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Till statsrådet och chefen för

Näringsdepartementet

Genom beslut den 9 maj 1996 bemyndigade regeringen chefen för
Kommunikationsdepartementet tillkalla särskildatt utredare meden
uppgift göra gällande författningaratt översyn på den civilaen av
luftfartens område. Med stöd bemyndigandet förordnadesav
hovrättsrâdet Ella Nyström särskild utredare fr.0.m. den 27 augustisom
1996.

Som i utredningen förordnades fr.0.m.experter den oktober11 1996
hovrättsassessom Catarina Barketorp, departementssekreteraren
Margaretha Granberg, chefsjuristen Per Grönwall, kanslirådetnumera
Olof Hedberg och juristen vid Luftfartsinspektionen Bengt Larsson,
fr.0.m. den 21 januari 1997 departementssekreteraren ÅbergCarin och
fr.o.m. den 7 hovrättsassessom1997 Kenneth Nordlander.mars
Kenneth Nordlander entledigades från utredningens arbete fr.0.m. den

oktober10 1997. Catarina Barketorp entledigades från utredningens
arbete fr.0.m. den februari24 1998 och efterträddes dagsamma av
kammarrättsassessom Sari Halme. Fr.0.m. den 31 1998mars
förordnades sektionschefen ÅbergAnders Gradin.expert Carinsom
entledigades från utredningens arbete fr.o.m. den 15 september 1998
och efterträddes dag departementssekreteraren Magnussamma av
Blücher.

Till sekreterare förordnades fr.0.m. den oktober1 1996 numera
hovrättsrådet Anders Hagsgârd.

Utredningen, antagit Lufträttsutredningen,namnet har tidigaresom
delbetänkandet Rättigheter iavgett luftfartyg SOU 1997: 122.

Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande Ny luftfartslag
SOU 1999:42.

Uppdraget härigenom slutfört.är

Göteborg i 1999mars

Ella Nyström

/Anders Hagsgård
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Sammanfattning

utgångspunkterAllmänna

gällande författ-varit översynhar görauppdrag attUtredningens aven
till denförslagutarbetaochområdeluftfartens attciviladenpåningar

behövs.författningsreglering som
avslu-luftfartslagstiftningensvenskadenDen översynensenaste av

januari 1987.kraft den 1trädde ilagändringardetades somgenom
bl.a.förändringar,genomgåttluftfartencivila storadenharDärefter

EU.unionenEuropeiskatill denanslutningSverigesberoende på
med olika EG-sambandigjortsharlagändringar attNödvändiga

kommitändålagstiftningen hartillämpliga, attblivitharrättsakter men
gällandedensjälva verketiordning ärdenåterspeglamindre väl som

håll har pekatsfleraFråninom EU.trafikenochtrafikinrikesför
lagstift-helaoch det harolika slaglagstiftningen angetts attibrister av

moderniseras.behöverningen
luftfartslag. Iförslag tillihararbeteUtredningens ettutmynnat ny

i särskildaför närvarande finnsreglervissainarbetatsdenna har som
luft-förslag tillutredningenhar upprättat ettförfattningar. Dessutom ny

författningarupphävande vissaföranlederFörslagenfartsförordning. av
författningar.antaliändringar ettsamt

nuvarande uppdelningen idenutformats på dethar sättet attLagen
luftfart- harför militärochluftfartför civilavdelningartvå enen—

luftfart förluftfart ochmilitärbestämmelserslopats. De rör annansom
denkapitel. övrigt harförsta Ii lagensarbetatsstatsändamål har nu-

eftersom detbibehållits, bl.a.huvudsakkapitelindelningen ivarande
uppbyggnadalltjämt har överens-lagenintressefinns attett somenav

skandinaviska länderövrigailuftfartslagama ärhurmed ut-stämmer
formade.

delarföreslagna lagen har i sininnehållet i densakligaDet stora
lagstiftning.nuvarandemotsvarighet i
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Certifikat

till dehänsynstagandeunderutformatsharCertifikatbestämmelserna
medvaritluftfartsverketsvenskadetharmoniseringsbestämmelser som

innebärAuthorities. DettaAviationJointJAAinomutarbetaattom eftersom huvudde-lagen,självaiförändringarsakliganågrainte större
och kankaraktäradministrativbestämmelser ge-ärJAA:slen avav

emellertidharUtredningenmyndighetsföreskrifter.nomföras genom
enklarekorrektregelverket samtlagen eni rameftersträvat enatt ge

har byttsluftfartscertifikat utTermenstruktur.pedagogiskoch mera
certifikatingripanden harreglernanuvarandeflygcertifikat. De ommot

oförändrade.lämnatshuvudsaki

drogtesterreglerochStraflbestdmmelser om

luftfartsla-nuvarandedenfinns iluftfartvidonykterhetgällerdetNär
tjänstgöringviddensigriktar motstraffbestämmelse somsomengen

han intemedelandraellerdrycker attalkoholhaltigapåverkadsåär av
tjänstgörandedenbetryggande Attpå sätt.uppgiftersinafullgörakan

sinafullgörakunnatbetryggandepå sättintehanpåverkadsåvarit att
reglernabevisa. Somåklagareförsvårtfall attde flestaiuppgifter är en

rutinkontrollergenomföramöjligthellerintedet attutformade ärär
misstankeskäligfinnsdetEndastalkoholutandningsprov. när ommed
tjänstgördenpåalkoholutandningsprovpolisen om-kanbrott göra som

onyk-falldet finnsuteslutasintekan attluftfartyg. Detbord på avett
bero-beivrade justochupptäcktabliundgårluftfartvid attterhet som

medkontrollmöjligheterbristandeochbevissvårigheterpå nuva-ende
rande regler.

införspromilleregelförtalaskälstarkafunnit attharUtredningen en
förhållandet mellanpåanläggasmåsteluftfartslagen. En strängi syn

Åklagarens möjligheterluftfartsverksamhet.tjänstgöring iochalkohol
medunderlättasskullebegåttsharonykterhetsbrottbevisa enettattatt

alkoholutand-rutinmässigagenomföramöjlighetochpromilleregel att
brukarSverigeländerflestai definnsPromillereglerningsprov. som

pedagogiskdetuppfattning harutredningensEnligtmed.sigjämföra en
luft-grund förtillliggareglerlåtaeffektmoralbildandeoch att samma

föreslårUtredningenhänseende.i dettavägtrafikenförtrafiken som
grader,tvådelas in iluftfartvidonykterhetsbrottetdärför en nor-att

alkohol ipromillegränsvärde 0,2malgrad brottet ettupptar omsomav
alkoholkoncent-dåpå fallsiktebl.a.gradoch tarblodet grövre somen

promilleGränsvärdet 0,2promille.1,0överstigerblodetirationen om
utarbetats inomharmoniseringsreglermed deöverensstämmer som
fängelse i högstellerstraffet bli böterföreslåsnormalbrottetFörJAA.
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brottet enbartför detstraffskalanmedan grövre upptarmånadersex
flygfyl-flygfylleri respektivebeteckningenfår grovtfängelse. Brotten

pilotertjänstgördemförinte baraskall gällaReglernaleri. somsom
flygtekniker.ochflygledarekabinpersonal,förävenutan

regelföreskrifterLuftfartsverketsfinns inärvarandeFör somen
tim-åttaunder defår skealkoholförtäring inte närmastebl.a. attanger

stödmedföreskriften kanbryterflygning. Den motföre avsommarna
finnsmeningutredningensEnligttill böter.dömasluftfartsförordningen

Luftfartsverketföreskrifter utfärdasliknandehinderingetdet attmot av
fortsättningen.i

innehållmotsvarandemeddrogfylleri,reglerföreslåsDet även om
närvarandefördrograttfylleri ärreglertillförslagdet un-somomsom

riksdagen.ibehandlingder
denföreskrivamöjlighetdet attföreslår attöppnasUtredningen att

flygsäkerheten skallförbetydelsetjänstfullgör är genom-som avsom
drogtest.

straffbe-förpliktelsergemenskapsrättsligaSverigesuppfyllaFör att
EG-förordningar områ-överträdelservissaluftfartslagenläggs i av

luftfart.det civil
problemet medtill medkommamöjligheterna rättaökasyfte attI att

lindrigareinförandetföreslåsluftfartygpåoregerliga enavpassagerare
får brottsbenämningen hotluftfartssabotage, motbrottetgrad somav

vidtarskall den kunna dömasdetta brottsäkerhet. Förluftfartygs som
säkerhetfara för luftfartygsframkallaägnadåtgärd ettär attsomen

fängelseibli böter eller högstföreslåsStraffskalanflygning.under sex
månader.

Flygplatser

skerenskilda flygplatser slopas. Detochi allmännaUppdelningen en
flygplatsinför inrättandettillståndsprövningenvadprecisering enavav

miljöbalkensvid denna prövningskalltidigareLiksomskall sikte på.ta
tillämpas. Till-och vattenområdenmark-hushållning medregler om

medverkar till mil-för verksamheterbeviljasstånd får inte att ensom
det tlygsäker-skallöverskrids. övrigtIjökvalitetsnorrn prövas om ur

flygplats tilltänkta platsenpå denlämpligt inrättahetssynpunkt är att en
grundläggande funktioner.samhälletspåverkarflygplatsenhursamt

investe-ske prövningsammanhanget någoni detskall inteDet av en
ekonomiskt hänseende andrainverkan i påeller desslönsamhetrings

tekniska och ekonomiska för-sökandensinte hellerflygplatser och av
flygplatsen kan drivas påFrågandriva flygplatsen.utsättningar att om

för drift.samband med den godkänns Detfår ilämpligt attprövassätt
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luftfartslagenenligttillståndsprövning närnågonbehövasskall inte
flygplats.inrättaskallstaten en

luftfarts-kallavaltutredningenvad attsikteReglerna tarsom
ochvåldhandlingar såsom terro-olagligaskyddetdvs. motskyddet,

kontrol-särskildaförföreslåsenhetligtEtt systernharrism, över.setts
detdagbagage. Ideras ärochflygpassagerare enflygplatserler av

harflygplatserdeochflygplatsernastatligade sommellanskillnad
flygplatsernastatligadePåhuvudmannaskap.enskiltellerkommunalt

polis-förordnadpersonal ärkontrollernasärskilda avde somutförs av
eller in-flygföretagellerLuftfartsverketanställdmyndigheten avmen

verksamhetenfinansierarLuftfartsverketLuftfartsverket. ge-hyrd av
flygbolagdedvs.flygplatsanvändama,avgifter somutatt ta avnom

verk-sini sinfinansierarluftfart. Dessa turförflygplatsenanvänder
kommunala ochdePåflygpassagerama.betaltsamhet taatt avgenom

ochpolisenhuvudsakligenkontrollernautförsflygplatsernaenskilda av
be-Polisensbudget.polismyndighetsrespektivebelastarkostnaderna

iområdenandrainsatserpolisiärapåkravenochgränsade resurser
fåtthåll harsinakontrollen påsärskildadenmedförtsamhället har att

medfört ii sinharverksamhet. Detta turpolisensprioritering i enlågen
flygplatserdessamellanluftfartsskyddetskillnad iomotiveradövrigt

statliga.deoch
det kost-åläggsflygplatshållaresamtligaföreslårUtredningen att

flygplatshållaresåsomkontrollverksamheten statenförnadsansvar som
skall iLuftfartsverketflygplatserna.statligadebeträffandeharidag

säkerhetspro-nationelltfastställaRikspolisstyrelsen ettmedsamråd
gällerdetflygplats. Närför varjesäkerhetsprogramlokalasamtgram

samråd skebör ävensäkerhetsprogrammenlokaladeutformningen av
säker-grundvalPåpolisen.lokaladenochflygplatshållarenmed av

kontroll. FörsärskildRikspolisstyrelsenförordnarhetsprogrammen om
enligt detsäkerhetsåtgärderdeförochdennagenomförandet somav

flygplatshållarenflygplatsenåvilarsäkerhetsprogrammetlokala svarar
flygplatskontrol-utförasskallKontrollemaflygplatschefen. avgenom

flygplats-bekostaspolismyndighetenförordnaslanter avmenavsom
enskildaochkommunalabeträffande dekommerFörslagethållaren.

frånförskostnadernainnebära överpraktikeni attflygplatserna att
tilläggaskanflyget. Detanvänder sigdemtillskattebetalarna avsom

verksam-brottsliganledningmedinsatsersärskildagällerdet avnäratt
uppgift och kostna-polisiärfrågadet rentflygplatserpåhet är enom

belastafortsättningenikommer attinsatser ävensådanaförderna po-
lisväsendet.
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luftfartsverksamhettillTillstånd

luftfartsverksamhet kommertilltillstånd attbestämmelsernaAv om
trafiktillständtillstånd, delsslagtvå olikafinnsframgå det somatt av

flygsäkerhetsmässigaoch delsövervägandentrañkpolitiskapågrundas
drifttillstånd,idelas intillståndenflygsäkerhetsmässigatillstånd. De
drifttillståndgällerdetutbildningstillstånd. Närochbruksflygtillstånd

förvärvssyfteigränsdragningsbegreppetnuvarandedetutmönstras
drifttillstånd förpåinnebär kravformuleringmedoch ersätts somen

nyhetallmänheten. En ärlufttransporterutförbetalningden motsom
förBruksflygtillstånd skall krävasfirmaflyg.fördrifttillstândpåkravet

intematio-vaddvs.luftfartyg,hjälpmedarbetenutförafå somatt av
aerial work.benämnasbrukarsammanhangnella

luftfartskadorförAnsvaret genom

drabbarvid luftfartskadorförgällerdetHuvudregeln när somansvar
luftfartyget ändras,medinteegendomeller transporterassompersoner

Lagtek-och intebrukarenformellt ägarendetså är ansvarar.somatt
luftfartygsåregeln på ägarensätt ettniskt konstrueras att presume-av

anteck-det inte har skettluftfartyget,brukarden enomsomras vara
luftfartyget.brukarnågonluftfartygsregistretining att annanom

ansvarsförsäk-generellt krav påinförsi lagendetföreslås ettDet att
eller egendomluftfart tillfogasvidför skadorring sompersonersom

luftfartyget.medinte transporteras

verksamhetcivilluftfartygMilitära i

utred-skall enligtcivila ändamålanvänds förluftfartygmilitäraNär
kom-luftfartsregler gälla. Dettacivilahuvudregelningsförslaget som

utföra civilamöjligheterFörsvarsmaktensinnebära trans-attattattmer
fall detför dåemellertid gjorts vissaUndantag harbegränsas.porter

luftfartygmilitäraoch behovsamhälleligt intressefinnas attkan ett av
igäller Sjuktransporterändamål. Detmilitäraföranvänds änannat

uppdrag.och jämförligaräddningsuppdragträngande fall,

lyghinderF

flyghinderförteckningkomplettfinnssäkerställa det överFör attatt en
och bygglagen 1987:10bestämmelse i plan- attinförs enomen

Försvarsmakten innan arbe-anmälan tillskyldigbyggherre göraattär
byggnad el-eller tillbyggnaduppförandepåbörjasten av ensom avser

överstigasammanlagda höjd kommeranläggningler attvarsannan
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inomeller 20 annatbebyggelse metersammanhålleninom50 meter
område.

