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Luftfartsstyrelsens föreskrifter  
om lämnande av statistiska uppgifter om användning av 
luftfartyg; 

beslutade den 11 maj 2007. 

Luftfartsstyrelsen föreskriver med stöd av 92 § luftfartsförordningen (1986:171) 
följande. 

Inledande bestämmelser 
Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter skall tillämpas av den som äger, innehar eller brukar luftfartyg 
som statistiska uppgifter skall lämnas för. 

2 § Statistiska uppgifter skall lämnas för 
1. kommersiella flygtransporter som bedrivs med stöd av svenskt drifttillstånd, 
2. bruksflyg som bedrivs med stöd av svenskt drifttillstånd, 
3. kommersiella flygtransporter, bruksflyg eller allmänflyg som bedrivs med 

svenskregistrerade motordrivna luftfartyg, samt för 
4. verksamhet som bedrivs med svenskregistrerade segelflygplan. 

Definitioner och förkortningar 

3 § I dessa föreskrifter avses med 
 

allmänflyg: verksamhet med luftfartyg som varken är bruksflyg 
eller kommersiell flygtransport 

bruksflyg: verksamhet med luftfartyg där luftfartyget används 
för särskilda uppgifter som t.ex. jordbruksflyg, lyft 
vid byggnadsarbeten, fotoflyg, övervakningsflyg, 
patrulltjänst, flygräddningstjänst och reklamflygning 

helikopter: luftfartyg tyngre än luften, som får lyftkraft under 
flygning genom luftens reaktion mot en eller flera 
motordrivna rotorer 

luftfartyg: anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären 
genom luftens reaktioner med undantag av dess 
reaktioner mot jordytan 

segelflygplan: luftfartyg tyngre än luften utan framdrivnings-
anordning som erhåller lyftkraft huvudsakligen 
genom luftens reaktion mot ytor vilka förblir fasta 
under givna flygtillstånd. 

 



 

Statistiska uppgifter LFS 2007:18 
 4 § Statistiska uppgifter skall lämnas till Luftfartsstyrelsen senast den 1 mars varje 

år. Uppgifterna skall avse all luftfartsverksamhet per luftfartygsindivid, under det när-
mast föregående kalenderåret. 

5 § De företag som upphör med sin verksamhet skall senast en månad därefter sända 
in uppgifterna för den tid under kalenderåret som verksamheten har pågått. 

6 § Om ett eller flera luftfartyg under året, eller del av året, har upplåtits till annan 
skall uppgifter om luftfarten för den delen av året rapporteras in av den som använt luft-
fartyget. 

7 § Uppgifterna skall rapporteras på det sätt och med det innehåll som Luftfarts-
styrelsen har fastställt, och skall minst omfatta 

1. antalet landningar,  
2. antalet flygtimmar,  
3. om verksamheten har bedrivits med eller utan förvärvssyfte,  
4. om verksamheten har bedrivits med flygplan, segelflygplan eller helikoptrar, 

samt 
5. om verksamheten har bedrivits med luftfartyg vars maximala startmassa över-

stiger 5 700 kg. 

Undantag 
8 § Luftfartsstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. 

 

Övergångsbestämmelser 
1.    Denna författning träder i kraft den 1 september 2007.  
2.  Statistiska uppgifter för kalenderåret 2007 får lämnas för respektive luftfarts-

verksamhet och behöver inte specificeras per luftfartygsindivid. 
3.  Om det i föreskrifter hänvisas till BCL-D 1.4, Statistiska uppgifter, som enligt 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:34) om ändring i LFS 1978:3 upp-
hävts, tillämpas i stället denna nya författning. 

 

På Luftfartsstyrelsens vägnar 

NILS GUNNAR BILLINGER 

 

 
Christer Ullvetter 
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