Transportstyrelsens föreskrifter
om tillstånd att inrätta en flygplats;

TSFS 2019:17
Utkom från trycket
den 15 mars 2019

beslutade den 28 februari 2019.
Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770).

LUFTFART
Serie AGA

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som enligt 6 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500) ska ansöka om tillstånd att inrätta en flygplats. Inrättandeprövning krävs vid anläggning av en flygplats för allmänt bruk samt när en
befintlig flygplats byggs om, om ombyggnaden inte är av mindre betydelse
för flygplatsens användning samt har påverkan på samhället i övrigt.
Föreskrifterna omfattar inte start- och landningsplatser i egen användning
där den förväntade trafikmängden understiger 500 rörelser per år.

Definitioner
2§

I dessa föreskrifter används följande definitioner.

egen användning

som används endast av ägaren eller brukaren i ickekommersiellt syfte

flygplats

på land eller vatten angivet område (med byggnader,
anläggningar och utrustning), som helt eller delvis är
avsett för luftfartygs start, landning och övriga förflyttningar på marken (vattnet)

rörelse

luftfartygs start och landning på flygplats

3 § En ansökan om tillstånd att inrätta en flygplats ska minst omfatta
följande uppgifter:
1. Namn och kontaktuppgifter för den som ansöker om tillstånd.
2. Flygplatsens namn, läge och utformning.
3. Arten och den beräknade omfattningen av den avsedda verksamheten.
4. Uppgifter angående storleken och en beskrivning av det område som
avses tas i anspråk för flygplatsen.
5. Underlag som visar rätten till användning av området.
6. Ytterligare upplysningar som kan vara nödvändiga för prövning i
tillståndsärendet.
4 § En ansökan om tillstånd att inrättandepröva en ombyggnad av en flygplats ska minst omfatta följande uppgifter:
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1. Namn och kontaktuppgifter för den som ansöker om tillstånd.
2. Flygplatsens namn, läge och utformning.
3. Arten och den beräknade omfattningen av ombyggnaden.
5. Ytterligare upplysningar som kan vara nödvändiga för prövning i tillståndsärendet.

Undantag
5 § Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter.
___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2019.
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2010:117) om tillstånd att inrätta en flygplats.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Linnea Ekström
(Sjö- och luftfart)
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