
 
Send til:
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

SKJEMA FOR INFORMASJON OM SIKKERHETSRELATERT ENDRING1

IDENTIFISERING AV ENDRINGEN
Tittel/navn/prosjekt:

1. INFORMASJON OM TJENESTEYTER
Organisasjon
Adresse

2. KONTAKTINFORMASJON
Ansvarlig for endringen
Navn
Funksjon
Avdeling/Enhet 
Telefon
E-post
Sikkerhets- /kvalitetsansvarlig for endringen (hvis annen enn ansvarlig for endringen)
Navn
Avdeling/Enhet
Telefon
E-post

3. INFORMASJON OM ENDRINGEN
Arkivreferanse tjenesteyter
Kort beskrivelse av endringen                                              Vedlegg 
Kort beskrivelse av hvorfor 
endringen innføres og 
forventede resultater av 
endringen 

                                               Vedlegg 

Grensesnitt/avhengighet i 
forhold til andre endringer 2

Ja              Nei                                                     Vedlegg 

Har informasjon om 
endringen blitt oversendt 
tidligere? 

Ja           Nei

Hvis ja, beskriv kort de 
viktigste modifikasjonene 
siden forrige skjema ble 
oversendt  
Tjenester og funksjoner som 
påvirkes 

ATS       MET       AIS       CNS       ATFM      ASM 

Estimert alvorlighetsklasse 3 1       2 3       4 5      Ukjent Vedlegg 
Nasjonale og internasjonale 
regelverk som endringen 
omfattes av.
Planlagt dato for idriftsetting 

CIVIL AVIATION AUTHORITY - NORWAY
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4. TILLEGGSINFORMASJON       
Stilles det samvirkingskrav til endringen i samsvar med EF 552/2004?    Nei    Ja        N/A 
Påvirker endringen SMS eller aksepterte prosedyrer for 
endringshåndtering?  

  Nei    Ja        N/A 

Har tjenesteyter erfaring med denne type endringer fra tidligere?    Nei    Ja        N/A 
Fører endringen til forandringer i grensesnitt mot andre system og/eller 
annet utstyr?  

  Nei    Ja        N/A 

Har endringen grensesnitt mot andre parter som direkte kan påvirke 
sikkerheten til tjenestene som leveres? 

  Nei    Ja        N/A 
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…fører til ny funksjonalitet eller forandringer i eksisterende 
funksjonalitet og/eller kapasitet?  

  Nei    Ja        N/A 

… omfatter endring i geografisk utstrekning og/ eller flere 
enheter/sektorer. 
Eksempel: 
- avgangs- og innflygingsprosedyrer  
- ATS rutestruktur  
- resektorisering av luftrommet 
- redusert adskillelsesminima  

  Nei    Ja        N/A 

… påvirker eksisterende operative metoder, operative 
prosedyrer eller luftromsorganisering?  

  Nei     Ja        N/A 

… påvirker ressurser og kompetanse hos involvert ATM 
personell?  

  Nei    Ja        N/A 

… medfører behov for unntak fra gjeldende lover og regler?    Nei    Ja        N/A 
Ønsker tjenesteyter at det gjennomføres en sikkerhetsgjennomgang?    Nei    Ja        N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1Fylles ut og sendes til Luftfartstilsynet når det skal gjennomføres endringer som kan påvirke sertifiseringskrav, 
vilkår knyttet til sertifikat og/eller utpekingsbrev og sikkerhetsrelaterte endringer.  
2  Hvis ja, vedlegges kort beskrivelse av det totale system og avhengighetsforhold/grensesnitt. 
3 Ved alvorlighetsklassifisering skal tjenesteyter oversende dokumentasjon på hvordan alvorlighetsklassen ble 
fastsatt. NSA skal informeres om enhver endring vedrørende fastsettelse av alvorlighetsklasse. 
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