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Meddelande från Luftfartsavdelningen 601 73 Norrköping
Telefon 0771-503 503
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/.
Information om ny luftfartslag och luftfartsförordning
– Elevtillstånd och medicinskt intyg vid utbildning

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-ochluftfartsforordningen/
I förhållande till tidigare luftfartslag och luftfartsförordning innebär den nya lagen och
förordningen bl.a. följande för elevtillstånd och medicinskt intyg:
•

Elevtillstånd
Tidigare krävdes elevtillstånd innan utbildning påbörjades och under hela
utbildningstiden. Enligt den nya luftfartslagen krävs nu elevtillstånd först vid första
ensamflygningen (EK).

•

Medicinskt intyg
Från och med den 1 september 2010 behöver en elev inte ha ett gällande medicinskt intyg
vid utbildningsstarten. Medicinskt intyg krävs dock vid ansökan om elevtillstånd, som
måste ske före första ensamflygningen (EK).
Om en elev som har påbörjat en utbildning inte får ett godkänt medicinskt innan första
ensamflygningen, kommer han eller hon inte att kunna fullfölja sin utbildning. En elev
som vet eller misstänker att det finns hinder i någon form (juridiskt/medicinskt) för att få
ett elevtillstånd eller medicinskt intyg, bör därför ansöka om detta innan påbörjad
utbildning.

•

Elevanmälan
En flygskola som antar en elev till utbildning för privatflygarcertifikat (PPL),
trafikflygarcertifikat (CPL) eller instrumentbehörighet (IR) ska även fortsättningsvis
anmäla eleven till Transportstyrelsen. Blankett för elevanmälan finns på
Transportstyrelsens hemsida.

•

Övrigt
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2008:1) om allmänna
bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis (senast ändrad genom

LFS 2008:32) kommer att revideras till följd av ändringarna i den nya luftfartslagen och
luftfartsförordningen. Ändringarna kommer att träda i kraft före årsskiftet. Tills vidare
gäller vad som återges i detta MFL i fråga om vid vilken tidpunkt en elev måste ha giltigt
elevtillstånd och medicinskt intyg.
Den ändring som nu genomförs är en anpassning till vad som gäller i övriga Europa. De
nya kraven för elevtillstånd överensstämmer även med bestämmelserna i kommande
tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av
gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk
byrå för luftfartssäkerhet.
•

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.

