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Transportstyrelsen

• Transportstyrelsen har ca. 1 870 medarbetare.

• Medelålder 46 år

• Största åldersgrupper: Under 40 år och 51-60 år

• 56 procent är kvinnor

• Vanligaste yrkesgrupper: Kundtjänsthandläggare och 

inspektörer
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• Transportstyrelsen utformar regler för alla fyra 

trafikslagen och kontrollerar hur de efterlevs, ger 

tillstånd (körkort och certifikat), registrerar ägarbyten, 

sköter trängsel och 

fordonsskatt: www.transportstyrelsen.se

http://www.transportstyrelsen.se/
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Organisation



Sjö- och luftfart



Prenumerera på information
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transportstyrelsen.se
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TS prenumeration



Övergångsregler



10

Övergångsregler

• Tidigare tillstånd enligt TSFS 2017:110

• Kat 2, 3, 5a, 5b och 5c

• Gäller maximalt till 2021-12-31

• Svårt, nästan omöjligt, att ändra i tillståndet

• Nya tillstånd enligt TSFS 2017:110

• Bara om verksamheten är undantagen enligt EU 

förordning
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Vilka är undantagna i Förordning (EU) 2018/1139 art 2 3(a)?

Luftfartyg och deras motorer, propellrar, delar, utrustning som inte är fast 

installerad och utrustning för kontroll av luftfartyg på distans, när dessa 

används för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, 

flygräddning, brandbekämpning, gränskontroll, kustbevakning 

eller liknande verksamheter eller tjänster under överinseende och 

ansvar av en medlemsstat, vilka utförs i allmänhetens intresse av eller 

pa ̊ uppdrag av ett organ som har myndighets befogenheter,…
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Förordning (EU) 2018/1139 art 2 3(a)

• Om man har en verksamhet som är undantagen art 2 3(a)

• Exempel: Brand och räddningstjänst av en myndighet

• Då gäller TSFS 2017:110. (Nytt regelverk på gång)

– och det som står i tillståndet.

– Finns det en tidsgräns, så ansöker man innan den tiden går ut.



På förekommen anledning



Nödvändiga kunskaper EU 2018/1139

• BILAGA IX. Grundläggande krav för obemannade luftfartyg. Art 2.3

• Personer som medverkar i användningen av obemannade luftfartyg

• Alla personer som medverkar i driften av obemannade luftfartyg, 

inklusive fjärrpiloter, ska ha de növändiga kunskaper och

färdigheter som krävs för att säkerställa att driften är säker; dessa

kunskaper och färdigheter ska stå i proportion till de risker som

är förenade med typen av drift. Sådana personer ska även styrka

medicinsk lämplighet, om detta är nödvändigt för att begränsa

riskerna i samband med driften i fråga.



EASA FAQ

Drones (UAS) | EASA (europa.eu)

https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/drones-uas
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Så här ser första frågan ut 2021-03-31
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7 maj

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-

events/events/new-design-verification-process-

authorising-drone-operations-specific

EASA Webinar
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https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/new-design-verification-process-authorising-drone-operations-specific

