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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om godkännande av flygplats; 

beslutade den 9 juli 2010. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 5 § luftfarts-

förordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd.  

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som avser driva 

1. en flygplats med instrumentinflygningsprocedurer, 

2. en upphöjd helikopterflygplats, eller 

3. en helikopterflygplats placerad inom tätort, med undantag för heli-

kopterflygplats för sjuk- och ambulanstransport med begränsad trafik eller 

annan samhällsnyttig verksamhet med begränsad trafik som inte omfattas av 

punkt 1 eller 2. 

Transportstyrelsen kan av flygoperativa skäl även besluta att den som 

avser driva en flygplats som inte omfattas av kraven ovan ska tillämpa dessa 

föreskrifter. 

Allmänna råd 

Flygoperativa skäl kan vara närheten till en annan flygplats, till 

tätort eller till annan verksamhet som kan påverka flygsäkerheten. 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter avses med 

begränsad trafik trafikmängd som över den senaste fyraårsperioden i 

genomsnitt underskrider 250 rörelser per år, där en 

rörelse utgörs av en start eller en landning 

certifikat för flygplats tillstånd att driva en flygplats som utfärdas med stöd 

av 6 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500) 
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flygplats  på land eller vatten angivet område (med byggnader, 

anläggningar och utrustning), som helt eller delvis 

avses för luftfartygs landning, start och rörelser i 

övrigt på marken (vattnet) 

tätort tättbebyggt område med minst tvåhundra invånare 

och där avståndet mellan husen är mindre än två-

hundra meter 

upphöjd 

helikopterflyg- 

plats 

helikopterflygplats vars start- och landningsområde 

väsentligen är beläget mer än 3 meter över om-

givande mark- eller vattenyta och som inte är 

placerad på fartyg, fyrar eller flytande eller fasta 

konstruktioner som är omgivna av vatten. 

Ansökan om certifikat för flygplats 

3 § En ansökan om certifikat för flygplats (drifttillstånd) ska sändas till 

Transportstyrelsen. Det ska framgå av ansökan att följande förutsättningar är 

uppfyllda: 

1. Att den kompetens och erfarenhet finns som krävs för att driva och 

underhålla flygplatsen i enlighet med gällande föreskrifter. 

2. Att verksamhetshandboken uppfyller gällande föreskrifter. 

3. Att flygplatsens infrastruktur med installationer, utrustning, hinder-

begränsande ytor samt skyddsområden för kommunikations-, navigations- 

och övervakningsutrustning uppfyller gällande föreskrifter. Samtliga delar 

av flygplatsens område som regleras av Transportstyrelsens föreskrifter 

omfattas av flygplatsens certifikat. 

4. Att gränsytorna mellan den egna organisationen och flygplatsens aktö-

rer, externa leverantörer samt relevanta myndigheter har tagits omhand så att 

gällande föreskrifter och målen i flygplatsens verksamhetshandbok är upp-

fyllda. 

Verksamhetshandboken och övrig dokumentation som behövs för 

Transportstyrelsens bedömning ska finnas tillgänglig. 

Vid en ansökan om förnyelse av flygplatsens certifikat krävs, med undan-

tag från första stycket, endast en bekräftelse att inga ändringar har skett av 

specifikationer i certifikatet. 

Allmänna råd 

Innehavaren av ett certifikat bör ansöka om förnyelse i god tid innan 

certifikatet upphör att gälla. Med i god tid avses i normalfallet 90 

dagar. 

 

4 § Om kraven är uppfyllda utfärdar Transportstyrelsen ett certifikat för de 

delar av flygplatsen som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter. 

Certifikatet omfattar dels flygplatsens infrastruktur, dels driften av flyg-

platsen. 
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Ändring 

5 § En innehavare av ett certifikat ska meddela Transportstyrelsen när 

denne planerar att genomföra förändringar som kan påverka certifikatet. 

Giltighet 

6 § Ett certifikat är giltigt till dess att det sätts ur kraft, återkallas eller 

återlämnas till Transportstyrelsen. Ett certifikat upphör automatiskt att gälla 

efter 

1. det datum vid vilket ett nytt certifikat utfärdas, eller 

2. den sista giltighetsdag som framgår av certifikatet.  

 

7 § Den som avser att återlämna ett certifikat ska skriftligen meddela 

Transportstyrelsen tidpunkten för återlämnande. 

Ett certifikat kan återlämnas om flygplatsen ska drivas som en icke-

godkänd flygplats. Transportstyrelsen kommer då att bedöma flygplatsen 

mot de förändrade kraven. 

Undantag 

8 § Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. 

Övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2010. 

2. Drifttillstånd som beslutats enligt äldre föreskrifter ska fortsätta vara 

giltiga. 

3. Flygplatser som omfattas av 1 § punkt 3 ska senast den 1 september 

2012 ha ansökt om certifikat enligt 3 §. 

4. Om det i föreskrifter hänvisas till BCL-F 1.2 Godkännande av flyg-

plats tillämpas i stället denna nya författning. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Göran Svensson 

 (Luftfartsavdelningen) 
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