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Høring - Utkast til felleseuropeiske regler om bakketjenester på 
lufthavn (ground handling) 

 

Høring 

EUs luftfartsbyrå EASA har utarbeidet et utkast til felleseuropeiske regler for bakketjenester på 
lufthavn (ground handling). Utkastet er nå sendt alle EASAs medlemsstater for kommentarer.  

Luftfartstilsynet sender med dette saken på høring. Vi ønsker spesielt høringskommentarer som kan 
belyse konsekvensene av reglene i det norske markedet, ettersom det kan være til hjelp i vårt arbeid 
med å ivareta norske interesser i arbeidet med utformingen av reglene.  

Høringskommentarer ønskes mottatt på epost til postmottak@caa.no innen 1. september 2022. 
Alternativt kan kommentarer sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber 
om at høringssvar merkes med saksnummer 22/17476. 

 

Om de foreslåtte reglene 

Reglene vil i første rekke gjelde foretak som yter bakketjenester (ground handling service providers) 
som angitt i dokumentet «cover regulation» artikkel 1. Reglene vil også gjelder for luftfartsoperatører 
som utfører bakketjenester selv. I tillegg skal reglene dekke samarbeidet mellom slike foretak og 
lufthavnoperatører samt luftfartsoperatører.  

Utkastet dekker også regler for luftfartsmyndighetenes tilsyn.  

Hensikten med reglene er å forbedre sikkerheten (safety) ved bakketjenester på lufthavner. 
Forslaget inneholder derfor regler med organisatoriske krav til foretak som yter bakketjenester, krav 
til prosedyrer, samhandling med andre aktører og krav til myndighetstilsyn.  

Tilsvarende felleseuropeiske regler er etablert på andre områder innen luftfarten i EU/EØS-området, 
og i den nye grunnforordningen for sivil luftfart, forordning (EU) 2018/1139, ble det vedtatt å 
innlemme bakketjenester i disse felleseuropeiske reglene. 
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De foreslåtte reglene skal likevel ikke gjelde bakketjenester ved lufthavner som omfattes av 
unntaket i forordning (EU) 1139/2018 artikkel 2.7.  Dvs. lufthavner med liten kommersiell aktivitet 
som angitt i bestemmelsen og som medlemsstaten har valgt å unnta fra de felleseuropeiske reglene.  

For mer informasjon vises det til de vedlagte høringsdokumentene. Særlig til dokumentet «working 
paper», som forklarer nærmere forslaget til regler og bakgrunnen for løsningene som er valgt.  
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