Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om godkännande av flygplats;

TSFS 2019:18
Utkom från trycket
den 15 mars 2019

beslutade den 28 februari 2019.
Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 5 § luftfartsförordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd.

LUFTFART
Serie AGA

Inledande bestämmelser
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som avser driva
1. en instrumentflygplats,
2. en upphöjd helikopterflygplats, eller
3. en helikopterflygplats placerad inom tätort, med undantag för
helikopterflygplats för sjuk- och ambulanstransport med begränsad trafik
eller annan samhällsnyttig verksamhet med begränsad trafik som inte
omfattas av punkt 1 eller 2.
Dessa föreskrifter ska inte tillämpas av flygplatser som omfattas av
kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 av den 12 februari 2014 om
krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 216/2008.
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 används följande definitioner.

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 är
avsett för luftfartygs start, landning och övriga
förflyttningar på marken (vattnet)

godkänd flygplats

en flygplats som har ett godkännande enligt dessa
föreskrifter

hinderbegränsande yta

fastställd yta vid en flygplats som normalt inte får
genomträngas av föremål eller delar av föremål som
utgör hinder

instrumentflygplats

flygplats med instrumentflygprocedur och utrustning
installerad och godkänd för operativt bruk till minst
en banriktning

tätort

tättbebyggt område med minst tvåhundra invånare där
avståndet mellan husen är mindre än tvåhundra meter

upphöjd
helikopterflygplats

helikopterflygplats vars start- och landningsområde
väsentligen är beläget mer än 3 meter över omgivande mark- eller vattenyta och som inte är
placerad på fartyg, fyrar eller flytande eller fasta
konstruktioner som är omgivna av vatten

verksamhetshandbok

samlad dokumentation av instruktioner, säkerhetsregler och system för säkerhetsledning som kan bestå
av en eller flera delar

Ansökan om certifikat för flygplats
3 § En ansökan om certifikat för flygplats ska sändas till Transportstyrelsen. Det ska framgå av ansökan att följande förutsättningar är uppfyllda:
1. Att det finns den kompetens och erfarenhet 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, hinderbegränsande ytor samt skyddsområden för kommunikations-, navigationsoch övervakningsutrustning uppfyller gällande föreskrifter. Samtliga delar
av flygplatsens område som regleras av Transportstyrelsens föreskrifter
omfattas av flygplatsens certifikat.
4. Att gällande föreskrifter och målen i flygplatsens verksamhetshandbok
är uppfyllda vad avser den egna organisationen, flygplatsens aktörer,
flygplatsens externa leverantörer samt relevanta myndigheter.
Verksamhetshandboken och övrig dokumentation som behövs för
Transportstyrelsens bedömning av ansökan ska finnas tillgänglig.
Vid en ansökan om förnyelse av flygplatsens certifikat krävs, med undantag från vad som sägs i första stycket, endast en bekräftelse på att inga
specifikationer i certifikatet har ändrats.
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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 förutsättningarna i 3 § är uppfyllda utfärdar Transportstyrelsen ett
certifikat för de delar av flygplatsen som omfattas av Transportstyrelsens
föreskrifter. Certifikatet omfattar flygplatsens specifikationer för drift,
infrastruktur samt eventuella undantag från föreskrifterna.
Ändring
5 § En innehavare av ett certifikat vilken planerar att göra ändringar som
kan påverka certifikatet ska informera Transportstyrelsen om detta.
Giltighet
6 § Ett certifikat är giltigt till dess att det återkallas av Transportstyrelsen
eller till dess att det upphör att gälla. Ett certifikat upphör 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 informera
Transportstyrelsen om tidpunkten för återlämnandet.
Ett certifikat kan återlämnas om flygplatsen ska drivas som en ickegodkänd flygplats. Transportstyrelsen kommer då att bedöma flygplatsen
mot de förändrade kraven.

Undantag
8 § 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 2010:118) om godkännande av flygplats.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Linnea Ekström
(Sjö- och luftfart)
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