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Storbritanniens utträde ur EU 

Den 30 mars 2019 kommer Storbritannien att lämna EU. Detta kommer att 
medföra förändringar för Sveriges medborgare och näringsliv. Vilka dessa 
blir kommer att visa sig först när de pågående förhandlingarna är avslutade.  

Eftersom utgången av förhandlingarna fortfarande är oviss vill 
Transportstyrelsen med detta brev uppmärksamma er på vikten av att ha 
beredskap för flera möjliga scenarier. 

EU och Storbritannien är överens om att avtalet för utträdet ska innehålla 
regler om en övergångsperiod fram till 31 december 2020. Under denna 
period kommer Storbritannien fortsätta agera och behandlas som om det 
fortfarande vore ett EU-land, men utan att delta i beslutsprocessen. 
Övergångsperioden syftar till att ge tid för anpassning till den nya relationen 
mellan parterna.  

För att övergångsperioden ska bli verklighet måste parternas dock enas om 
ett utträdesavtal som i sin tur måste godkännas av det brittiska parlamentet 
och Europaparlamentet. Detta är det mest sannolika. Samtidigt finns det en 
risk för att EU och Storbritannien inte kan komma överens, vilket resulterar 
i en så kallad hård brexit.  

Vid en hård brexit kommer Storbritannien från och med den 30 mars 2019 
att betraktas som ett tredje land, bland annat i förhållande till 
trafikrättigheter, regler kring flygsäkerhet, passagerarrättigheter och 
luftfartsskydd. Detta innebär bland annat att olika tillstånd och certifikat kan 
påverkas med efterföljande konsekvenser för verksamheter som är beroende 
av dessa. 

EU-kommissionen har tagit fram tre informationspapper där de beskriver 
vilka konsekvenser utträdet kommer att få inom luftfarten. Dessa finns 
publicerade på Kommissionens hemsida, enligt nedan. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-
to-stakeholders-consumer-protection-passenger-rights.pdf 
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https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-
to-stakeholders-air-transport.pdf 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-
to-stakeholders-aviation-safety.pdf 

Transportstyrelsen råder er att ta del av det aktuella informationsmaterialet, 
följa utvecklingen och ha beredskap för att åtgärder kan behöva vidtas för 
att undvika negativa konsekvenser vid en hård brexit.  

Inbjudan till hearing  

Transportstyrelsen kommer att genomföra en öppen hearing gällande Brexit 
och vilken påverkan det kan få på luftfarten.  

Dag och plats är måndag den 10 september kl. 13.00 i Näringslivets Hus, 
Storgatan 19 i Stockholm. Hearingen kommer även att webbsändas och det 
finns möjlighet att delta via webben.  

Anmäl ditt deltagande senast den 3 september genom att skicka e-post till 
carola.rodin@transportstyrelsen.se. Glöm inte att ange om du deltar på plats 
eller via webben. Närmare information om deltagande via webben skickas 
per e-post ca en vecka innan hearingen. 

Med vänlig hälsning 

 

Gunnar Ljungberg 
Sjö- och luftfartsdirektör 
 

 

 

  

  


