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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 luft-
fartsområdet. 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/. 

 
Information om ny luftfartslag och luftfartsförordning 

– Certifikat och medicinska intyg 
 

Fr.o.m. den 1 september 2010 träder en ny luftfartslag (2010:500) och en ny luftfartsförordning 
(2010:770) i kraft.  
 
Den nya luftfartslagen och luftfartsförordningen kan ni hitta här:  
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/Luftfartslagen-och-
luftfartsforordningen/ 

I förhållande till tidigare luftfartslag och luftfartsförordning innebär den nya lagen och 
förordningen bl.a. följande vad gäller återkallelse och begränsningar. 

• Återkallelse av behörigheter 
Möjlighet att återkalla en eller flera behörigheter som är knutna till ett certifikat införs. 
Detta kommer framför allt att bli aktuellt när en certifikatinnehavare av medicinska 
orsaker inte bör fullgöra vissa uppgifter vid luftfart, men ändå kan anses lämplig att 
inneha certifikat. 
 

• Återkallelse tills vidare 
Begreppet ”återkalla tills vidare” ersätter ”försätta ur kraft” och ska tillämpas om det 
finns sannolika skäl att anta att ett elevtillstånd eller certifikat kommer att återkallas av 
förvaltningsrätten. Beslutet om att återkalla tills vidare fattas av Transportstyrelsen och 
gäller omedelbart och även om det bli överklagat. 
 

• Begränsning tills vidare 
Begreppet ”begränsa tills vidare” är nytt och ska tillämpas om det finns sannolika skäl att 
anta att ett elevtillstånd eller certifikat kommer att begränsas av förvaltningsrätten. 
Beslutet om att begränsa tills vidare fattas av Transportstyrelsen och gäller omedelbart 
och även om det bli överklagat. 
 

• Omprövning av medicinskt intyg 
En tidsgräns har införts för omprövning av medicinska intyg. Transportstyrelsen får inom 
en tid av 60 dagar från utfärdandet ompröva om den sökande uppfyller de föreskrivna 
medicinska kraven för ett medicinskt intyg. För att en omprövning ska få äga rum krävs 
att särskilda omständigheter föranleder det.  
 



 

 

• Flygfylleri 
Begreppet flygfylleri införs. Flygbesättningsmedlemmar, kabinpersonal, flygledare i 
flygtrafikledningstjänst och flygtekniker kan samtliga dömas för flygfylleri om de har en 
alkoholkoncentration som uppgår till minst 0.2 promille i blodet eller 0,10 milligram per 
liter i utandningsluften, under eller efter fullgörandet av sina uppgifter. Även påverkan av 
narkotika och s.k. kliniskt fylleri omfattas av de nya bestämmelserna. Påföljden för 
flygfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Bestämmelserna gäller oavsett om 
ett luftfarttyg framförs i yrkesverksamhet eller för privat ändamål. 
 

• Ökade kontrollmöjligheter för polisen 
Genom en ändring i lagen om alkoholutandningsprov ges polisen nu möjlighet att 
genomföra alkoholutandningsprov även om det inte föreligger misstanke om brott, s.k. 
sållningsprov.  
 

• Överklagande av Transportstyrelsens beslut 
Endast beslut i frågor som rör trafiktillstånd överklagas till regeringen. Övriga beslut 
överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping.  
 

• Övergångsbestämmelser 
Certifikat, tillstånd och godkännanden som har meddelats enligt den tidigare 
luftfartslagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den, fortsätter att 
gälla enligt sitt innehåll. Frågor om förnyelse av ett äldre certifikat, tillstånd eller 
godkännande ska dock prövas enligt den nya lagen, liksom återkallelse av ett certifikat, 
tillstånd eller godkännande eller beslut om att inte godkänna ett tillstånd, om den 
händelse som ligger till grund för ingripandet har ägt rum sedan lagen har trätt i kraft. 

 