befintligaförhinderanläggningar utgöruppförandeVid somav
betalashindretmarkeringförkostnadenskallluftrumoch avflygplatser

anläggningen.uppförden somav

Övrigt

bestämmelser ävenvissasåutvidgastillämpningsområde attLagens
utanföranvändsdeluftfartyg närutländskaförgällakommer att

föranvänds inom ettdeförutsättning attunder ramenområde,svenskt
drifttillstånd.svenskt

miljöskäl inteluftfartygvissaföreskrivamöjlighet att avattDet ges
luftrum.svenskttilltillträdefår

huvudsakiändrasmiljövärdighetochluftvärdighetReglerna om
redaktionellt.endast

områ-svensktluftfart inomtrafikregler förföreslårUtredningen att
måstenärvarande,förinte,ochLuftfartsverketfastställasde får somav

föl-kantrafikreglemaöverträdelserregeringen. De sombeslutas avav
i lagen.beskrivsfrihetsstraffjas av

införsdetdifferentierasmaktmedel att enLuftfartsverkets genom
med vite.förbudochföreläggandenförenamöjlighet att

några och tvis-brottmålförforumreglersärskildainteföreslåsDet
anknytning.lufträttsligmedtemål

såändrasbeslutLuftfartsverkets attöverklagandeReglerna avom
regeringen.överklagas tilltrafiktillståndfrågori rörbeslutendast som

tillöverklagasenskildmyndighetsutövningÖvriga motbeslut rörsom
förvaltningsdomstol.allmän

juli 2000.kraft den 1träda iföreslåsreglernaDe nya
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Författningsförslag

till luftfartslagFörslagl

följande.föreskrivsHärigenom

Inledande bestämmelserkap.l

tillämpningsområdeLagens

område får ske endastsvenskt i överensstämmelseLuftfart inoml §
förördningar föreskrifterlagar och harmed denna lag, andra samt som

inte följer EG-förordningar.stöd härav,meddelats med annat avom
skall dennadenna lag lag och föreskrifterföljerNär inte annat av

gälla vid luftfart medmed stöd lagenhar meddelats ävenavsom
svenskt område, detta förenligt medluftfartyg utanförsvenska ärom
tillämplig.främmande lagden ärsom

luftfartkap. gäller också vid utanför svensktBestämmelserna i 9
i den mån det följer avtal medmed utländska luftfartyg,område av

rättsgrundsatser.allmännaandra ellerstater av
främmande lag tillämplig, skallmed dendet förenligtOm ärär som

och föreskrifterkap., 8 kap. 1 5-7 §§,bestämmelserna i 3-5 som
bestämmelser, kap. såvittdessa 13 l §meddelats med stöd avserav

bestämmelser bestämmelserna i kap.nämnda 14tillsyn samtöver nyss
och andra stycket, 6 förstaförsta stycket 8-12 5 §1-3 §§, 4 §

och gälla vid luftfartoch andra stycket 8 lOstycket 5 ävensamt
utländska luftfartyg, sådana användsområde medutanför svenskt när

drifttillstånd.svensktinom för ettramen



SOU 1999:42érfattningvérslagF22

statsändamålförluftfartochMilitär luftfart annan

luftfart med svenska militäraluftfart ochmilitärsvensk2 § För
fall, räddningsuppdragi trängandeutför sjuktransporterluftfartyg som

den militära markorganisa-i frågajämförliga uppdrageller samt om
ochi kap. 9 6 kap. ll 22 §§,bestämmelserna 5gäller endasttionen

tredje styckena och §och 7 14förstakap. 2 §kap., 11kap., 10 samt9
stycket.och andrastycket 17förstaoch 4 §kap. 1-3

bestämmermyndighet regeringeneller denRegeringen som
militära luftfarten och markorga-för denföreskrifterövrigtmeddelar i

gällerdenna lag och inteidenisationen i ämnen somangessom
meddelas i lag.måsteenskilda ellermellanförhållandet annars

gäller bestäm-i 2statsluftfartsvensk3§ änFör angessomannan
kap. 3-6 §§.denna lag llmelserna i utom

eller den myndighetregeringenluftfart fårsådanFör som
i enskilda fall medge undantagellerföreskrivaregeringen bestämmer

övrigt meddela de särskildaii kap.bestämmelserna 1-8från samt
behövs.föreskrifter som

områdesvensktLuftfart inom

områdeluftfart svensktvid civil inomanvändsluftfartyg4§ Ett som
medlem ilandeller iSverigeregistrerat i ärskall annatett somvara

luftfartygICAO.luftfartsorganisationen EttcivilaInternationella som
och stadigvarandeluftfarttillståndspliktiganvänds vidinte som

registrerat i Sverige.skallområdesvensktanvänds inom vara
myndigheteller denfår regeringensärskilda skäl,finnsdetOm som

med andraluftfartcivilmedge ävenregeringen bestämmer ägeratt rum
får ske.villkor dettavilkapåoch bestämmaluftfartyg

medde-regeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som
för utländskatill svenskt områdetillträdeföreskrifter i frågalar om

används endastluftfartygutländskaandraluftfartyg ochmilitära som
affårsdrift.förstatsändamål och inteför

fårregeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som
svensktanvändas inommiljöskäl fårinteluftfartygföreskriva att ett av

område.

Överljuds-framföras medsvenskt områdefår inte inomLuftfartyg§5
fart.
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finns synnerliga fårOm det skäl, regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer medge undantag från förbudet. I sambandsom

därmed får vilka villkor luftfarten fårpå ägaanges rum.
Ytterligare fråga framförandekrav i luftfartyg iöverljudsfartom av

miljöbalken.får inte ställas med stöd av

eller myndighet6 § Regeringen den regeringen bestämmer fårsom av
föreskriva inskränkningar eller förbudmilitära skäl luftfart inommotav

restriktionsområde.viss del landet Sådana föreskrifter får ocksåav
till allmänmeddelas det behövs hänsyn ordning och säkerhet,om av

eller förfriluftsliv, eller miljövård undvika störning vidnatur- att
tillställningallmän sammankomst eller offentlig omfattning.störreav

Iuftfart,Föreskrifter medför förbud och inte enbartmotsom
inskränkningar, och meddelas myndighet regeringenänannansom av
får högst två veckor.avse

utomordentliga förhållanden eller det övrigtUnder i krävsnär av
säkerhet f°ar regeringen tillfälligt föreskrivahänsyn till allmän inskränk-

luftfart inom hela landet.ningar eller förbud motav

beskaffenhetLuftfartyg särskildav m.m.

luftfartyg inte har förarefråga någon ombord eller inte7 § I ärsomom
övrigt särskild beskaffenhetmotordrivna eller i får regering-ärsom av

myndighet regeringen bestämmereller den föreskriva eller ien som
enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i kap. § förstal 4

i övrigt meddela destycket och kap. särskilda föreskrifter2-8 samt
föreskrifter får intebehövs. Undantag och utformas, så deattsom

flygsäkerhetens eller det allmännas intresse.strider Förvaltnings-mot
föreskrifterna får,uppgift ansluter till regeringen föreskriversom om

uppgiftendet, myndighet överlämnas innefattarävenannan, omav
myndighetsutövning.

ärinrättadeföremål för rörelse luftenI fråga sådana iom som men
gäller föreskrifterinte luftfartyg de meddelasär att somsom anse som

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.somav

Luftfartyg registrerade internationell organisationhos en

gäller i fråga luftfartygbestämmelser i denna lag8 § De som om som
registrerade i land skall på motsvarande tillämpas iär sättett annat

registreradefråga luftfartyg hos internationell organisa-är enom som
tion.
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och märkningnationalitetRegistrering,kap.2

Registreringen

luftfartyg luftfartygsregistret.för registerLuftfartsverket1§ över
databehandling.automatiskmed hjälpförsDetta av

luftfartyg och vissa internationellatillinskrivningOm rätt omav
dettill luftfartyg finns särskildabeträffandeförhållanden rätt

bestämmelser.

heltSverige bara detifår registrerasluftfartyg ägs2§ Ett om av
landstingskommun, medborgare iellersvensk kommunsvenska staten,

samarbetsområdet ellerekonomiskaEuropeiskaland inomett av
förening, samfälligheteller bolag,sådandödsbo efter avperson,en

i landnationalitet eller har sittsvenskharstiftelse säteeller ett somsom
samarbetsområdet.ekonomiskaEuropeiskaavtaletomfattas omav

Även föreligger fårstycket inteenligt förstaförutsättningar ettom
brukas någon ideti Sverigeregistrerasluftfartyg som avsesavom

utfärdat Sverige.drifttillstånd iharoch denne ärförsta stycket ett som
luftfartyg får registreras i SverigemedgeLuftfartsverket får att ett

andra stycket inte föreligger.första ellerenligtförutsättningaräven om
luftfartyget i regel användslämnasfår baramedgivandeSådant om

Sverige.utgångspunkt imed

land får inte registreras iiluftfartyg registrerat§ Ett annat3 är ettsom
landet.det andraavregistreras iinteSverige, detom

regeringebnbestämmer fårmyndighetdenRegeringen eller4 § som
i Sverige.miljöskäl inte får registrerasluftfartygföreskriva att av

skalbgöras Tillluftfartygregistrering ägaren.Ansökan§5 ett avavom
och denfogas de upplysningarskriftlig, skallskallansökan, varasom

registreringen.behövs förutredning som

skall avregistrerasluftfartyg6 § Ett om
det,skriftligen begärägaren

uppfyllda,intekraven i 2 § är
förstörts,ellerförolyckatsdet har

månader,har hörtsflygning inteefterdet treaven
sådan ändring upphörtombyggnad ellerdet på grund attannanav

luft-inteändring skett,luftfartyg eller, utgöra ettattutan ansesvara
fartyg.
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Ägaren skyldig inom månad skriftligen anmäla någotär att en om
har hänt förstaenligt medförstycket 2-5 luftfartyg skallatt ettsom
avregistreras.

det finns rättighet7 § Om inskriven i luftfartyg får det avregistre-etten
endast rättighetshavaren har medgett det.ras om

brukar8§ Om någon registrerat luftfartyg förän ägaren ettannan en
obestämd tid eller för bestämd tid minst månad skall,en om en om
nyttjanderätten inte skrivits enligt lagen 1955:227 inskrivningom

luftfartyg, ellertill upplåtaren brukaren efter upplåtelsenrätt genastav
skriftligen anmäla förhållande fördetta anteckning i luftfartygsregistret.

Om anteckning enligt första stycket skett, skall upplåtaren eller
brukaren anmäla till luftfartygsregistret upplåtelse förnär en en
obestämd upphörtid eller upplåtelse för bestämd tid upphör ien en
förtid.

9§ luftfartyg finns utomlands får efterEtt ansökan densom av som
förvärvat luftfartyget förasför viss tid i bihang till luftfartygs-ett
registret, förutsättningarna i och2 3 uppfyllda, och förbudärom

föreskrivitsregistrering inte har enligt 4mot

Nationaliteten

10§ luftfartyg infört i luftfartygsregistretEtt har svenskärsom
nationalitet.

Luftfartsverket bevisutfärdar registreringen nationalitets- ochom
registreringsbevis.

luftfartyg har antecknats ibihanget till11 § Ett luftfartygsregistretsom
har svensk nationalitet så länge anteckningen gäller och vidanses
tillämpningen stycketl kap. § första registrerat4 i Sverige.av vara

Luftfartsverket utfärdar bevis anteckningen bihangetiom
interimistiskt nationalitets- och registreringsbevis.

luftfartyg skall ha nationalitets- och registreringsbevis12 § Ett detnär
används vid luftfart.

luftfartyg grund medgivandeOm används på enligt kap.l 4 §ett av
andra stycket, gäller de föreskrifter meddelas regeringen ellersom av
den myndighet regeringen bestämmer.
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Märkningen

antecknat iluftfartygsregistret ellerinfört iluftfartyg§ Ett är13 som
registrerings-ochnationalitets-med sinamärktskallbihanget vara

beteckningar.
föreskrifternaenlighet medmärkt iskallluftfartygutländsktEtt vara

område.svensktinomluftfartvidregistreringsstateni
medgivande enligt kap. 4 §1grundanvänds påluftfartygOm ett av

regeringen ellermeddelasbestämmelserdegällerstycket,andra avsom
bestämmer.regeringenmyndighetden som

Övärdighetoch miljLuftvärdighetkap.3

miljövärdighetochluftvärdighetLuftfartygs

användsdetmiljövärdigtluftvärdigt och närskallluftfartyg§ Ettl vara
användsluftfartyget inteeller,Luftfartygetsluftfart.vid ägare avom

Ägaren ellerför detta.ställei hansbrukar detdenägaren, ansvararsom
sådantanmälai §7myndighetdenskall till snarastbrukaren avsessom

miljövärdigheten.ellerluftvärdighetenförbetydelseharsom
tillverkat,det konstruerat,luftvärdigt ärluftfartygEtt omanses

sådanaharsådantunderhålletoch sätt samtettutrustatutprovat,
uppfyllda.kravflygsäkerhetens ärflygegenskaper att

tillverkat,det konstruerat,miljövärdigt ärluftfartygEtt omanses
orsakardet intesådantunderhållet sättoch attettutrustatutprovat,

liknandeellerluftföroreningellerbullerskada annangenomgenom
miljövärdighet får inteluftfartygsi frågakravYtterligarestörning. om

miljöbalken.stödmedställas av

Bemyndiganden

regeringen bestämmermyndighetdenellerRegeringen2§ som
förförutsättningarnaföreskrifter att ettytterligaremeddelar om

miljövärdigt.ochluftvärdigtskallluftfartyg varaanses

miljövärdighetsbevisochLuftvärdighetsbevis

luftvärdig-luftvärdigt, utfärdasvisatsluftfartyg har3§ När ett vara
utfärdasmiljövärdigt,visatsluftfartyg harhetsbevis. När ett vara
tid, vissvisstillbegränsasBevisen kanmiljövärdighetsbevis. att avse

område.inom visstluftfartluftfart eller
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Bevisen kan förnyas, luftfartyget uppfyller de krav påom
luftvärdighet respektive miljövärdighet gäller förnyelsen skallnärsom
ske.

luftfartyg skall ha luftvärdighetsbevis4 § Ett och miljövärdighetsbevis
det används vid luftfart.när

luftfartygEtt svenskt skall ha svenskt luftvärdighetsbevis och
svenskt miljövärdighetsbevis utländskaeller sådana bevis harsom
godkänts i Sverige.

