbeid.
Luftfartstilsynet kan avslå en slik søknad dersom søkeren ikke har et legitimt behov for opplysningene.

3. Hva omfatter tjenesten
Tjenesten omfatter informasjon basert på luftfartsulykker og -hendelser:






Statistikk over luftfartsulykker og -hendelser
Oversikt over antall saker, fordelt på type flygning eller type hendelse
Utvikling over tid
Enkelte statistikker er relatert til aktivitetsnivå (typisk antall flytimer)
Etter nærmere avtale kan du også, etter nærmere søknad og såfremt du er berettiget, få
tilgang til opplysninger om enkeltsaker (luftfartsulykker og -hendelser). I slike tilfeller må du
imidlertid underskrive en taushetserklæring. Det er også begrensninger i hvilke opplysninger
som kan utleveres til hvilket formål

4. Hvordan få tjenesten
Generell statistikk over luftfartshendelser og luftfartsulykker publiseres på Luftfartstilsynets
hjemmesider, www.luftfartstilsynet.no\flysikkerhet\.
For spesielt tilrettelagt statistikk, kan du henvende deg til NF-2007@caa.no.

Dersom du ønsker detaljerte opplysninger om enkeltsaker, til bruk i eksempelvis forskning eller annet
flysikkerhetsfremmende arbeid, kan du benytte det dedikerte skjemaet som hører til EU-forordning
2007/1330/EC. Selve forordningen med detaljerte bestemmelser samt søknadsskjemaet finner du på
EUs regelverksnettside.

5. Lovgrunnlag
Luftfartsloven § 12 og rapporteringsforskriften BSL A 1-3 beskriver hvilke luftfartsopplysninger som
skal rapporteres til Luftfartstilsynet. Her framgår også de taushetsreglene Luftfartstilsynet er underlagt
på området.
I EU-forordning 2007/1330/EC framgår hvem som har tilgang til detaljerte opplysninger om
luftfartshendelser og luftfartsulykker.
Klage på vedtak sendes til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 BODØ. Klageinstans er
Samferdselsdepartementet.

6. Pris
Luftfartstilsynet leverer denne tjenesten gratis til alle.

For mer informasjon, kontakt NF-2007@caa.no

