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LUFTFART 

 

     

  

Förteckning – Serie OPS 

Förf. nr 
 

Föreskrift 
 

Ikraftträdande 
 

2007:8  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med bemannad ballong i Bromma 

kontrollzon 

 2007-06-01 

2007:15 

2016:58 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om beräkning av luftfartygs massa 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:15) om beräkning av luftfartygs massa (ändringsföre-

skriften är fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

2007:16 

2008:19 

 

2016:59 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av personer och last 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

(2007:16) om medförande av personer och last (ändringsföreskriften är 

inarbetad i omtryck) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:16) om medförande av personer och last (ändringsföre-

skriften är fristående) 

 

 2007-09-01 

2008-03-01 

 

2016-08-25 

2007:17 

 

2016:60 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av start- och 

landningsplatser 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:17) om användning av start- och 

landningsplatser (ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2016-08-25 

2007:18  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om 

användning av luftfartyg 

 2007-09-01 

2007:19  Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetsstyrning av flyg-

säkerhetsarbete i bruksflygverksamhet 

 2007-09-01 

2007:20 

2016:61 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning i fjällområdet 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:20) om flygning i fjällområdet 

(ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

2007:21 

2016:62 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om tankning av luftfartyg 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:21) om tankning av luftfartyg (ändringsföreskriften är 

fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

2007:22  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om upplåtelse av luftfartyg  2007-09-01 

Upphör att 

gälla 

2016-08-25 

2007:23 

2016:64 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av farligt gods 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens 

föreskrifter (LFS 2007:23) om medförande av farligt gods (ändringen är 

fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

2007:24  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om instrumentflygprocedurer och höjdmätar-

inställning 

 2007-09-01 

2007:25 

 

2016:65 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning med reducerat 

vertikalt separationsminimum (RVSM) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:25) om flygning med reducerat verti-

kalt separationsminimum (RVSM) (ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2016-08-25 
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2007:26 

 

2016:66 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem och 

transponder 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och trans-

ponder (ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2016-08-25 

2007:27  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygburen radioutrustning  2007-09-01 

2007:28 

2014:39 

 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:28) om flyguppvisning (ändringsföre-

skriften är fristående) 

 2007-09-01 

2014-07-01 

2007:29  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om villkor för flygning med utrustning ur 

funktion 

 2007-09-01 

2007:30 

2016:67 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nödradiosändare 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:30) om nödradiosändare (ändrings-

föreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

2007:31  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning  2007-09-01 

2007:32 

 

2010:146 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med segelflygplan och motorsegel-

flygplan 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:32) om flygning med segelflygplan och motorsegel-

flygplan (ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2010-11-01 

2007:33 

 

2014:40 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om privatflygning med bemannad varmlufts-

ballong 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:33) om privatflygning med bemannad varmluftsballong 

(ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-10-01 

 

2014-07-01 

2007:44 

2010:147 

 

2014:41 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med flygskärm 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:44) om flygning med flygskärm (ändringsföreskriften 

är fristående) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:44) om flygning med flygskärm (ändringsföreskriften 

är fristående) 

 2007-09-01 

2010-11-01 

 

2014-07-01 

2007:45 

2007:73 

 

2016:68 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om avancerad flygning 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

(2007:45) om avancerad flygning (ändringsföreskriften är inarbetad i 

omtryck)  

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:45) om avancerad flygning (ändringsföreskriften är 

fristående) 

 2007-09-01 

2007-09-24 

 

2016-08-25 

2007:46 

2008:22 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om fallskärmshoppning 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (2007:46) om fallskärmshoppning (ändringsföreskriften är 

inarbetad i omtryck) 

 2007-09-01 

2008-04-01 

 

2007:47 

2010:148 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kommersiellt bruksflyg med flygplan 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:47) om kommersiellt bruksflyg med flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

2010-11-01 

2007:48 

 

2008:17 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kommersiell flygning med bemannad varm-

luftsballong 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (2007:48) om kommersiell flygning med bemannad varmlufts-

ballong (ändringsföreskriften är fristående)  

 2007-09-01 

 

2008-03-01 
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2007:49 

 

2010:149 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommersiellt bruksflyg 

med helikopter 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:49) om kommersiellt bruksflyg med 

helikopter (ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2010-11-01 

2007:50 

 

2016:69 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om allvädersverksamhet för 

flygplan 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:50) om allvädersverksamhet för 

flygplan (ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2016-08-25 

2007:58 

 

2010:150 

 

2014:42 

 

2016:70 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med 

flygplan  

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:58) om privatflygning med flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:58) om privatflygning med flygplan (ändrings-

föreskriften är fristående)  

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:58) om privatflygning med flygplan (ändrings-

föreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2010-11-01 

 

2014-07-01 

 

2016-08-25 

2007:59 

 

2010:151 

 

2014:43 

2016:71 

 

 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med 

helikopter 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:59) om privatflygning med helikopter 

(ändringsföreskriften är fristående) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:59) om privatflygning med helikopter 

(ändringsföreskriften är fristående) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:59) om privatflygning med helikopter 

(ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2010-11-01 

 

2014-07-01 

 

2016-08-25 

 

2007:60  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare  2007-09-01 

2007:71 

 

2007:74 

 

 

2008:18 

 

2010:152 

 

2014:44 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med ultra-

lätta flygplan  

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:71) om privatflygning med ultralätta flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående) 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:71) om privatflygning med ultralätta flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående)  

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:71) om privatflygning med ultralätta flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:71) om privatflygning med ultralätta flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2007-09-24 

 

 

2008-03-01 

 

2010-11-01 

 

2014-07-01 

2008:21 

2008:33 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kompletterande flygarbetstidsregler 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

(LFS 2008:21) om kompletterande flygarbetstidsregler (ändringsföreskriften 

är inarbetad i omtryck) 

 2008-03-01 

2008-07-01 

2008:36  Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommersiella 

flygtransporter med helikopter (JAR-OPS 3); 

 2008-10-01 

Upphör att 

gälla 

2016-08-25 
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2008:37  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om giltighet för Luftfartsverkets föreskrifter 

(LFS 1980:6) Bestämmelser för Civil Luftfart - Driftbestämmelser (BCL-D) 

1.15 del III Särskilda tjänstgöringsbestämmelser för flygbesättningsmedlem vid 

såväl privatflyg som vid förvärvsmässig luftfart 

 2008-07-16 

Upphör att 

gälla 

2016-08-25 

2011:55  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning i vulkanisk aska  2011-05-26 

2011:114 

 

2014:46 

 

 

2016:74 

 Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med 

flygplan 

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

2011:114) om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan (ändrings-

föreskriften är fristående) 

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

2011:114) om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan (ändrings-

föreskriften är fristående) 

 2012-02-01 

 

2014-07-01 

 

 

2016-08-25 

2013:6  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder vid nödplané för 

piloter 
 2013-05-03 

2014:61  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande räddningsenheter  2014-11-01 

 

 

 

 

 

 


