
 

Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:68 
Utkom från trycket 
den 24 mars 2010 

om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (LFS 2007:51) om särskilda 
bestämmelser för flygtrafikledningstjänst (ATS); 

LUFTFART 

Serie ANS 
beslutade den 3 mars 2010.  

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 65, 67 och 74 §§ luftfarts-
förordningen (1986:171) att 4 § Luftfartstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (LFS 2007:51) om särskilda bestämmelser för flygtrafikledningstjänst 
(ATS) ska ha följande lydelse. 

 
4 §1 Bestämmelser om vilka standarder en leverantör av flygtrafikled-
ningstjänsters arbetsmetoder och driftprocesser ska uppfylla finns i punkt 4 i 
bilaga II till Kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 av den 20 
december 2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av 
flygtrafiktjänster.2

Förutom ovanstående standarder ska den som utövar flygtrafiklednings-
tjänst uppfylla de rekommendationer respektive bestämmelser som är 
tillämpbara för tjänsten och luftrummet i fråga och som anges i följande 
ICAO annex och dokument under förutsättning att det är möjligt med 
hänsyn till svenska förhållanden samt om inget annat följer av dessa eller av 
andra föreskrifter: 

1. ICAO annex 10 – Aeronautical Telecommunications, Volume II, 6th 
edition inklusive alla ändringar till och med nr 81 

2. ICAO annex 11 – Air Traffic Services, 13th edition inklusive alla 
ändringar till och med nr 44 

3. ICAO Doc. 4444 Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic 
Management, 15th edition 

4. ICAO Doc. 7030 – Regional Supplementary Procedures European 
Region, 4th edition inklusive alla ändringar till och med nr 211 

5. ICAO Doc. 7754 – Air Navigation Plan, 1st edition inklusive alla 
ändringar till och med nr 4 

6. ICAO Circ. 211 – Aerodrome Flight Information Service (AFIS). 
 

 
1 Senaste lydelse LFS 2007:51. 
2 EUT L 335, 21.12.2005, s. 13 (Celex 32005R2096). 
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___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2010. 
 

På Transportstyrelsens vägnar 
 

STAFFAN WIDLERT 
 Ann-Katrin Eckerbert 
 (Luftfartsavdelningen) 
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