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Meddelande från Transportstyrelsens luftfartsavdelning (MFL) utkommer när det finns ett behov att lämna 
information till flera verksamhetsutövare eller grupper av verksamhetsutövare på luftfartsområdet. MFL 
innehåller endast information och utgör inte beslut med bindande verkan. När det gäller regler hänvisas till 
Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som finns på http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/. 
 
 

Nytt tillsynsansvar för Transportstyrelsen över flygarbetstidslagen 
 
Transportstyrelsen får fr.o.m. den 1 januari 2011 nya tillsynsuppgifter i och med en ändring i lagen 
(2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget (flygarbetstidslagen). De nya uppgifterna 
innebär att Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över flygarbetstidslagens bestämmelser om årsarbetstiden 
samt ledighet på stationeringsorten. Ansvaret för dessa bestämmelser ligger fram till årsskiftet på 
Arbetsmiljöverket. Bestämmelserna har i korthet följande innehåll: 
 
Begränsning av årsarbetstiden: Den sammanlagda arbetstiden inklusive viss beredskapstjänst får enligt 4 § 
flygarbetstidslagen uppgå till högst 2 000 timmar under ett år. Av denna tid får högst 900 timmar utgöras av 
blocktid. Årsarbetstiden inklusive beredskapstjänst ska så långt det är möjligt spridas jämnt över det år 
under vilket årsarbetstiden beräknas.  

Ledighet på stationeringsorten: En besättningsmedlem har på stationeringsorten enligt 5 § 
flygarbetstidslagen rätt till minst sju lediga dagar per kalendermånad och minst 96 lediga dagar per 
kalenderår. Dessa lediga dagar ska av arbetsgivaren meddelas i förväg och kan innefatta de viloperioder som 
följer av lag eller avtal. 
 
Lagen omfattar alla besättningsmedlemmar som genom sin anställning tjänstgör ombord på ett civilt 
luftfartyg. Den största volymen av sådana besättningsmedlemmar finns anställda hos flygbolag som utför 
kommersiella flygtransporter med flygplan. Lagen omfattar dock även besättningsmedlemmar som är 
anställda t.ex. på helikopterflygbolag och bruksflygföretag.  
 
Transportstyrelsen planerar att utöva denna tillsyn i samband med ordinarie verksamhetskontroller i den 
flygoperativa tillsynen.  
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