utländskt luftfartyg skall ha luftvärdighetsbevisEtt och miljövärdig-
hetsbevis har utfärdats eller godkänts i luftfartygets registrerings-som

och enligt avtal med den skall erkännas här i landet.stat Förstatensom
utländskt luftfartyg godtas svenskt luftvärdighetsbevisäven ochett

svenskt miljövärdighetsbevis.
luftfartygOm uppfyller kraven flygsäkerhet får denett

myndighet frågor luftvärdighetsbevis och miljövärdig-prövarsom om
hetsbevis medge används vid luftfartdet inom svenskt områdeatt även

kraven paragrafi denna inte uppfyllda. Medgivandetär skallom
återkallas finnsdet anledning till det.om

inte5 § Om beslutas blir svenskt luftvärdighetsbevisannat ett
respektive svenskt miljövärdighetsbevis ogiltigtett om

luftfartyget underhållsinte på föreskrivet sätt,
föreskrivna ändringar inte utförs,
det ändringar i luftfartyget eller i dess utrustninggörs kansom
ha betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten,antas
luftfartyget inte genomgår föreskriven4. besiktning eller kontroll,
luftfartyget utrustningeneller har skadats på sättett som uppen-

barligen luftvärdighetenhar betydelse för eller miljövärdigheten.
Om det inträffar andra omständigheter kan ha betydelseantassom

för luftvärdigheten eller miljövärdigheten, kan det beslutas att
luftvärdighetsbeviset respektive miljövärdighetsbeviset ogiltigt.är

luftvärdighetsbevisEtt eller miljövärdighetsbevis ogiltigt tillett är
dess luftfartyget förklaras luftvärdigt respektive miljövärdigt. När ett
luftvärdighetsbevis eller miljövärdighetsbevis ogiltigt kan denärett
myndighet frågor luftvärdighetsbevis och miljövärdig-prövarsom om
hetsbevis begära beviset lämnas till myndigheten.att genast

6 § Bestämmelserna i och gäller3 på motsvarande5 i frågasätt om
godkännande utländska luftvärdighetsbevis och utländska miljö-av
värdighetsbevis och förnyelse och ogiltighet sådana godkännan-om av
den.
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miljövärdighetsbevisoch prövasluftvärdighetsbevisFrågor7 § avom
föreskriverregeringenOmbestämmer.regeringenmyndighetden som

förnyautfärda ochsakkunnigsärskilduppdra attmyndighetenfårdet
bevis.sådana

luftfartygtilltillträdeFörrättningsmans

luftvärdighetsbevis ochfrågorprövningmedsamband8§ I omav
till luft-tillträdelämnasförrättningsmanskallmiljövärdighetsbevis

denanvändsintefartyget ägaren,eller,fartyget. Fartygets ägare avom
besättningochbefälhavaredessställe liksomi hansdetbrukarsom

skallFörrättningenbehövs.utsträckningi denmedverkaskall som
uppstår.olägenhetmöjligaminstautföras så, att

flygegenskaperluftfartygsUtprovning m.m.av

flygegenskaper ellerluftfartygsförbehövsdet pröva ett§ Om9 att av
regeringenmyndighetdenellerregeringenfårskäl,särskildaandra som

ivillkorenluftfart,vidanvänds ävenfartygetmedgebestämmer att om
uppfyllda.kapitel intedetta är

luftfartygunderhållochTillverkning av

reservdelar till demochtillbehörluftfartygtillverka samt10 § För att
ändringsarbeten påreparations- ochunderhålls-,utföraföroch att

eller denregeringentillståndreservdelar krävsochtillbehörfartyg, av
bestämmer.regeringenmyndighet som

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som
itillståndskravetfrånundantagmedgeenskilda falliellerföreskriva

stycket.första
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kap. lygcertifikat4 F m.m.

Behörighet föra luftfartyg och tjänstgöra ombordatt ett

luftfartyg får förasl § Ett endast den innehar gällandeettav som
flygcertifikat.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från kravet på
flygcertiñkat.

För utbildning och tlygprov gäller bestämmelserna i och4 §§.5

certifikatinnehavare får föra2§ luftfartygEn endast denett av
kategori, och certifikatet.klass i luftfartygEtt får förastyp som anges
endast förutsättningar följerunder de certifikatet och därtillsom av
knutna behörigheter.

3§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva medlemmar besättningenandra på luftfartygatt ett änav
förare ha gällande flygcertifikat förskall få utföra vissa uppgifterett att
ombord.

Bestämmelser certifikat och behörighetsbevis för personal inomom
markorganisationen finns i 6 kap.

Utbildning och flygprov

utbildning för flygcertiflkat4 § Den genomgår får föra ettsom ensam
luftfartyg förutsättningarunder de i för honom utfärdatettsom anges
elevtillstånd.

den myndighetRegeringen eller regeringen bestämmer fårsom
föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från kravet på
elevtillstånd. fårEtt sådant undantag medges endast den kansom anses
uppfylla lämplighetskraven i § första stycket.9

§ tjänstgör flyglärare5 Den skall ha gällande flygcertifikatettsom som
för den kategori, klass luftfartygoch utbildningentyp somav avser

sådan särskild behörighet kan föreskrivitsha med stödsamt som av
andra10 § stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddelar föreskrifter behörighetskrav för den tjänstgörom som som
kontrollant vid flygprov och instruktör vid flygträning på marken.som
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Behörighetshandlingar

elevtillståndSverige. Ett ärutfärdat iskallelevtillstånd6§ Ett vara
gällande intygharinnehavarenförutsättning ettunder attendastgiltigt

flygläkarintyg.uppfylldakravmedicinska ärföreskrivnaattom

Sverige. Ettgodkänt iellerutfärdatskallflygcertifikat7§ Ett vara
knutnacertifikatettillutsträckning dei denendastgiltigtcertifikat är

harinnehavarenförutsättningunderochgällande attbehörigheterna är
flygläkarintyg.gällandeett

certifikatgodtas ärlagdenna även ettenligtflygcertifikat somSom
avtal med detenligtland ochigodkänteller annatutfärdat ett som

eller denregeringenmeddelatsföreskrifterenligtellerlandet avsom
Sverige. Föriskall erkännasbestämmerregeringenmyndighet som

dockkrävstrafikinternationell ettiluftfartygsvenskatjänstgöring
stycket.förstaicertifikatsådant angessom

får bestämmaflygcertifikatfrågormyndighet prövarDen omsom
svenskförlandiutfärdatshar annatettflygcertifikat, enettatt som

område.svensktluftfart inomförgällerintemedborgare,

Sverige, ellergodkänt iellerutfärdatskallflygläkarintyg§ Ett8 vara
eller denregeringenutfärdatsföreskrifterenligtdetsådant avatt som

i Sverige.erkännasskallbestämmerregeringenmyndighet som

flygläkarintygochflygcertifikatelevtillstånd,Utfárdande av

för denendastutfärdasflygcertifikat fårelevtillstånd eller ett9§ Ett
till sinamed hänsynochflygläkarintyggällandeinnehar somettsom

elevtillståndinnehalämplig ettkan attförhållandenpersonliga anses
skallförhållandenapersonligadePrövningencertifikat. avseeller ett av

övrigt kaninykterhetshänseende och antasipålitligsökanden äratt
ochhänsyndenoch visaluftfartenförreglernarespekterakomma att

elevtillståndinnehavare ettkrävsomdömeochdet avenavsomansvar
certifikat.eller ett

ellerelevtillståndgäller närstycket ettäveni förstaVad sägssom
godkännasutökas,skallcertifikatellerförnyasskall ettcertifikatett

erkärmas.eller

före-bestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen§10 som
ellerelevtillståndförgällerålder att ettfrågaide kravskriver somom

frågaikravgäller deutfärdas. Detsammaskallflygcertifikat omett
certifikatförgällerskicklighet ettattocherfarenhetkunskaper, som
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skall utfärdas, de förutsättningar under vilka certifikatsamt kanett
utökas, förnyas, godkännas eller erkännas.

Om det behövs hänsyn till flygsäkerheten får regeringen eller denav
myndighet regeringen bestämmer föreskriva det krävsattsom en
särskild behörighet för certifikatinnehavare skall få fullgöraatt vissaen
uppgifter vid luftfart.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
föreskriver de krav i fråga hälsotillstånd fysiska och psykiskasamtom
förhållanden gäller för flygläkarintyg skall utfärdas,att ettsom
godkännas eller erkännas.

11 § Den ansöker flygcertifikat skall utfärdas,att utökas,ettsom om
förnyas eller godkännas eller de till certifikatet knutna behörig-att
heterna skall förnyas skyldig genomgå deär undersökningaratt och

certifikatprov föreskrivs och anordnas den myndighetprov som av
frågor flygcertifikat.prövarsom om

Om regeringen föreskriver det, får myndigheten uppdra attannan
genomföra proven.

12 § Elevtillstånd utfärdas eller förnyas för viss tid. Det kan begränsas
till gälla under förutsättningar.vissaatt

13 § Flygcertiñkat utfärdas, utökas, förnyas eller godkänns för viss tid.
Det kan begränsas till gälla under vissa förutsättningar.att

14 § spärrtid fastställtsHar enligt 22 § första stycket f°ar elevtill-etten
stånd eller flygcertiñkat inte utfärdas eller godkännas underett denna
tid.

15 § Flygläkarintyg utfärdas eller godkänns för viss tid.

Återkallelse och begränsning elevtillstånd och flygcertifikatav

16 § elevtillståndEtt eller flygcertifikat skall återkallasett
innehavaren har gjort sig skyldig till brott kap. eller14 2motom

3
innehavaren i sin tjänstgöring har gjort sig skyldig tillom grov

oaktsamhet eller har visat uppenbar likgiltighet för andra människors
liv eller egendom,

innehavaren upprepade gånger överträda deattom genom
bestämmelser gäller för luftfarten i väsentlig grad har visatsom
bristande vilja eller fönnåga sig efter bestämmelserna,rättaatt
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någonbrutittjänstgöring hari sin motfalliinnehavaren annatom
flygsäkerheten,förbetydelseväsentligharbestämmelse som

nykterhetshänseendeopålitlighet igrundpåinnehavaren avom
ellerelevtillståndinneha ettlämplig ettkan attlängreinte anses

certifikat,
siggjortharinnehavarenbrotttillmed hänsyndet annat somom
förreglernarespekterakommerintehan atttill kanskyldig attantas

krävsomdömeochdetochhänsyndenvisaochluftfarten somansvar
förhållandenpersonligasinagrundpåhanellerinnehavare avomenav

elevtillstånd ellerinneha ettlämplig ettkan attinteövrigti anses
certifikat,

tjänstgöringdenfullgöraförutsättningarinnehavarens att somom
begränsadeväsentligtsåcertifikatet ärellerelevtillståndet genomavser

hanorsaksådannågon attellerskadaeller avsjukdom annanav
ellerelevtillståndinneha ettbörlängre ettflygsäkerhetsskäl inte

certifikat,
frågaikravfastställdauppfyllerinteinnehavaren omannarsom

skicklighet,ochkunskaper
kontrollgenomgåföreläggandeföljer attinteinnehavaren ettom

certifikatetellerelevtillståndettjänstdenförrättakanhanatt somav
ellerfysiskasinangåendeintyglämnaföreläggandeeller attettavser

certifikat,ellerelevtillståndinnehavarelämplighetpsykiska avsom
det.begärinnehavaren10. om

för-inteomedelbart,gäller annatåterkallelsebeslutEtt omom
ordnas.

begränsasflygcertifikatbeträffandeÅterkallelse får16 § ettenligt17 §
behörigheter.fleraellertill att enavse

ellerelevtillståndfår5-9stycket ettförstai 16 § ettfallI avsessom
vissaundergällatillbegränsasåterkallas attförställeticertifikat att

omedelbart.gällerbeslutsådantEttförutsättningar.

detskallgärningbrottslig näranledningmedåterkallelsel8§ En av
lagakraftvunnenpågrunda sigföreliggerbrottfrågangäller enom

föreläggandegodkäntstrafföreläggande, ettgodkänt omdom, ett
kap.enligt 20åtalsunderlåtelse rätte-beslutellerordningsbot ett om

författning.ibestämmelsemotsvarandeellergångsbalken annan
lagdennatillämpningenvidjämställsdomsvenskMed av

meddelatsharavgörandelikvärdigtellerbrottmålsdom av enannat som
myndighet.utländskdomstol eller någonutländsk annan
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Varning eller erinran

l9§ stället förI elevtillstånd eller flygcertifikat återkallasatt ett ett
skall innehavaren i sådana fall i första16 § stycket 3-varnas som avses

varning särskilda skäl kan tillräcklig åtgärd.om av anses vara en
Om det inte finns tillräckliga skäl för varning, skall innehavaren

erinras de krav gäller för elevtillstånd eller certifikat erinran.om som
sådant beslut fårEtt inte överklagas.

Återkallelse tills vidare

20 § elevtillståndEtt eller flygcertiñkat skall återkallas tills vidare iett
avvaktan på slutligt avgörande återkallelsefrågan detett påav om
sannolika skäl kan det kommer återkallas slutligt ellerantas att att
begränsas. beslutEtt återkallelse tills vidare gäller omedelbart.om

Omhändertagande flygcertifikatav

21 flygcertifikat§ Ett skall omhändertas, innehavarenom
i sin tjänstgöring har visat tydliga tecken på påverkan alkohol-av

haltiga drycker eller andra medel, eller
i sin tjänstgöring har gjort sig skyldig till oaktsamhet ellergrov

har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom..
fårEtt certifikat också omhändertas, innehavaren på grundom av

sjukdom eller skada eller någon sådan orsak inte kan fullgöraav annan
tjänsten trafiksäkertpå sätt.ett

certifikat omhändertaget.Ett gäller inte det ärnär
beslut omhändertagande får inteEtt överklagas.om

Spärrtid

22 § Om ansökan elevtillstånd eller flygcertifikat skallatt ett etten om
utfärdas eller förnyas inte kan bifallas grund sökandensav person-
liga förhållanden, skall spärrtid fastställas skall förflyta innanen som
handlingen får utfärdas. gällerDetsamma elevtillstånd ellerett ettom
flygcertifikat återkallas med stöd första16 § stycket l-6. Späntidenav
skall lägst månader och högst år. Vid återkallelse enligt 16 §tre trevara
första stycket ellerl 2 skall spärrtiden bestämmas till lägst år. Vidett
återkallelse räknas tiden från det behörigheten fråntogs innehavaren av
elevtillståndet eller certifikatet.

2 19-0665Nyluftfanslag
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får, sedanstycketförstaenligtfastställtsharspärrtidEn som
kraft, nedlagavunnithartiden sättasfastställandebeslutet omavom

finns synnerligaoch detframkommerellerinträffaromständigheternya
tidkortarebestämmasintedock änfårnedsättning. Detförskäl som

meningen.fjärdeochtredjestycketi förstaanges

certifikatingripandeUnderlåtelse m.m.av

tillsåterkallatflygcertiñkat varitellerelevtillstånd ett23§ Om ett
fårspäntid,skulle ha bestämtstidså långminstundervidare somsom

ingripandeytterligarebeslutasslutligtåterkallelsen avgörs attdet när
det harmotsvarandegällercertifikat ävenske. Förskallinte ett om

omhändertaget.varit

återkallelseeftercertifikatNytt

f°ar inteåterkallelseefterflygcertifikatutfärdandeAnsökan§24 avom
spärrtid löptinnan ut.prövas

sökandenendastutfärdasflygcertifikatfåråterkallelseEfter nytt om
certifikatprovavlagt deharochstycketförstai 9 §kravenuppfyller

frågormyndighetden prövaranordnasochföreskrivs omsomavsom
flygcertifikat.

