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Brugðist við fráviki 
 
Eigandi loftfarsins þarf að nálgast eyðublað á heimasíðu FMS sem heitir „Skýrsla um úrbætur (fyrir 
einkaflug)“ og er númer LHD-201.  
 
Á eyðublaðinu þarf að svara tveimur atriðum: 
• Hver er undirliggjandi ástæða þess að frávikið sé til staðar og hvað verður gert til að koma í 

veg fyrir að frávikið endurtaki sig 
• Hvað eigandinn hefur gert svo hægt sé að loka því.  
 
Eyðublaðið er fyllt út þegar eigandinn hefur framkvæmt viðeigandi ráðstafanir, komist að 
niðurstöðu hver sé undirliggjandi ástæða fráviksins og hans viðbrögð til að koma í veg fyrir að 
frávikið endurtaki sig. Þarf eigandinn að leggja inn eyðublaðið með sinni undirskrift til FMS til 
samþykktar ásamt stoðgögnum sem sanna að búið sé að leiðrétta frávikið. Metur FMS þær 
úrbætur, stoðgögn og undirliggjandi ástæðu fráviksins ásamt því hvað eigandinn hefur lagt til að 
gera til að reyna að koma í veg fyrir að frávikið endurtaki sig. Ef mat FMS er að úrbætur og tillögur 
séu fullnægjandi þá samþykkir FMS lokun á frávikinu með því að kvitta fyrir samþykki 
stofnunninnar á eyðublaðið. Fær eigandinn sent það samþykki honum til staðfestinga. Ef FMS telur 
að úrbætur sé enn ábótarvant eða ástæða fráviksins og viðbrögð við henni ekki fullnægjandi 
svarað þá hafnar FMS lokun fráviksins. Þarf þá eigandinn að vinna áfram að betrumbótum 
fráviksins þar til samþykki fæst. 
 
Dæmi um frávik 
 
Í ljós kom í úttekt að eftir hreyfilskipti að seguláttaviti (compass) hefði ekki verið athugaður 
samkvæmt viðhaldsáætlun vélarinnar. 
Eigandinn þarf þá að framkvæma úttekt á því hvers vegna seguláttavitinn var ekki skoðaður eins 
og  viðhaldsáætlun kveður á um. Þegar eigandinn hefur fengið niðurstöðu úr sinni úttekt þá svara 
hann hvað hann hefur hug á að gera til að koma í veg fyrir að svipað frávik endurtaki sig. 
Eigandinn þarf einnig að láta framkvæma skoðun á seguláttavitanum. Öll þessi atriði þurfa að 
koma fram á eyðublaðinu þegar það er lagt inn til FMS til samþykktar ásamt ljósriti af útskrift 
flugvirkja á því að hann hafi framkvæmt athugun á seguláttavitanum sem stoðgagn því til 
sönnunar.  
 
Tímamörk 
 
FMS ákveður tímamörk sem eigandinn hefur til að loka fráviki. Hvert frávik er metið sjálfstætt en þó 
er ekki gefið meira en 90 dagar.  
 


