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Övergripande om systemet
• Full kostnadstäckning t.o.m. 2011

• Prestationsplansbaserat system fr.o.m. 2012

• Förbättringsområden; säkerhet, kapacitet, miljö och kostnadseffektivitet

• CNS-systemet – ersättning till flygplatser för tillhandahållande av CNS utrustning
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RP1 (2012-2014) och RP2 (2015-2019)
• Ej full kostnadstäckning

• Fastställda kostnadsnivåer baserat på de nationella målen om kostnadseffektivitet



RP3
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Ny EU förordning
• EU 2019/317 – Prestations- och avgiftssystem i det gemensamma europeiska 

luftrummet

- Presentationsplanen sätter mål för samtliga områden (säkerhet, kapacitet, miljö och 

kostnadseffektivitet)

- Ersätter tidigare förordningar 390/2013 och 391/2013

• TSFS 2017:7 – RP2
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Ny EU förordning
• Några av de generella huvuddragen i den nya förordningen är följande:

– Mindre fokus på FAB och mer mandat till Network Manager (NM)

– Mer fokus på faktisk flygväg och mindre fokus på färdplan

– Ökade analyser av kapacitet och ökat mandat till NM för att förbättra kapacitetsområdet

– Fokus på Effectiveness of Safety Management (EoSM) inom området safety. Övriga delar 

inom området kommer endast att mätas utan några mål 

– Delar av den ”vertikala” delen av flygningen ska mätas  
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Resultatet av den nya EU förordningen
• Lokala förutsättningar

• Investeringar – flexibilitet
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RP3 (2020-2024)
Transportstyrelsens arbete inför RP3

• RP3-råd

• Stormöten

• Utredning (konsultuppdrag)

- Effekterna under RP1 och RP2

- Förutsättningar för kostnadsbesparingar under RP3

• Utökad mall för granskning av flygplatsers rapporterade kostnader
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Kostnadsunderlag
• Transportstyrelsen ska rapportera ett reviderat kostnadsunderlag till Kommissionen 

den 15 mars (obs. ej slutligt kostnadsunderlag)

• Inom den närmsta tiden kommer Transportstyrelsen fortsätta arbeta med granskning 

av flygplatsers kostnader. I de fall det behövs kommer Transportstyrelsen begära att 

flygplatserna uppdaterar sina kostnadsunderlag så att rapporteringsmallen och 

granskningsmallen stämmer överens 
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Vad är på gång?
Aktivitet Datum

TS leverans till KOM för stöd/berättigande i beslut av de EU-

övergripande målen

15 mars 2019

--komplettering PP i enlighet med nya mallar-- april – maj 2019

EU Kommissionen presenterar sina EU-övergripande mål 1 juni 2019

TS utskick underlag inför konsultation SE Prestationsplan 20 juni 2019

Konsultation Prestationsplan Artikel 24.2 30 augusti 2019

TS lämnar in Prestationsplan till KOM 1 oktober 2019

KOM beslut Artikel 14.2 1 februari 2020
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Övrigt
• Webbsida 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-

luftrum/Flygtrafiktjanst/Prestationsplan/rp3/

• Kommunikation till Transportstyrelsen sker enklast via e-post:

– rp3@transportstyrelsen.se

– rapportering@transportstyrelsen.se

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Flygtrafiktjanst/Prestationsplan/rp3/
mailto:rp3@transportstyrelsen.se
mailto:rapportering@transportstyrelsen.se


Kontaktuppgifter

George Tekmen george.tekmen@transportstyrelsen.se 010-495 55 73

Niklas Nöid niklas.noid@transportstyrelsen.se 010-495 57 43

Amelie Meuller amelie.meuller@transportstyrelsen.se 010-495 36 16

Gunilla Avefeldt gunilla.avefeldt@transportstyrelsen.se 010-495 51 14
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