Certifikatkontroll

intecertifikatinnehavare ettkandetOm att25§ antas en
får dencertifikatettjänstdenförrättakanbetryggande sätt avser,som

innehavarenföreläggacertifikat attfrågormyndighet prövar omsom
myndighetenanordnasochundersökningardegenomgå avsomprov

tillskyldigocksåcertifikatinnehavare attärcertzfikatkontroll. En
hakanomständigheter antassådanaanmälamyndigheten som

behörigheten.förbetydelse
innehardenförelägga ettf°armyndighet ävenDenna som

angående sinintyglämnaelevtillstånd ettflygcertiñkat eller attett
certiñkatinnehavare.lämplighetpsykiskaochfysiska som

stycket kanandraeller prövasförstaenligtföreläggandeEtt av
grundåterkallelse påmed frågan attsambandiendastdomstol avom

följts.harföreläggandet inte
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Godkännande utländska flygcertifikatav

26§ Bestämmelserna i 16-25 skall tillämpas också i fråga om
godkännande utländska flygcertifikat.av

godkännande fårEtt inte längre tid det utländska certifi-änavse
katets giltighetstid.

frågor elevtillståndPrövning och flygcertifikatomav m.m.

Luftfartsverket med de undantag27 § i 28 frågorprövar, som anges
elevtillstånd, flygcertifikat, flygläkarintyg och godkännandeom av

utländska flygcertifikat och flygläkarintyg.
Luftfartsverket finnerOm anledning någon på grundanta att ettav

onyktert levnadssätt inte bör ha certifikat, får verket höra social-ett
nämnden.

regeringen föreskriver det fårOm Luftfartsverket förordna
bestämda utfärda flygläkarintyg.läkare Regeringen eller denatt
myndighet regeringen bestämmer fastställer de krav skallsom som
gälla beträffande sådana läkare. flygläkarintygHar utfärdatsett av en
särskilt förordnad läkare får Luftfartsverket inom tid sextio dagaren av
från begränsautfärdandet återkalla eller intyget särskildaom

föranleder det.omständigheter

förvaltningsdomstol efter28 § Allmän ansökanprövar
elevtillstånd,frågor återkallelse flygcertiñkat och tidigareavom

godkännande utländska flygcertiñkatgivet frågor varning,samtav om
nedsättning späntidfrågor bestämts domstol enligtom av som av

forsta stycket.22 §
certifikatFrågor omhändertagande de myndigheterprövasom av av

regeringen bestämmer. får ocksåRegeringen uppdra attsom annan
sådana frågor.pröva

elevtillståndFrågor eller certifikat skall återkallas tills vidareom
allmän förvaltningsdomstol, handlingen har omhänder-prövas av om

tagits enligt första21 § stycket eller i fall fråga åter-annatom om
kallelse anhängig vid domstol.är

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

29§ mål elevtillstånd, flygcertifikatI och godkännandeom av
utländska flygcertiñkat får förelägga den enskildarätten parten att
lämna

läkarintyg och andra intyg angående sin fysiska och psykiska
lämplighet,
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certiñkatprov,avlagtharhanbevis attom
certifikatkontroll.genomgåttharhanbevis attom

samband medendast iöverklagasföreläggande får ettsådantEtt
måletvarigenom avgörs.det beslutöverklagande av

andra stycket,i §27förutsättningdenunderfår,Rätten angessom
socialnämnden.höra

flyg-elevtillstånd,återkallelse ettmåli ett30§ Om etträtten avom
flyg-utländsktgodkännandegivettidigare ettellercertifikat ett av

meddelafårskall ske,inteåterkallelse rättenbeslutarcertifikat att
godkännandet ellercertifikatet ellerelevtillståndet,förvillkorsärskilda

tidpunkt.vidskallpersonutredning görasbesluta en senareatt nyen

talanallmännasförs det§stöd 28medmål§ I prövas av31 avsom
Luftfartsverket.

Flygdagbok

bestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen32§ som
flygdagbok.föreskriftermeddelar om

besättningochbefälhavare samtLuftfartygskap.5

ombordtjänstgöring

befälhavareLuftfartygs

luftfart.vidanvändsdetbefälhavare närskall haluftfartyg§ Ett1 en
fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som

befälhavare.föreskrifterytterligaremeddela om

besättningLuftfartygs

denanvändsintefartyget ägaren,eller,luftfartygs2 § Ett ägare avom
påfartyget bemannattillskall ärställei attbrukar det ägarens sesom

föreskrivet sätt.
fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

besättning.luftfartygsföreskrifterytterligaremeddela ettom



SOU 1999:42 F örfattningyörslag 37

Befálhavarens myndighet

Befälhavaren3§ har den högsta myndigheten ombord. fårHan
bestämma medlemmar besättningen tillfälligt skall arbetaatt medav

det deras anställning det nödvändigt.änannat ärsom avser, om
skallPassagerarna sig efter vad befälhavaren bestämmerrätta om

ordningen ombord.
fårBefälhavaren i land eller ombord besättnings-sätta vägra att ta

medlemmar, och gods, omständigheterna kräver det.närpassagerare

Förberedande och genomförande flygningav

Befälhavaren4 § skall övervaka luftfartyget luftvärdigt. skallHanäratt
till det bemannat och lastat föreskrivet Vidareäratt utrustat, sätt.se

skall han luftfärdentill förbereds och genomförs i enlighet medattse
gällande bestämmelser.

Befälhavaren luftvärdighetenhar det gäller skyldighetnär attsamma
anmälan har enligt kap.3 1 § första stycket.göra ägarensom

Upprätthållande ordningav

Om någon sitt uppträdande5§ omedelbar fara förutgörgenom en
flygsäkerheten luftfartsskyddet, får befälhavareneller vidta de åtgärder

för faran.denne behövs avvärjaattmot som
dessa åtgärder fårFör genomföra befälhavaren inte användaatt

förhållandenamedel kräver.strängare än
försökaförsta hand talaBefälhavaren bör i den skapat faran tillsom

och uppmaningar.upplysningar Våld får tillgripas endasträtta genom
andra medel inte hjälper. tillgrips skallOm våld den lindrigastenär

form användas kan förväntas leda till det avsedda resultatet. Våldsom
får inte brukas längre absolut nödvändigt.än ärsom

Medlemmar besättningen skall i fall i första stycketav som avses
lämna befälhavaren den hjälp han behöver. Passagerare får efter
uppmaning befälhavaren lämna hjälp.sådan Om åtgärd medav en
hänsyn till den föreliggande faran måste vidtas omedelbart, får
besättningsmän och själva genomföra den uppmaningutanpassagerare

befälhavaren.av
Besättningsmän och lämnar hjälp ellerpassagerare som annars

vidtar åtgärd enligt fjärde stycket har befälhavarenrätt attsamma som
bruka våld.
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varje fallvåld igjort äri §5 större änfallinågon6§ Har avsessom
omständigheternatilldömasinteändåskall hanmedgivet, omansvar,

gämingensig. Ombesinnakundesvårligenhansådana ansesattvar
vadstraff ärlindrigaretill ändömasfårbrottslig, annarssom

föreskrivet.

befälhavarenskallombord,begåsbrottsvårarenågotOm om7 §
kanoch inteutredningenförbehövsåtgärdervidta demöjligt somsom

uppskjutas.
integärningsmannentillmöjligtskall attBefalhavaren seom

fall gällersådantdet.hindra Iförhonomomhänderta attoch fåravviker
medgivandesittfår inteGämingsmannen utanibestämmelserna 5

tillöverlämnaskanhantill desslängreomhändertagen än envara
myndighet.utländskellersvenskbehörig

betydelsehaföremål kansådanaförvarifårBefälhavaren ta som
stycketi andramyndighetdenskall tillHanutredningen.för avsessom

förbetydelsehakanföremåldeöverlämnaochupplysningarde somge
utredningen.

godsochluftfartygFörsorg passagerare,om

vad hanalltbefälhavarenskallnöd, görairåkarluftfartygOm8§ ett
fartygetMåsteoch gods.fartygombordvarande,räddaförkan att

luftfartygshandlingamatill tasmöjligtskall han att omöverges seom
hand.

Rapporteringsskyldighet

luftfartyganvändningenvidolyckshändelse ettdetInträffar9§ aven
skadad,allvarligtblirnågonavlider,någon attolyckanmedföroch att

inteegendomellerskadabetydande attfårfartyget somatt
befälhavarenskallskada,betydandefårfartygetmedtransporteras

funnitshardetocksåskall närinträffade. Han rapportera,detrapportera
inträffa ellerolycka skulle närsådanfara förallvarlignågon att en

ellerfartygetfel hosväsentligtpåtyderhänthar ettnågot som
markorganisationen.

skallskyldigheter,dessafullgörakanintebefälhavarenOm
denanvändsinte ägaren,fartygetellerfartygets somägare, avom

Ägaren skallbrukareneller rapporteradet.ställei hansbrukar det göra
kunnatharoch inteflygningunderförsvunnitharfartygettom

återfinnas.
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Regeringen eller den regeringenmyndighet bestämmer fårsom
besluta rapporteringsskyldigheten skall gälla också för medlemmaratt

besättningen. fårRegeringen föreskriva rapportering händelserattav av
betydelse för luftfartens säkerhet skall ske också i andra fallärsom av

första andrai och styckena.än som anges

Förbud tjänstgöring vid sjukdommot m.m.

får inte tjänstgöra ombord grund10 § Den sjukdom, uttrött-som av
ning, påverkan alkoholhaltiga drycker eller andra medel ellerav av
andra sådana skäl inte kan fullgöra sina uppgifter betryggandeett
sätt.

kap. Flygplatser den övriga6 och markorganisationen

Flygplatser och och landningsplatserandra start-

med luftfartyg skall1 § För och landning användas flygplats.start en
Regeringen myndigheteller den regeringen bestämmer fårsom
föreskriva vilka flygplatser får användas vid olika slag luftfart.som av

landning får tillfälligtFör och användas land- ellerävenstart ett
särskilt har inrättatsvattenområde inte för sådant ändamål.ettsom

Skulle innebäraeller landning för områdetsavsevärtstart ägaremen
eller samtycke. frågainnehavare krävs dennes I användande förom

intelandning områden,och har inrättats för sådanastart somav
ändamål eller tillfälligt har inrättats för sådana ändamål, gäller desom
föreskrifter meddelas regeringen eller den myndighetsom av som
regeringen bestämmer.

Vad förstai och andra styckena gäller inte nödsituationersägssom
eller andra därmed jämförbara fall.

2§ Om det behövs till eller miljövård,hänsyn friluftsliv,natur-av
kommunikationer, fiske f°areller andra näringar, regeringen eller den
myndighet regeringen meddela förbudbestämmer för luftfartyg attsom
landa inom visst område.ett

3§ Flygplatser skall uppfylla flygsäkerhetens och luftfartsskyddets
krav.
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flygplatsTillstånd inrättaatt en

krävsskall drivasinteflygplats, staten,inrätta4§ För avatt somen
bestämmer.regeringenmyndigheteller denregeringentillstånd somav

ombyggnadensåvida inteflygplats byggsgällerDetsamma om,enom
användning.flygplatsensförbetydelsemindreär av

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som
trafikens ringatill dessmed hänsynflygplats art,föreskriva att en

får inrättasomständighetersärskilda ettutanandraelleromfattning
stycket.förstaitillståndsådant avsessom

lämplig frånflygplatsenendast ärmeddelasfårtillstånd5§ Ett om
tillsärskiltskall hänsynprövningen tasVidsynpunkt.allmän

transportslag,andraluftfart ochövrigtillrelationenflygsäkerheten,
störningar.särskildatotalförsvaret samt

kap.och 16kap. §kap., 5 3och 4skall 3tillståndsprövningenVid
tillämpas.miljöbalken5 §

ellerdetaljplanstridimeddelasintetillstånd får motEtt en
intebestämmelsernaellermed planensyftetområdesbestämmelser. Om

avvikelsermindre göras.får dockmotverkas,

tillståndet. Omförföreskrivasvillkorfårmeddelas,tillstånd6 § När ett
denföreskrivasvillkorsådanafårregeringen,meddelastillståndet avav

bestämmer.regeringenmyndighet som

Drifttillstånd flygplatserför

frångodkäntshardenbruk innanifår inteflygplats7§ En tas
myndig-drifttillstånd denmeddelatsochtlygsäkerhetssynpunkt ett av
flygplatsgällerDetsammabestämmer.regeringenhet om ensom

förbetydelsemindreombyggnaden ärsåvida intebyggts avom,
tid.för viss Idrifttillstånd skallanvändning. Ettflygplatsens ges

skall gälla.villkordefastställasskalldrifttillståndet som
bestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

frånuppfylldaskallkravvilkaföreskriftermeddelar varasomom
användasfåskallområdeförflygsäkerhetssynpunkt ettatt som

flygplats.
f°arbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som

ringatrafikenstill desshänsynmedflygplats art,föreskriva att en
behöverinteomständighetersärskildaandraelleromfattning

bruk.den iinnangodkännas tas
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8 § Om villkoren åsidosätts i väsentlig grad, skall drifttillståndet
återkallas den myndighet har meddelat det. gällerDetta ocksåav som

flygplatsen uppfyllerinte de krav gäller för flygplatser.om annars som
det tillräckligt för upprätthållaOm flygsäkerheten, fårär att ett

drifttillstånd i stället för återkallas begränsas till gälla viss delatt att av
verksamheten eller gälla vissa förutsättningar.underatt

drifttillstånd skall återkallas tills vidare iEtt avvaktan på slutligtett
återkallelsefråganavgörande det på sannolika skäl kan antas attav om

drifttillståndet återkallaskommer slutligt.att
driver flygplats skall anmälaDen något inträffarsom en om som

medför kraven för godkännande inte längre uppfyllda. Om detäratt
flygsäkerhetsskäl,krävs skall han till anläggningen inteattseav

eller användningenanvänds begränsas.att

flygplats, inte behöver godkännas9 § Om innan den i bruk,tasen som
inte uppfyller flygsäkerhetskrav, fårföreskrivna regeringen eller den

förbjudamyndighet regeringen bestämmer den används ellerattsom
den fårunder vilka förutsättningar användas.ange

Övriga tillstånd

Regeringen får föreskriva det krävs tillstånd10 § för inrätta ochatt att
för luftfartendriva andra anläggningar flygplatser. Frågoräven än om

tillstånd för dettaoch villkoren regeringen eller denprövas avom
bestämmer.myndighet regeringensom

Flygtrafiktjänst

skall finnas förll§ Det flygtrafiktjänst och underlättaatt trygga
luftfarten. Verksamheten godkänd tlygsäkerhetssynpunktskall vara ur

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Ettav som
godkännande kan återkallas den myndighet har meddelat det,av som

föreskrivna krav inte uppfylls.om
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom

meddelar föreskrifter flygtrafiktjänsten.om
Om regeringen bestämmer det, får den myndighet försom svarar

flygtrafiktjänsten uppdra ombesörjaåt sådan tjänst.attannan
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på flygplatserLuftfartsskyddet m.m.

bestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen12§ som
flygpassa-flygplatser,luftfartsskyddet påföreskriftermeddelar om

inomför luftfartenanläggningarandraoch samtgerartenninaler
medverksamhetbedriverföretagandraochflygföretag som

luftfarten.tillanknytning
första stycketiverksamhetelleranläggningOm som avsesenen

myndigheteller denfår regeringenluftfartsskyddets krav,uppfyllerinte
används elleranläggningenförbjudabestämmerregeringen attsom

förutsättningarvilkaunderellerbedrivsverksamheten ange
bedrivas.verksamhetenelleranvändasfåranläggningen

hotallvarligtförebygga brott motutgör ett13 § För att som
flygplats ellerkontrollsärskildfår ägaluftfartsskyddet rum

flygpassagerarterminal.
denellerregeringenmeddelaskontrollsärskildFörordnande avom
vissförordnande skallEttbestämmer.regeringenmyndighet avsesom

tid.
flygpassa-vissviss flygplats,tillkan begränsasförordnandeEtt

föreskrifter frågaisärskildaBehövstrafik.eller vissgerarterrninal om
förordnandet.iskall dessakontrollen, anges

kontrolldär särskildflygpassagerarterminalerochflygplatserl4§ På
särskildaför denanläggningeninnehavaren attskall ske avansvarar

för denna.kostnadenförgenomförskontrollen samt
flygplatskontrollant vilkenutförasskallkontrollSärskild av

utförasfårkontrollSärskildpolismyndighet. ävenförordnas avav
polisman.

föremålandraocheftersökasskallkontrollsärskildVid15§ vapen
i 13vid brottanvändningtillkommaägnadeär att avsessomsom

ellerflygpassagerarekroppsvisitationändamål f°ar ägadettaFör rum av
eller flygpassagerar-flygplatsensinomsiguppehållersomannan
förvaringsställe inomslutetellerområde. Väskatenninalens annat

undersökas.fårflygpassagerarterminalens områdeellerflygplatsens
avvisaskontroll kansärskildbeslutadsigunderkastarinteDen som

område.flygpassagerarterminalensellerflygplatsensfrån

iföremålsådantkontroll någotsärskildPåträffas vidl6§ avsessom
rättegångsbalken,bestämmelserna ienligti beslagdet inteoch15 § tas

föremåletförvarapåträffasföremåletvilken attskall den hos uppmanas
intei 13 Denbrotthindrapå är ägnat att somsätt avsessomsom
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följer uppmaning får avvisas från flygplatsens eller flygpassagerar-en
terminalens område eller del detta.av

Kroppsvisitation väsentlig omfattning17§ skallär merasom av
genomföras i enskilt den undersöker eller denett samt,rum om som
undersökte begär det och det kan ske omgång, i vittnesstörreutan

Kroppsvisitation får verkställaskvinna och bevittnas endastnärvaro. av
inte skerkvinna, undersökningen elektrisk metall-genomav om

detektor.

Ordning och säkerhet m.m.

tillstånd flygplatshållare får inte18§ Utan någon beträdaav en en
flygplatsområde för vilken detsådan del stängsel ellerett genomav

liknande klart framgårskyltar eller på allmänheten intesättannat att
gäller för andrahar tillträde. Motsvarande anläggningar för luftfarten.

eller myndighet regeringenRegeringen den bestämmersom
meddelar föreskrifter ordningen vid flygplatser och andraom
anläggningar för luftfarten.

fullgör ordnings-befattningshavare ochEn säkerhetstjänst vidsom
anläggning förflygplats eller luftfarten får från flygplats-annanen en

ellerområdet eller anläggningen avvisa avlägsna den obehörigensom
ordningenuppehåller sig där eller eller flygsäker-stör äventyrarsom

heten eller luftfartsskyddet.

myndigheteller den regeringen bestämmer19§ Regeringen fårsom
verksamheterföreskrifter och åtgärder syftarmeddela tillom som

luftfarten.lättnader förenklingar foroch

Utländska luftfartygs tillträde till flygplatser

flygplats för bruk skall20 § allmänt på villkorEn är öppensom samma
internationellför svenska luftfartyg i trafik föröppensom vara

utländska luftfartyg i sådan trafik, dessa registrerade iär statom en
har träffat överenskommelse med Sverige denna förmån.som om
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Avgifter

tjänstertillhandahållerdenochflygplatsdriiver§ Den21 somsom en
ochflygplatsenanvändningenföravgifterfårluftfartenför ut avta

bestämmerregeringenmyndighetdenRegerimgen ellertjänsterna. som
fåravgiftersådanaprinciperallmänna tas ut.enligt vilkaföreskriver

multilateralaårs1981 överens-följeromfattmingdenI avsom
organisationen förEuropeiskaskallumdervägsavgifterkommelse om

påföraföreskriftermeddelaEurocontrolflygtrañkttjänstsäkrare om,
underrvägsavgifter.och driva

Flygledare m.m.

flygtrafikledningstjänst elleriflygledareTjänstgörinig§22 som
certifikat. Dengällandehardenbaraftullgörasfårflygtekniker somav

frågaelevtillstånd. Iskall haflygledaretillutbildninggenomgålvillsom
ochi 6 8-bestämmelserna 4 kap.gällercertifikatochelevtillståndom

bestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringeen§§.31 som
utländskai Sverigegodtagandeangåendeföreskriftermeddelar av

certifikat.
fårbestämmerregeringenmyndighetdenelllerRegeringen som

markorganisationen ellertjänst inomandira fullgörföreskriva att som
kap. skalli 4flygsäkerhetenbeztydelse för äntjänst som avsesavannan

påställas kravfårbevisBeträffande sådanabehörighetsbewis.ha upp
behörighets-elevtillstånd,frågaflygläkarintyg. Ielevtillstånd och om

och §§.kap. 6 8-31bestämmelserna i 4flygläkzarintyg gällerbevis och
meddelarbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

behörighets-utländskaSverigeangåeânde godtagande iföreskrifter av
bevis.

fårregeringen bestämmermyndighetelllerRegeringen den som
medgeorganisationerangivnavissainomarbetee utförsbeträffande som

certifikat.från krawetundantag

flygtrañk-flygledare iocksågäller10§Bestämmelscen kap.23§ i 5
föreskriverregeringenmåni denoclh flygteknikerledningstjänst samt,

tjänstgöringmedmarkorganisationen ärdet, inompersomal somannan
fllygsäkerheten.betydelse förav

Flyghinder

denellerregeringenfårflygsäkerhetenförförebygga fara24 § För att
föreskrifter angåendemeddelabestämmerrregeringenmyndighet som
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och andra anordningaruppsättning märken, belysning kanav som
fara. Regeringen eller den myndighetsådan regeringenutgöra en som

föreskrifterbestämmer får meddela angående markeringäven av
flyghinder.

flyghinder betalas vid inrättandeKostnader för markering av av en
inrättar flygplatsenflygplats eller luftrum den ellerett somav

anläggningaruppförande hinder förluftrummet. Vid utgörsomav
luftrum betalas kostnaderna för markeringbefintliga flygplatser och av

Vad i detta stycke gällerden uppför anläggningen. intesägssomsom
avtalas.annatom

eller den myndighet regeringen bestämmerRegeringen f°arsom
föreskrifterkan vidtas enligt förstaföreskriva åtgärder, stycketnärsom

åsidosätts.

Tillstånd bedriva luftfartkap.7 att

skall intei detta kapitel tillämpasBestämmelserna något1 § annatom
följer EG-förordningar.av

FLYGSÄKERHETSMÄSSIGA TILLSTÅND

Drifttillstånd

lufttransporterbetalning få utföra allmänheten eller2 För§ att mot
organisation med i Sverige skall fåför företag eller utförasäteatt ett en

finnaflygräkning krävs drifttillstånd.lufttransporter för ettegen
utfärdat iskall Sverige. drifttillstånddrifttillstånd SomEtt vara

beträffande utländskt flygföretagenligt detta kapitel får ärett som
medlem i Internationella civilahemmahörande i land ärett annat som

drifttillstånd eller likvärdigluftfartsorganisationen godtasICAO ett en
enlighet medhandling har utfärdats det landet i ICAO:s normer.som av

får regeringen eller den myndighetdet finns särskilda skäl,Om som
luftfart i förstabestämmer medge stycketregeringen ävensom avses

likvärdig handling ellerför den saknar drifttillstånd eller harett ensom
handling utfärdatdrifttillstånd eller likvärdig i landär ettett somen

medgivande får drifttillståndinte medlem i SådantICAO. närärsom
endast flygningar.eller likvärdig handling saknas enstakaavseen

endast detdrifttillstånd får beviljas visas sökanden har3§ Ett attom
förutsättningarnasådan kompetens och organisation i övrigt ärsamt att

bedrivas från flygsäkerhetssynpunktsådana verksamheten kan ettatt
betryggande sätt.
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tillendastdrifttillstånd får4 § Ett ges
svenska staten,

landstingskommuner,ellersvenska kommuner2.
Europeiska ekonomiska samarbets-land inomimedborgare ett

dödsbo efteri Sverige ellerhemvistsittharEES-statområdet ensom
sådan person,

har bolagsmänendasthandelsbolag ärsvenska somsom
i EES-stat,medborgare en

i styrelsenstiftelser,samfund ellerföreningar,svenska som
i EES-stat,medborgareendast har ledamöter är ensom

röstvärdetkapitalvärdet ochmajoritetenaktiebolagsvenska avom
få tillståndnågon kanelleri EES-statmedborgareägs av somenav

paragraf,enligt denna
har sitt iintressegrupperingarekonomiska säteeuropeiska som

Sverige.
enligt dennatillståndansökeraktiebolagtillOm ägaren ett omsom

stycketi första 6skall vadaktiebolag, sägsparagraf är annatett som
det bolaget.också gälla

dennavid tillämpningenskalllandiMedborgare ett annat av
utsträckningi denEES-statimed medborgarejämställasparagraf en

internationellabindandeSverigeförfullgörelseförkrävs avsom
förpliktelser.

intestyckenaförsta och andraikravenförfaller,tillståndEtt om
tid bestämsinom denskeroch rättelse inteuppfylldalängre är avsom

tillståndet.meddelatharmyndighetden som
fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som

skäl.finns särskildaparagraf, detfrån dennaundantagmedge om

förluftfart ochför vissgälladrifttillstånd utfärdas typ5§ Ett att av
drifttillståndettid.skall för viss Idrifttillståndluftfartyg. Ettvissa ges

gälla.skallde villkorfastställasskall som
bestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

drifttillstånd.föreskriftermeddelar närmare om
regeringenmyndighetdendrifttillståndFrågor prövas somavom

bestämmer.

förföreskrifternaåsidosätterväsentlig gradtillståndshavare i6 § Om en
harmyndighetåterkallas dendrifttillståndetskallverksamheten, somav

det måsteåterkallas,ocksåkanTillståndet antas attmeddelat det. om
tillräckligtdetOmupprätthålla verksamheten.kan ärinnehavaren inte

fördrifttillstånd, i ställetfårflygsäkerheten,upprätthålla attför ettatt
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verksamheten ellertill viss del gällaåterkallas, begränsas gälla attatt av
under förutsättningar.vissa

i avvaktanåterkallas tills vidare på slutligtdrifttillstånd skallEtt ett
återkallelsefrågan, det sannolika skäl kanavgörande antas attomav

återkallas slutligt.drifttillståndet kommer att
anmäla inträffardrifttillstånd skall någotharDen ett om somsom

drifttillståndutfärdande inte längremedför förkraven äratt av
uppfyllda.

Bruksflygtillstånd

med hjälp luftfartyg, såsom lyft,utföra arbeten7§ För fåatt av
övervakning, krävs bruksflygtillstånd.inspektioner ochbogsering, ett

tredjeandra och styckena och 3-6 harVad föreskrivs i 2 §som
beträffande bruksflygtillstånd. Om regeringentillämpningmotsvarande

frågor bruksflyg-myndighetdet, får denbestämmer prövarsom om
prövningen.tillstånd uppdra åt göraattannan

myndighet regeringen bestämmer fåreller denRegeringen som
bruksflygtillstånd verksamheten intemedge undantag från kravet om

övrigt särskildaeller i underomfattning ägerär större rumav
omständigheter.

Utbildningstillstånd

flygutbildning krävs utbildningstillstånd.få bedriva8 § För ettatt
utfärdatskall i Sverige.utbildningstillståndEtt vara

har motsvarande tillämpningi 3-6Vad föreskrivssom
utbildningstillstånd.beträffande

regeringen bestämmer fåreller den myndighetRegeringen som
tillstånd det frågaföreskriva undantag från kravet när är om

flygutbildning harutbildning för privat flygning. Om en som
uppfyller föreskrivna flygsäker-inteundantagits från tillståndskravet

myndighet regeringenhetskrav, får regeringen eller den som
bedrivs.förbjuda utbildningenbestämmer att
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TRAFIKTILLSTÅND M.M.

Trafiktillstånd m.m.

allmänheten ellerlufttransporterutförabetalning få9§ För motatt
luftfartyg krävsmed hjälparbetenfå utförabetalning ettför motatt av

trafiktillstånd.
behöver dockutfärdat i Sverigedrifttillståndhar ärDen ett somsom

och denlufttransporterfå utföra inrikesförtrafiktillståndinte något att
intei Sverige behöverutfärdatbruksflygtillståndhar ärett somsom

luftfartyg.hjälparbeten medfå utföratrafiktillstånd förnågot att av
får dockregeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som

fall.i dessatrafiktillståndkrävsdet ävenföreskriva ettatt
internationellland elleravtal medregeringen annatOm ettgenom

område,luftfart inom svensktförtrafikrättighetermedgivitorganisation
enligt förstatrafiktillståndfrån kravet påundantagregeringenfår göra

stycket.
regeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som

utövandetrafiktillstånd ochföreskriftermeddelar närmare avomom
tredje stycket.enligttrafiktillstånd krävstrañkrättigheter utan att

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som
fårtrafikregelbundenluftfart iluftfart utövasföreskriva änatt annan

luftfartenshänsyn tillmedlämpligtdettrafiktillstånd, artärutan om
omfattning.eller

trafiktillståndåterkallandeochMeddelande m.m.av

eller den myndighetregeringenmeddelasTrafiktillståndl0§ somav
bestämmer.regeringen

för tillståndet.villkor föreskrivasfårmeddelas,trafiktillståndNär
föreskrivasfår sådana villkorregeringen,meddelastillståndetOm av

bestämmer.regeringenmyndighetden somav
fårtredje stycketenligt 9 §trañkrättigheterellertrafiktillståndEtt

tillståndshavarenbegränsas,tid ellerför visshelt elleråterkallas om
för verksamheteniakttar deintetrafikrättigheteneller utövaren av
övrigt föreliggereller det ivillkorenellerföreskrifternagällande

skäl härför.särskilda
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ÖVRIGA TILLSTÅND

Tillstånd till inhyrning uthyrning luftfartygoch av

§ Regeringen eller den myndighet regeringen11 bestämmer får,som
det behövs hänsyn flygsäkerhetentill eller till luftfartenom av annars

område,inom svenskt föreskriva det krävs tillstånd för hyra inatt att
eller hyra luftfartyg.ut ett

tillstånd enligt första stycket skall utfärdatEtt i Sverige.vara
Vad föreskrivs i och 6 har5 motsvarande tillämpningsom

beträffande tillstånd föreskrivs i denna paragraf.som

kap. bestämmelser för lufttrafiken8 Vissa

Trafikregler m.m.

