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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2015:46) om avgifter inom luftfartsområdet; 

beslutade den 11 november 2015. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 11 kap. 3 § luftfartsför-

ordningen (2010:770) i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 2015:46) om 

avgifter inom luftfartsområdet att 3 kap. 14 §, 4 kap. 2 § samt rubriken 

närmast före 5 kap. 17 § ska ha följande lydelse. 

3 kap. 

14 § För tillfälliga flygtillstånd för luftfartyg tas avgifter ut enligt följande 

tabell. 

Tillfälliga flygtillstånd Avgift (kr) 

Tillfälligt flygtillstånd (EASA + Annex II) 6 200 

TTU – Tillfälligt tillstånd för utlandsregistrerat luftfartyg* 2 000 

*För utfärdande av TTU för utlandsregistrerade ultralätta luftfartyg tas ingen 

avgift ut 

4 kap. 

2 § Avgifter för verkstäder med tillstånd enligt bilaga II (Del 145) till 

kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 

om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och 

anordningar och om godkännande av organisationer och personal som 

arbetar med dessa arbetsuppgifter, tas ut med de belopp som framgår av 

följande tabell. Avgiften stiger med ökande antal behörigheter enligt tillägg 

IV i bilaga I (Del M) till förordning (EU) nr 1321/2014. Behörigheterna A1, 

A2, A3, A4, B1, B2, B3 och D1 räknas som en behörighet vardera. 

Behörigheterna inom kategori C räknas som en behörighet oavsett antal C-

behörigheter på tillståndet. Antalet behörighetskategorier framgår av 

tillståndshandlingen och avgiften beräknas efter det största antalet 

behörigheter, oavsett vilket antal bas- eller linjestationer som ingår i 

tillståndet. 

Avgift för extra verksamhetsort tas ut i de fall där verksamheten utövas 

på olika orter och detta medför att Transportstyrelsen behöver utföra flera 

tillsynsförrättningar. En särskild avgift tas ut för linjestationer. 
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 1 

behörighet 

2–3  

behörigheter 

4–8  

behörigheter 

Grundläggande avgift (kr) 49 000  65 000  145 000  

Extra verksamhetsort  

(inte linjestation) (kr) 

21 700 28 000  36 000  

Per linjestation (kr) 6 600  6 600 6 600 

Tredjelandstillägg1 8 600  8 600  8 600  

5 kap. 

Certifikat för flygläkare, flygmedicinska centra och kontrollanter samt 

auktorisationer för instruktörer 

17 § Avgifter för certifikat och auktorisationer ska betalas med de belopp 

som framgår av tabellen. Avgift för förberedande prov inför utfärdande av 

certifikat för kontrollanter tas ut enligt principerna i 1 kap. 

För praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften 

betalas. 

 

Grund- 

avgift (kr) 

 

Avgift för 

praktiskt 

prov (kr) 

Årsavgift 

(kr) 

 

Flygläkare (AME)    

Första utfärdande 3 200   

Utökning med behörighet för klass 1 

eller klass 3 
3 200   

Årsavgift (faktureras vid ingången 

av det kalenderår som avgiften 

avser) 

  2 600 

Separat ändring av mottagnings-

adress i certifikatet 
350   

Inspektion av verksamheten vid 

tillståndsprövning 
14 400   

Tillsynskontroll - ny 

mottagningslokal som saknar 

tidigare godkännande 

10 900   

  

 
1 Tillsyn av verkstäder med tillstånd enligt Del 145 enligt avtal mellan EU/EASA och 
stater utanför EU. 
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Flygmedicinskt centrum (AeMC)    

Första utfärdande  35 900   

Tillsynskontroll av verksamheten  35 900   

Instruktör SFI, STI och MCCI    

Första utfärdande 1 000 9 700/4 850  

Årsavgift (faktureras vid ingången 

av det kalenderår som avgiften 

avser) 

  640 

Utökning med ny typ av luftfartyg 

eller FTD 
700   

Utskrift av dubblett vid stöld eller 

förlust 
700   

Kontrollant    

Årsavgift PC-kontrollant SFE, TRE 

(A), SFE, TRE, MP, (H) inklusive 

förlängning, förnyelse, utökning och 

bedömning (faktureras vid ingången 

av det kalenderår som avgiften 

avser) 

  9 700/4 850 4 600 

Årsavgift PC-kontrollant FE, FIE, 

CRE, IRE (A), FE, FIE, CRE, IRE, 

SP, (H) inklusive förlängning, 

förnyelse, utökning och bedömning 

(faktureras vid ingången av det 

kalenderår som avgiften avser) 

 9 700/4 850 2 500 

Första utfärdande kontrollant, 

inklusive teoretisk utbildning 

förutom förberedande prov 

13 300 9 700/4 850  

Årsavgift ST-kontrollant SFE, TRE 

(A), SFE, TRE, MP, (H) inklusive 

förlängning, förnyelse och utökning 

(faktureras vid ingången av det 

kalenderår som avgiften avser) 

 9 700/4 850 4 600 

Kontrollant    

Årsavgift ST-kontrollant FE, FIE, 

CRE, IRE (A), FE, FIE, CRE, IRE, 

SP, (H) inklusive förlängning, 

förnyelse och utökning (faktureras 

vid ingången av det kalenderår som 

avgiften avser) 

 9 700/4 850 2 500  
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Språkkontrollant    

Årsavgift inklusive förlängning eller 

förnyelse 
  900 

___________ 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

MARIA ÅGREN 

 Johnny Andersson 

 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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