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Statens Luftfartsvæsen
Bestemmelser for Civil Luftfart

BL 1-1
Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer *
Findes på SLV’s hjemmeside på:
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/Get/File-8977/BL_1-1,_4._udgave.pdf

Bemærk:
* I BL’en er medtaget visse bestemmelser fra Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 (afløst af
Forordning nr. 216/2008- red.) om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og
miljøcertificering af luftfartøjer og dermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktionsog produktionsorganisationer, samt Kommissionens forordning (EF) nr. 2042 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjsmateriel, -dele og - apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver.
Ifølge artikel 189 i EØF-traktaten gælder en forordning umid-delbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i BL’en er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Følgende afsnit er relevante for svævefly:
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.

Referencedokumenter
Definitioner
Anvendelsesområde
Luftfartøjer, der benyttes til privat-flyvning, der ikke er omfattet af afsnit 5, samt skoleflyvning
med svævefly og balloner
Luftfartøjer omfattet af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr.
1592/2002 (Forordning nr. 1592/2002 er senere afløst af forordning 216/2008 - red.)
Dispensation
Straf
Ikrafttræden

Følgende bilag er (kan være) relevante for svævefly:
A.
B.
C.

Vedligeholdelseskontrakt
Frigivelse til flyvning
Begrænset (forebyggende) ejerpilot vedligeholdelse
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Definition af en ejerpilot:
I forbindelse med denne BL’s definition af ejerpilot, henledes opmærksomheden på efterfølgende definition
for svæveflyvere, der er medlemmer af DSvU.
En ejerpilot er en pilot, der har gyldigt S-certifikat og er omskolet til pågældende type. Derudover skal mindst
én af følgende betingelser være opfyldt:
1) Man skal selv eje flyet
2) Man skal være medejer i en gruppe, der ejer flyet
3) Hvis flyet er et klubfly, er man medejer, hvis man er aktiv medlem af klubben og DSvU.

D.

Vægt- og balanceopfølgning
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