Regeringen eller den myndighet1 § regeringen bestämmersom
luftfart föreskriftermeddelar trafikregler för vad i övrigtsamt om som

olyckorskall iakttas vid luftfart för och olägenheter skall undvikas.att

myndighet2§ Regeringen eller den regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter flygvägar luftfartyg skall följa inomsomom

får meddelas föreskriftersvenskt område. Vidare flygningar överom
landets gränser.

Skyldighet landaatt

till allmändet hänsyn ordning3 § När krävs och säkerhet, får ettav
luftfartyg då landalanda. skall den platsFartygetattuppmanas som
anvisas. ingen anvisning landningen skeOm lämnas, skall närmaste
flygplats inom landet lämplig.ärsom

luftfartyg, tillstånd kommerEtt föreskrivet i sådantutan ettsom
omedelbartområde i kap. skall lämna området.l 6 Detsom avses

inträffade skall flygtrafikledningsenhet.anmälas till närmastesnarast
ingen anvisning skall fartygetOm lämnas, möjligt landasnarastannan

enligt vad förstai stycket.sägssom
Om luftfartyg bryter bestämmelserna i första eller andraett mot

stycket, får fortsattaden färden hindras.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom

föreskriver får besluta åtgärder enligt denna paragraf ochvem som om
får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden isom avses
paragrafen.
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godsvisstTransport av

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen4 § avsom
medförbjudaluftfartsskyddeteller transportflygsäkerhetentillhänsyn

för sådanföreskriva villkoreller transport.godsvisstluftfartyg av
i lagenkrigsmateriel finnsBestämmelser transportrör avsom

krigsmateriel.13001992: om
igods finnsfarligtluftfartygmedBestämmelser transport avom

gods.farligt1982:821 transportlagen avom

Luftfartygshandlingar

meddelari denna lag,föreskrivssärskiltintemånden5§ I annat
föreskrifterbestämmerregeringenmyndighetdenellerregeringen som

luftfartygshandlingar.om

delbehöversintill rätt takunnaförnågon ta6§ Om avatt vara
få det.skall hanluftfartygshandling,innehållet i en

ibestämmelsernaställetgäller iverksamhetallmännasdetI
1980: 100.sekretesslagenochtryckfrihetsförordningen

bestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen§7 som
ombord påtjänstgörför demskyldighetföreskriftermeddelar somom

handlingar.andraochflygcertiñkatmedföraluftfartyg att

Lufttransporterkap.9

tillämpningsområdeBestämmelsernas

luftfartygmedgällerkapitel transporter passagerare,1 § Detta av
ocksågällerKapitletlufttrañkföretag.utförsgodsellerresgods avsom

ersättning.andrautförs motsådana transporter avom

uteslutandefraktföraren motVid2§ posttransport ansvararav
ibestämmelsernaintereglerasAnsvaretpostbefordringsföretaget. av

kapitel.detta
frågainte igäller transporter3-8iBestämmelserna somom

normalinteochförhållanden utgörosedvanligaunderutförs som
luftfartsverksamhet.
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Transporthandlingar

biljetter utfärdas.3§ För skall Sådana biljetterpassagerartransporter
kan individuella eller kollektiva. En biljett skall innehållavara

uppgift avgångs- och bestämmelseorten, samtom
uppgift, avgångs- och bestämmelseorten ligger2. inär statsamma

flera mellanlandningar skall ske ioch eller platsenstat,en en annan om
för minst sådan mellanlandning.en

Biljetter behöver dock inte utfärdas, uppgifterna enligt förstaom
stycket och registreras någotl på2 sätt.annat

skall gälla och bestämmelsernaTransportavtalet i detta kapitel skall
föreskrifterna i denna paragraf intetillämpas, har följts.även om

inskrivet resgods skall resgodsbevis4 § För utfärdas. Etttransporter av
har fogats till eller tagits iresgodsbevis, inte biljettsom en som

stycket, skall innehållauppfyller kraven i första3 §
bestämmelseorten,uppgift avgångs- och samtom

ochuppgift, bestämmelseorten ligger iavgångs-när statsamma
skall skeoch eller flera mellanlandningar i platsenstat,enen annan om

mellanlandning.för minst sådanen
utfärdas,dock inteResgodsbevis behöver uppgifterna enligtom

första stycket och registreras på något2l sätt.annat
skall gälla och bestämmelsernaTransportavtalet i detta kapitel skall

dennaföreskrifterna i paragraf intetillämpas, har följts.även om

skall flygfraktsedlar§ godstransporter5 För upprättas.
dock inteFlygfraktsedlar behöver uppgifternaupprättas, om

registreras på någotangående och avsändarensättannattransporten
förfarande. sådana fallI skall fraktförarensamtycker till detta lämna

avsändaren godskvitto, denne begär det. Godskvittot skallett om
innehålla identifieras. Godskvittotsådana uppgifter godset skallkanatt
medföra del uppgifterna angåenderätt transporten.att ta av

får fraktförarenOm någon fraktsedel har inteinte upprättats, vägra
för till detgods med hänvisning haratt systematt ta emot transport som

för inte finns tillgängligtregistrera uppgifteranvänts transportenatt om
på omlastningsort eller bestämmelseorten.påen

Flygfraktsedeln avsändaren6§ skall i originalexem-upprättas treav
för fraktförarenplar. Exemplar förses med beteckningen och1

undertecknas avsändaren. Exemplar förses med beteckningen för2av
mottagaren undertecknas avsändaren och fraktföraren.och av

och lämnasExemplar undertecknas fraktföraren till avsändaren3 av
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ellerUnderskriftema kan trycktahar tagitsgodset emot.när vara
stämpel.medersättas en

avsändarenshandla förfraktförarenvisas,Om inte annat anses
flygfraktsedeln.begärandenneshan på upprättarräkning, om

flygfraktsedlarskall särskildakollin,fleraNär7§ transporten avser
det.begärfraktförarenupprättas, om

i § andraregistreringsförfarande 5sådantAnvänds ett som avses
godskvitton,särskildalämnafraktförarenskall överstycket, om

det.begäravsändaren

innehållaskallgodskvittotochFlygfraktsedeln8 §
bestämmelseorten,ochavgångs-uppgift om

ibestämmelseorten liggerochavgångs- statuppgift, när samma
platsenskall ske imellanlandningarflera stat,och eller omen annanen

mellanlandning,sådanför minst samten
vikt.försändelsensuppgift om

kapitel skallbestämmelserna dettaiochskall gällaTransportavtalet9 §
följts.inte hari 5-8föreskrifternatillämpas, även om

elleruppgifter handeriktighetenförAvsändaren10§ somavsvarar
flygfraktsedeln ellerlämnat iharhandlat på hanshar vägnarnågon som
Är uppgifternagodskvittot.iinföringeller förregistreringför om

skadoravsändaren för deofullständiga,elleroriktigagodset somsvarar
denneeller någonfraktföraren mot.medför fördetta ansvararsom

oriktiga ellerÄr förstycketenligt förstaansvariginteavsändaren
godskvittot,utfardanderegistrering elleruppgifter vidofullständiga av

ofullständig-elleroriktighetenskadorför defraktföraren somsvarar
dennenågonelleravsändaren mot.medför förheten ansvararsom

inhar förtfraktförarenspå vägnarnågongällerDetsamma annanom
dem.registrerateller hargodskvittotuppgifterna i

godskvittotellerflygfraktsedelngällerstyrks,inte§ Om11 annat som
ochtagitsgodset harträffats,har emotavtal attbevis omettatt omom

fraktsedeln ellertagits iharförvillkorde transporten som
godskvittot.

vikt, måttgodsetsuppgiftergodskvittotsellerFlygfraktsedelns om
visas.intekollin gäller,antaletoch annatförpackningoch omom

ellervolymmängd ellergodsetsfraktsedelniuppgifterAndra om
haravsändarensihanbara närvarofraktförarengällertillstånd mot om

ellerintygar dettaflygfraktsedelnoch påuppgifterdessakontrollerat
tillstånd.synligagodsetsuppgifterna avserom
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Rätt förfoga godsetöveratt m.m.

förpliktelseravsändaren uppfyller sina enligt12 § Om transportavtalet,
ellerkan han återta godset på avgångs- bestämmelseflygplatsen eller

det vid landning under gäller dock inte,Dettastoppa resan. om
medför för fraktföraren elleråtgärden skada någon avsändare.annan

avsändaren bestämmaförutsättningar kan godsetUnder attsamma
bestämmelseorten skall lämnas tillunder eller på någonut annanresan

eller begäraden har det skickasän mottagareangetts attsomsom
tillbaka till avgångsflygplatsen.

kostnaderAvsändaren skall de uppkommerersätta extra som genom
denna paragraf.åtgärd enligten

verkställas,avsändarens order inte kan skall fraktförarenOm
underrätta denne.omedelbart

avsändarensfraktföraren verkställer order dennesOm utan att
eller godskvittotexemplar flygfraktsedeln visasav upp, ansvarar
därigenom för fraktsedelnsfraktföraren för de skador uppstår ellersom

ersättninggodskvittots innehavare. Den fraktföraren måsterätte som
avsändaren.kan han kräva återutge av

upphör,Avsändarens till godset fårnärrätt rättmottagaren att
bestämmelsernaförfoga enligt igodset 13 Omöver mottagaren

eller han inte anträffbar, får avsändarengodset ärvägrar att ta emot om
godset.åter förfoga överrätt att

sin befogenhetavsändaren inte har enligt första§ Om 12 §13 utövat
fraktförarenstycket, har få godseteller andra rättmottagaren att utav

till bestämmelseorten.detta har kommit fram Detta gäller docknär
fraktföraren harvad fordra ochendast han betalar irätt ävenattom

enligt transportavtalet.övrigt uppfyller villkoren
skall fraktförarennågot har avtalats, underrättaOm inte annat genast

godset har fram.kommitnärmottagaren

dagar eftergodset inte har fram inom sju den dag då14 § Om kommit
anlänt, sina rättigheter enligtdet borde ha kan göramottagaren

gällande fraktföraren. Detsamma gällertransportavtalet mot om
fraktföraren erkänner har kommit bort.godsetatt

bestämmelserna iFörbehåll avviker från 12-14 gäller bara15 § som
godskvittot.de intagna i flygfraktsedeln ellerärom

upplysningar ochAvsändaren skall lämna de handlingar16§ som
accis- och ordningsföreskrifterbehövs för skyldigheter enligt tull-,att

avlämnas tillskall kunna fullgöras innan godset Avsända-mottagaren.
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grundfraktföraren påuppstår för attde skadorskall ersätta avsomren
oriktiga ellerellersaknashandlingar ärupplysningar ellersådana

dennesfraktföraren, någonintedockgällerofullständiga. Detta avom
till felsig skyldighar gjortanlitathardennenågonanställda eller som

försummelse.eller
ochupplysningamaundersökaskyldiginteFraktföraren attär om

fullständiga.riktiga ochhandlingarna är

Fraktfiirarens ansvar

tillfogaspersonskadorför sådanaFraktföraren17 § somansvarar
luftfartygetinträffar ombord påhändelsertill följd somavpassagerare

eller lämnarombordgårsamband medeller i att passageraren
orsakaspersonskadorfördock inteFraktförarenfartyget. somansvarar

hälsotillstånd.uteslutande passagerarensav

förstörs,resgodsgrundskador påförFraktföraren att18 § avansvarar
inträffarhändelserföljdtillskadasellerminskasbort,kommer somav

gårmedsambandiellerluftfartyget attombord på passageraren
iresgodsetden tidundereller ärfartygeteller lämnarombord på

orsakasskadandock inte,Fraktförarenvård.fraktförarens omansvarar
godset.fel ibeskaffenhet ellerresgodsetsuteslutande avegenav

gods förstörs,grundskadorför attFraktförarenl9§ avansvarar
inträffarhändelserföljdskadas tillellerminskasbort,kommer somav
orsakasskadandock inte,lufttransport. Hanunder omansvarar

uteslutande av
godset,eller fel ibeskaffenhetgodsets egen

någonutförtshargodsetförpackningbristfällig annanavsomav
anlitat,denne hareller någonanställdadennesellerfraktförarenän som

konflikt, ellerväpnadellerkrigshandling
ellerförs in igodsetsamband medi utmyndighetsutövning att ur

transiteras.land ellerett
godset iparagraf den tiddenna ärilufttransportMed somavses

eller, vidluftfartygpåombordflygplats,vård på ettfraktförarens en
finns.godsetflygplats, änutanförlandning varen

eller sjösstill landssådanaomfattar inteLufttransport transporter
förutförssådanNärflygplats. transportutanförsker enensom

transportavtalet,grundpåomlastningavlämnande ellerlastning, av
händelseföljdtilluppkommithaskadadock varjeskall enavanses

visas.intelufttransporten,under annatom
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Fraktföraren till följd20§ för skador dröjsmål vidansvarar av
lufttransporter gods,resgods och han inte visar attav passagerare, om
han, hans anställda de han anlitatoch har har vidtagit allasom
nödvändiga åtgärder för undvika ellerskadorna det har varitatt att
omöjligt för dem vidta åtgärderna.att

med anledningSkadestånd eller21 § transportav en av passagerare
skadelidande självskall jämkas, den har medverkat tillresgods om

dödatsskadan vållande. eller skadatsHar ochpassageraregenom en
begär skadestånd med anledning därav,någon än passagerarenannan
skall skadeståndet också jämkas, vållande harom passageraren genom
medverkat till skadan.

skadestånd med anledning godstransport, skallBegär någon av en
vållande den skadelidandesskadeståndet jämkas, sida harom

medverkat till skadan.
förstaskadestånd enligt eller andraJämkning stycket sker efterav

till graden medvållande.vad skäligt med hänsynär avsom
vilkalufttransporter vid mellanlandninginrikes inte skall skeFör

skadeståndslagenlandet gäller kap. § 1972:207.6 1utom

fraktförarens22§ Vid sammanlagdaärpassagerartransporter ansvar
för dödad begränsat tillvarje skadad eller 100 000passagerare
särskilda SDR. När ersättningen skalldragningsrätter utgå som

värdet intekapitaliserade överstiga dennalivränta, får det gräns.
dröjsmål vidgrundFör skador på transport ärav av passagerare

till 150 SDR förfraktförarens begränsat 4 varje passagerare.ansvar
fraktförarensresgods förVid skada grundärtransport ansvarav

bort, minskas,resgodset förstörs, kommer skadas eller fördröjsattav
för varjebegränsat till 000 SDR1 passagerare.

begränsat till 17 SDRVid godstransporter fraktförarensär ansvar
överlämnas till fraktförarengodsetkilogram. Om avsändaren närper

knutet till och betalarsärskilt det intresse är transportenanger som
uppgivna beloppetfastställda tilläggsavgifter, gäller det då gränssom

inte, fraktföraren visarför fraktförarens gäller dockDetta omansvar.
bara del godset förstörs,intresset lägre detta belopp. Omär änatt en av
fördröjs, räknas endast denkommer minskas, skadas ellerbort,

kollin för fraktförarenssammanlagda vikten berörda gränsennärav
andra kollin omfattasskall bestämmas. värdetOm ävenansvar av som

påverkas, skall dock också dessa kollinflygfraktsedelav samma
medräknas.

i dennaVid tillämpningen de ansvarsgränser som angesav
inte beaktas. gäller dock inteparagrafskall rättegångskostnader Detta

månader från denvid fraktföraren inomgodstransport, sexom
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harskriftligentalan väcktesinnanellerhändelsenskadebringande
deti ersättninglika mycketminstskadelidandeerbjudit den som

skadeståndet.utdömda
dragningsrättersärskildadedragningsrättersärskildaMed avses

förstalanvalutafonden. NärInternationellaanvänds omavsom
den dagefter kursenskesvenskttillomräkningskall myntersättning,

med deni enlighetskall bestämmasvärdemeddelas. Kronansdomen
tillämparden dagenvalutafondenInternationellaberäkningsmetod som

transaktioner.sinaochverksamhetför sin

ellerfraktforarensinskränkerFörbehåll,23§ angersomansvarsom
ogiltiga.22för ärlägre änansvaretgränser

förbehålletgods,viddock integäller transportDetta avseromav
godsetstransporteradedetberor påskadaminskning ellerförlust, som

fel i godset.påbeskaffenhet elleregen

vilkenöverskridasfår inte§enligt 22 oavsettför24 § Gränserna ansvar
åberopas.ansvarsgrund som

anställda ellerfraktförarensnågonersättningtalan§ mot25 Förs avom
vållats underharför skadoranlitatfraktföraren harnågon somsom

ersättningsammanlagdadenfåruppdraget,ellertjänstenutövning av
överskrida deinteåläggaskanfraktforarenoch att utgehansom

åberopa.kanfraktförarengränser som
ersättningsskyldig förluftfartygpåtjänstgör ärnågonOm som

fel ellerhansuppkommitharluftfartskada genomsomgenom
hänsyn tillmedersättningenjämkafårförsummelse i tjänsten, rätten

ellerstorlekskadansbeskaffenhet, omstän-forsummelsensfelets eller
tjänstandra medi frågagällerövrigt. Detsammadigheterna i somom

trafiksäkerheten.förbetydelsehar
kap. §gäller 4 lför arbetstagareskadeståndsansvaretfrågaI om

1972:207.skadeståndslagen

godsresgods ochinskrivetvisas, tasinte26§ När somannat anses
överensstämmelse medioskadat ochanmärkningemot utan vara

transporthandlingen.
omedelbartfraktförarenanmärkas hosskallminskningarSkador och

frånsju dagaralltidskallAnmärkningen göras senastupptäckten.efter
frånfjorton dagarresgods, ochgällerdet senastmottagandet, när

dagaranmärkas inom 21skallDröjsmålgods.frågamottagandet i om
tillställdesgodsetellerresgodset mottagarensdådagfrån den

förfogande.



SOU 1999:42 F étfattningsférslag 57

Anmärkning skall anteckning på transporthandlingengöras genom
eller i särskild skrift, skall avsändas inom den tid ien som som anges
andra stycket.

inte27 § Om anmärkning enligt har framställts26 § i tid, är rättenen
till fraktförarentalan förlorad. gällerDetta dock inte,mot om
fraktföraren har handlat svikligt.

28 § Talan enligt detta kapitel skall väckas vid domstolen iom ansvar
den därort

fraktföraren har sitt hemvist,
fraktförarens huvudkontor finns, eller
det kontor har medverkat vid avtalets tillkomst finns.som
Talan får också väckas vid domstolen i bestämmelseorten.
Vid skador harpå grund dödats, skadats ellerattav passagerare

försenats eller på grund resgods har förstörts, kommit bort,attav
minskats, skadats eller fördröjts får talan också föras vid domstolen i
den där fraktföraren kontor,har har hemvistort ett om passageraren
eller stadigvarande här i landet.bosattär

Talan f°ar svenska domstolarväckas bara vid eller vid domstolar i
andra anslutna till Warszawakonventionen. Detta gällerärstater som
dock inte, avtalet avgångs- eller bestämmelseortenenligt ligger iom en

inte har tillträtt konventionen.stat som

förlorad,29 till talan§ Rätten inte talan väcks inomäransvarom om
ankomst till bestämmelseorten,två år från luftfartygets från den dag det

från dagskulle ha ankommit eller den avbröts.transporten

det avtalats i olika delar utföras30 § Har skalltransportatt somen av
flera fraktförare efter varandra skall enhet, varjeanses som en ansvarar
fraktförare för sin del han har tagitsedan dettransporten emotav som
skall transporteras.

När inskrivet resgods eller gods, får avsändarentransporten avser
hålla sig till den förste förlusten,fraktföraren, minskningen,även om
skadan eller dröjsmålet inträffat medan godsethar ivar en arman
fraktförares vård. få godset kan hålla sigDen har till denrätt att utsom
siste. Om två fraktförare grund detta ansvariga,på deärav svarar
solidariskt.



SOU 1999:42örfattningsförslag58 F

avtalsslutandenågon denänutförsTransporter annanavsom
fraktföraren

någondelvis utförsellerheltfråga31 § I transport annanavsomom en
visasdet integäller 32-36 §§,fraktföraren attavtalsslutandeden omän

Bestämmelsernabemyndigande från denne.utförtshar utantransporten
de delari frågadock baragäller transporten36ochi 3533, avom

andre.denutförs avsom

för helafraktförarefraktförarenavtalsslutandeDen32 § anses som
i frågafraktförareutför transportenDen omanses somtransporten. som

utför.handen del transporten somav

fraktförarensbestämmelsernatillämpningenVid33 § ansvaromav
anlitathan haroch deanställdahansfraktföraren,varderajämställs som

anlitat.hardenneoch demanställdafraktförarensandredenmed som
deniutfördenför transportenintedockmedför ansvaretDetta att som

i 22överstigerställefraktförarens gränsernaavtalsslutande
förpliktelsersigåtagithar utöverfraktförarenavtalsslutandedenOm

ställei hansutförkapitel dendetta transportenbestämmelserna i är som
gäller,godkännande. Detsammasittdettabundeninte eget omutanav

stycketandramed 22§enlighetavsändare ieller enpassagerareen
tillknutetintresse transporten.det ärharsärskilt angett som

tillställskapitelenligt dettaanmärkningarellerAnvisningar34§ som
enligt §order 12andre.den Enocksågällerfraktföraren motden ene

fraktföraren.avtalsslutandetill dendendock baragäller gesom

derasfraktförama,bådadeersättningsammanlagdaDen35§ som
fåråläggaskananlitatharfraktförama att utgedeochanställda som

fraktförama.någonförgällerbelopphögstadetöverstigainte avsom
gällertill denbara gränsskadeståndsskyldigVarje somuppansvarar

för honom.

vidförasfårfraktföramabådaellerenderaTalan36 § enmot av
dem.någonvid talanbehörig§enligt 28 motdomstol är avsom

Sammansatta transporter

medoch delvisluftfartygmeddelvisutförasskall§ När37 transporten
kapitel barai dettabestämmelsernagällertransportmedel,något annat

lufttransporten.
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Villkor för den andra fårdelen in i lufttransport-transporten tasav
handlingen.

Övriga bestämmelser

Förbehåll tillämplig lag eller38§ domstols behörighetom om som
avviker från bestämmelserna i detta kapitel ogiltiga, deär görsom
innan någon skada har inträffat.

frågaskiljeavtal godstransport gällerEtt i dock alltid,om om
skiljemannaförfarandet skall inom behörig domstolsäga rum en
domkrets och tvisten, i den mån Warszawakonventionen ochom

tillämpliga,Guadalajarakonventionen skall enligtär prövas
konventionernas bestämmelser.

inrikes lufttransporter där luftfartyget39§ Vid inte skall mellanlanda
landet behövs biljetter, resgodsbevisinte eller flygfraktsedlar,utom

uppgifterna inte registreras på någotäven transporten sätt.annatom om

Bestämmelserna i detta kapitel gäller40§ inte i fråga sådanaom
internationella lufttransporter utförs direkt viss statsom av en om
denna den tillträdde den konvention undertecknades inärstat, som

lämnadeWarszawa den oktober 1929, sådan förklaring12 en som
tilläggsprotokollet till konventionen.i Detsamma gälleravses om

territoriumutförs direkt för utländskatransporten ettav vars
angelägenheter sådan stat svarar.en

harUnder förutsättning tillträtt Warszawakon-att staten som
förklaring enligtventionen har artikel iXXVI Haag-avgett en

artikelprotokollet september 1955,den 28 XXIII punkt b i1
Guatemalaprotokollet artikelden XI punkt b8 1971, 1 imars
tilläggsprotokoll 3 den september eller artikel1975 XXI punkt25 1nr

i Montrealprotokoll gällera sistnämnda dag bestämmelserna4 inr
detta kapitel inte heller lufttranspoxt utförs förifråga denom en som

militära myndigheter luftfartygmed registrerat i denärstatens ett som
fartygets lastförmåga harhela dessastaten, reserveratsom av

myndigheter eller för deras räkning.

kap. för luftfart10 Ansvaret skador genom

Skadeståndsansvaret

1§ För skador vid luftfartygs användande i luftfart tillfogasettsom
luftfartygetinte befinner sig ombord eller egendompersoner som
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luftfartygetbrukardenluftfartyget,med ärinte transporteras somsom
till skadan.vållandeintedenne äransvarig även om

inskrivenskall denstycket ärförstatillämpningenVid somsomav
registreratluftfartygetdär ärluftfartygsregisteri det varaansesägare
eller antecknatsskrivitsharnågonintebrukare, somannanom

Är ibihangluftfartyg antecknatregister.dettainyttjanderättshavare ett
därantecknad ägareden attluftfartygsregister ärärtill somett som

Är luftfartyg oregistreratstycket. ärförstaenligt ettbrukareanse som
förstaenligtbrukareluftfartygetbrukarfaktiskt attden somansesom

stycket.
bestämmelser.särskildagälleratomskadaOm

skadaluftfartygfleraellermed tvåluftfartföljdtillUppstår§ en2 av
ombord påbefinner sigpåellerluftfartygennågot person somenav

med någotegendomeller transporterasluftfartygennågot avsomav
skada.sådantillämpasintei 1 §vadskall sägsdem, ensom

Preskription

förlorarkapitelenligt detta rättenersättningfordranhar§ Den3 som
från dentvå årtalan inomväckerintehanfordran,sinkräva utatt om

påanspråkvilkenVill den,skadan.orsakade mothändelse som
föraanledningdennagällande,gjortskapitelenligt dettaskadestånd av

detfråntvå årinomväckas attdennaskalltalan mot annan
fall inomirättegång,skettdetta annatbetalades, utanskadeståndet om

betalaförpliktatsdomlagakraftvunnen atthanfrån detårtvå att genom
skadestånd.

skadestånds-ömsesidigaolycksfallgrundpåFöreligger sammaav
kvittasstycket,i förstavadhinderfår dessa,anspråk utan angessomav

varandra.mot

Ansvarsförsäkring

ansvarsförsäkringfinnasskall deti §1det§ För4 enangessomansvar
åliggerFörsäkringspliktenluftfart.tillanvändsluftfartygför ett som

brukare.stycketandra ärenligt 1 § attden somansesom
bestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

förstaenligtförsäkringspliktenbestämmelserföreskriver närmare om
stycket.

svenskaintegällerstycketförsta staten.iVad sägssom
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kap.ll lygräddningstjF bärgning och undersökningänst,
luftfartsolyckorav

Flygräddningstjänst

l § Bestämmelser flygräddningstjänst finns i räddningstjänstlagenom
1986:1102.

luflfartygsEtt eller, fartyget inteägare används denägaren,om av
brukar det i ställe och de tjänstgörägarens på luftfartyg ellersom som

flygplatservid eller andra anläggningar för luftfarten skyldigaär att
delta flygräddningstjänsten.i Regeringen meddelar bestämmelser om
ersättning allmänna medel för deltagandet. frågaI ersättning vidav om
personskador gäller lagen 1977:265 statligt personskadeskydd ochom
lagen 1977:266 statlig ersättning vid ideell skadaom m. m.

Bärgning

§2 Den bärgar luftfartyg har förolyckats eller befinnerett sigsom som
i nöd och alla medverkar vid bärgningen har till bärgarlön.rättsom
Detsamma gäller vid bärgning gods ombord på sådant fartyg ellerettav

något hör till fartyget eller godset. I fråga bärgarlönenav som om
tillämpas bestämmelserna i 16 kap. § tredje3 och fjärde styckena, §5
första stycket andra och tredje meningarna, 6 § och 10 § tredje stycket
sjölagen 1994: i1009. Den sådan nödsituation räddarsom en
människor från fartyget eller medverkar vid deras räddning har också

till del bärgarlönen. De särskilda kostnaderrätt någon ien av som
övrigt har haft för bevarandet luftfartyg eller gods skall ocksåettav av

kostnaderna har nödvändiga.varitersättas, om
deltar bärgningDen i uttryckligt och befogat förbudtrots ettsom en

fartygets befälhavare, eller, fartyget inte användsägareav om av
den brukar det i ställe inteägaren, har till bärgarlön.ägarens rättsom

Detsamma gäller i fråga ersättning för kostnader för bevarandeom av
fartyg och gods.

Bestämmelserna bärgning i denna paragraf tillämpas inte påom
sådan bärgning kap.i 16 § sjölagen.l lsom avses

3 § Den har fordran bärgarlön eller ersättning for kostnadersom en
enligt har luftpanträtt2 § fartyget elleri godset med förmånsrätt enligt

förrnånsrättslagen4 § 1 bärgarlönen1970:979, eller ersättningenom
åtgärder har avslutats i Sverige.avser som

fordranEn har företräde framför äldre. Fordringar haryngre en som
uppkommit på grund händelse har lika till betalning.rättav samma
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föråtgärdernaplats, därdenlämnaskall fåluftfartygFör ettatt
godset iskallelleravslutades,bevarandet ägaren taellerbärgningen

dock inte,gällerdet. Dettamedgerborgenäremakrävsbesittning, att
säkerhet harfordringar ellerför sinabetaltfåttharborgenäremaom

ställts.

försäkringgrundpåersättningomfattar inteLuftpanträtt4 § avsom
eller gods.luftfartygför skada påutgåranledningnågoneller annanav

sedanluftpanträttenupphörexekutivt,godsetellerluftfartygetSäljs5 §
erlagts. Borge-köpeskillingenochkraftvunnit lagaharförsäljningen

bestämmelserna ienligtköpeskillingenbetalningtillhar rättnärema ur
utsökningsbalken.

tillställslossningdetupphör,godsetiLuftpanträtten genomom
godset lämnasförfogande. Om ut utanelleravsändarens mottagarens

fordringen,förgodsetden emottillstånd, tarborgenärens somsvarar
värdedetfördock inte änHantill denna.kändehan merasvararom

lossningen.vidhadegodsetsom

upphörSverige,iregistreratluftfartyg, äriLuftpanträtten6§ ett som
bevaran-ellerför bärgningenåtgärdernadagfrån denmånaderefter tre

borgenärensdock inte,gälleravslutades. Dettafartygetdet omav
förLuftfartsverketanmälts tilltid harinomanspråk på panträtt samma
haröverenskommelsedessutomochluftfartygsregistretanteckning i

i lagaväcktshartalaneller panträttenbeloppträffats panträttens omom
ordning.

fartygetocksågäller ärstycketförstaiBestämmelserna om
Genévekonventionen.biträttharlandiregistrerat annatett som

hos denanmälasfallsådantskall ianspråk panträttBorgenärens
för fartyget.inskrivningsbokenformyndighet som

iregistreratdeteller annatettregistrerat ärintefartygetOm är om
frånårefterluftpanträttenupphörstycket, ettandrailand än angessom

fartygetbevarandetellerbärgningenföråtgärdernadagden av
tidinom överens-dock inte,gälleravslutades. Detta sammaom

talanellerbelopp panträttenträffats panträttenskommelse har omom
ordning.väckts i lagahar

luftfartsolyckorUndersökning av

luftfartsolyckor ochsäkerhetssynpunktfrånundersökning§ Om7 av
lagenibestämmelserfinnsluftfartenberörhändelserandra som

olyckor.undersökning1990:712 avom
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kap.12 Särskilda bestämmelser

Avgångsförbud m.m.

1 § Luftfartsverket eller den verket får förbjuda flygningutsersom en
och hindra luftfartyg från avgå det, flygningenett skallatt närom
påbörjas, kan luftfartyget inte uppfyller de villkorantas att isom anges
denna lag eller har fastställts med stöd lagen. Detsamma gällersom av

för flygningen fastställda villkornär inte uppfyllda. Omärannars
någon Luftfartsverket har meddelat beslutet,än skall beslutetannan

anmälas till verket och detta.genast prövas av

2 Innehavaren§ flygplats får hindra luftfartyg från avgåett attav en
avgifter för användningen flygplatsen och tjänsterna förom av

luftfarten, fartygets ankomst, uppehåll och avgång,senastesom avser
inte har betalats och säkerhet inte har ställts.

3 § I lagen 1939:6 frånfrihet kvarstad för vissa luftfartyg finnsom
bestämmelser kvarstad fårinte läggas på vissa luftfartyg.attom

Avgifter och andra ersättningar fdr firrättningar

4§ Regeringen eller myndighetden regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter avgifter och andra ersättningar förom
förrättningar och tillstånd enligt denna lag och föreskrifter som
meddelats med stöd lagen enligt EG-förordningar på den civilasamtav
luftfartens område. Beslut angående kostnad förfallen tillärsom
betalning får enligt utsökningsbalken.verkställas

Radioanläggningar

5§ Det finns särskilda bestämmelser innehav och användningom av
radioanläggningar ombord på luftfartyg och inom markorganisationen.

Drogtester

6§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer f°arsom
föreskriva den fullgör tjänst betydelse föratt ärsom som av
flygsäkerheten eller luftfartsskyddet skall drogtest.genomgå
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överklagandeTillsyn,kap.13 m.m.

Tillsyn

tillsynbestämmer över attregeringen utövarmyndighet§1 Den som
meddelats medföreskrifterdeochkap.i 1-12bestämmelserna som

följs.bestämmelserdessastöd av
förstaimyndighetfårdet,föreskriverregeringenOm avsessom

tillsynen.vidanlitastycket annan
avsedddärskallstycketenligt förstatillsynutövandeFör av

för tillsynenanlitarmyndighetenochmyndighet gessomannan
lokaler ochanläggningar,flygplatser,luftfartyg,tilltillträdeomedelbart

objekt.andra
fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

imyndighettillsynunderstårdenföreskriva som avsesatt avsom
förbehövermyndighetenuppgifterdeskall lämnastycketförsta som

tillsyn.kunna utövaatt

Överklagande

föreskrifterenligtellerlagdennaenligtbeslutLuftfartsverkets som2 §
i frågoröverklagas rörlagenstödmedmeddelats somhar av

regeringen.trafiktillstånd hos
enskildmyndighetsutövningvid motbeslutövrigaLuftfartsverkets
stödmedmeddelatsharföreskrifterenligtellerlagenligt denna avsom

Prövningstillståndförvaltningsdomstol.allmänhosöverklagaslagen
kammarrätten.tillöverklagandevidkrävs

inteomedelbart,gällerparagraf annati dennaBeslut omavsessom
förordnas.

bemyndigandeAllmänt

myndighetdenellerregeringenfårbehövsdetmånden som3§ I
lag,dennabehandlas iavseendendeibestämmer,regeringen som

personligliv,skydd förgällerföreskrifterytterligaremeddela som
trafik.ellerhälsaellersäkerhet

regering-får,föreskrifternatillansluterFörvaltningsuppgift omsom
överlämnasstycketförstaimyndighetdet,föreskriver avsessomaven

myndighetsutövning.innefattaruppgiftenåt även omannan,
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Krig eller krigsfara

Är Sverige4§ i krig eller krigsfara får regeringen, i den utsträckning
rådande förhållanden påkallar det, föreskriva eller i enskilda fall medge
undantag från bestämmelserna dennai lag, från föreskrifter harsom
meddelats med stöd denna lag och från andra lagar och författningarav

luftfarten. Regeringen får därvid meddela de föreskriftersom avser
behövs.som

gäller,Detsamma det råder sådana utomordentliga förhållandenom
föranledda krig eller krigsfara Sverige harär befunnitsom av av som

sig
Om regeringen i andra fall då Sverige i krig har meddelatän är

föreskrifter enligt denna paragraf, skall föreskrifterna underställas
riksdagens prövning inom månad efter utfärdandet. Om någon sådanen
underställning inte sker eller föreskrifterna inte godkännsom av
riksdagen inom två månader från underställningen, upphör föreskrifter-

gälla.attna

Definitioner konventionerav

§ Vid tillämpningen föreskrifter5 denna lag och har meddelatsav som
med stöd lagenav avses

med Chicagokonventionen den konvention angående internationell
civil luftfart avslutades i Chicago den 7 december 1944,som

med Genêvekonventionen den konvention rörande internationellt
erkännande luftfartygtill avslutades i Geneve denrätt 19 juniav som
1948,

med den konventionWarszawakonventionen internationellom
luftbefordran undertecknades i denWarszawa 12 oktober 1929som
och reviderades dendet i Haag september28 1955som genom
avslutade protokollet, det i Guatemala City den 8 1971genom mars
avslutade protokollet de i Montreal den september25 1975samt genom
avslutade protokollen och och3nr nr

med Guadalajarakonventionen den konvention internationellom
luftbefordran utförs den avtalsslutande fraktföraren,änsom av annan

undertecknades i Guadalajara den september18 1961.som

3 19-0665NyIuftfanslag
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Ansvarsbestämmelserkap.14 m.m.

Ansvarsbestämmelser

luftfartygoaktsamhetelleruppsåtligen manövrerar ettl § Den avsom
dömsför faraegendomellerlivandras utsättsvårdslöstsåpå sätt attett

år.högst tvåfängelse ieller tillböterflygtrafik tillvårdslöshetför i

förtärthaluftfartyg efterpåombord atttjänstgör ett§ Den2 som
alkoholkoncentrationenmängdi sådrycker attalkoholhaltiga stor

blodetpromille itill minst 0,2uppgårtjänstgöringenefterellerunder
tillflygfi/lleriföriutandningsluften dömslitermilligrameller 0,10 per

gäller denmånader. Detsammai högstfängelseellerböter somsex
alkohol-angåendeVillfarelsekap. 23i 6tjänstutövar angessom

frånfritar intekoncentrationen ansvar.
tjänstgörockså dendömsstycketförstaenligtflygfylleriFör som

i 6 kap. 23 §tjänstellerluftfartyg utövarombord på som angesett som
narkotikastrafflageni 8§narkotikaintagithaefter avsesatt som

finnstjänstgöringenefterellerunderdetmängdi så1968264 attstor
dock integällerblodet. Dettaikvarnarkotisktnågot ämne om

behörigellermed läkaresenlighetiintagitsnarkotikan annan
ordination.receptutfärdares

tjänstgördenocksåstycket dömsförstaenligtflygfylleriFör som
i kap. 23 §6tjänstellerluftfartyg utövarombord på angesett somsom
någotdrycker elleralkoholhaltiga annatpåverkadsådåoch är av

fullgörakanbetryggandepåhan inte sättdet kan ettmedel, attantas,att
uppgifter.sina

fördömsÄr i 2§ grovtgrovtbrott att3§ somett anseavsessom
brottetbedömandeVid ärtvå år.högstitill fängelseflygfylleri av om

gärningsmarmenbeaktassärskiltskallgrovt om
till minst 1,0uppgåralkoholkoncentrationhafthar somen

utandningsluften,liter imilligram0,50blodet elleripromille per
eller någotalkoholpåverkad annatvarithar avsevärt avannars

medel, eller
fara förpåtagliginneburituppgiftsin sättfullgjort ett som

flygsäkerheten.

denmånader dömsi högstfängelseellerTill böter4§ somsex
uppsåtligen

harförbudellerstycketförstakap. 4§ mot1bryter sommot
stycket,fjärde4 §kap.med stöd lmeddelats av
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bryter kap. första eller2. 1 5§ stycket villkor harmot mot som
meddelats enligt kap. andra stycket,1 §5

bryter förbud föreskrifter hareller meddelats med stödmot som
kap.l 6av

ellerlämnar oriktiga uppgifter vid ansökan anmälan enligt kap.,2
framför luftfartyg inte märkt enligt kap.2 13 eller§ enligtärsom

föreskrifter har meddelats med stöd därav,som
bryter första stycket första3 kap. § meningen,1mot

luftfartyg tillverkar tillbehörtillverkar eller reservdelar7. tillsamt
dem, utför underhålls-, reparations- och ändringsarbeten fartyg,

föreskrivet tillstånd,tillbehör och reservdelar utan
eller föreskrifterbryter 4 kap. 1-5 har meddelatsmot mot som

med stöd därav,
bryter kap.5 2mot

ombord luftfartygvid tjänstgöring på underlåter10. följaatt
befälhavarens order,

bryter kap. 811. 5mot
luftfartygombord på12. tjänstgör grundett men som av

sjukdom, uttröttning eller andra sådana skäl inte kan fullgöra sinaav
uppgifter på betryggande sätt,ett

luftfartyg inomlandar med område13. där landningsförbudettett
har meddelats kap.med stöd 6 2av

eller14. bryter 6 kap. 4 7mot
föreskrifter harbryter meddelats15. med stöd kap.6mot som av

10
första stycket,bryter kap. 18 §16. 6mot

stycket,förstabryter kap. 22 §17. 6mot
tillståndluftfart föreskrivet enligt kap.18. 7 9utövar utan

eller 11
vid utövande luftfart åsidosätter de villkor har meddelats19. av som

med stöd kap. stycket, andra stycket,7 5§ första 7§ 8§ tredjeav
stycket eller 10 § andra stycket,

20. underlåter landa enligt vad i 8 kap. 3sägsatt som
föreskrivenanvänder luftfartyg vid luftfart försäkring21. utanett

enligt 10 kap. 4
eller fängelse månader dömsTill böter i högst denävensex som av

oaktsamhet begår gärning i första stycket och1-9 11-21.som avses

Till böter eller fängelse i högst månader döms5§ densex som
uppsåtligen eller oaktsamhetav

bryter rådets förordning EEG 2407/92 den1 juli23mot nr av
lufttrafikföretag1992 utfárdande tillstånd för attom av genom

utföra lufttransport erforderlig operativ licens,utan-



1999:42SOUörfattningsförslag68 F

förordningen,ii artikel 7försäkringpåuppfylla kravetinte-
förord-artikel ienligt 10förhandsgodkännandeinhämtainte ett-

ningen.
juli2408/92 den 23EEGförordningrådetsbryter2 avmot nr

flyglinjer inomtilltillträdeEG-lufttrafrkföretags1992 gemen-om
skapen attgenom

allmänvilken gällerflyglinje förpålufttransportutföra en-
enligtmedtrafrktillståndmeddelats ensamrättochtrafrkplikt annan

förordningen,iartikel 4
med stödmeddelatsförbudstridlufttrafrk i mot avutövar som——

förordningen,iartikel 6
meddelatseller villkorföreskrifteri stridlufttrafik mot somutövar-

förordningen.ioch 9artikel 8medenligheti
juliden 232409/92EEGförordningrådets3 bryter avmot nr

följainteluftfarttariffer för ettoch attbiljettpriser1992 genomom
förordningen.artikel 6 imed stödfattatsbeslut avsom

oaktsamhetelleruppsåtligendendömsTill böter6 § avsom
kap. 43bryter mot

innehavärende,iuppgifter röroriktiga ettlämnar avsom
behörighet, ellerfråganellerbehörighetsbevisellercertifikat annanom

behörigheten,tillsynellerkontroller övervid annanprov,
§6 kap. 22med stödmeddelatsharföreskrifterbryter avmot som

meningen,förstastycketandra
standard-ellerbiljetterdet iattutför passagerartransporter utan

§i 9 kap. 22vadenligtutfastelserföreskrivnafinnsvillkor angessom
stycket,första

tredje§med kap. lenlighet 13tillträde imyndighetlämnarinte
stycket.

i l-4fallandraiden änocksådömsTill böter angessomsom
eller kap.enligt 8l-6skyldighetnågonförsummaruppsåtligen

skall den inteoaktsamhet,ringasketthargärningOm7§ aven
lag.dennaenligtföranleda ansvar

skall intebrottsbalkenstraff enligtbelagd medgärning är8 § För som
lag.dennaenligttilldömas ansvar

Förverkande

ellerbegåruppsåtligenställei hansnågoneller ärOm9 § ägaren som
ellerstycket 2i § första4gärningsådantillmedverkar angessomen
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kan luftfartyget förklaras det behövsförverkat, för förebyggaattom
brott eller det i övrigt finns särskilda skäl. Detta gäller dock inte,om

förverkande oskäligt.uppenbart Om fartyget inte finns i behåll,ärom
kan värdet förklaras förverkat.

stycket gällerFörsta inte den i god har förvärvatmot trosom
luftfartyget eller särskild tillnågon det.rätt

Vite

föreläggande eller förbud10 § Ett myndighet meddelar enligtett som
denna lag, eller föreskrifter harenligt meddelats med stödsom av
denna lag, får förenas med vite.

kraft den julilag träder i 2000.Denna 1 Genom lagen upphävs
a lagen angående ansvarighet för1922:382 skada i följd luftfart,av
b luftfartslagen 1957:297,
c lagen särskild kontroll på flygplats,1970:926 om
d lagen 1984:283 med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines
Systems flygpassagerarterminal i Malmö.

Certifikat, tillstånd godkännandenoch har meddelats enligtsom
luftfartslagen och med stöd den1957:297 meddelade föreskrifter,av
skall enligt sitt innehåll.fortsätta gälla Frågor förnyelseatt ettom av

godkännandeäldre certifikat, tillstånd eller skall dock enligt denprövas
lagen, liksom återkallelse certifikat, tillstånd ellerettavnya

godkännagodkännande eller tillstånd den händelsevägran ettatt om
ingripandet harligger till grund för sedan lagen har iägt trättsom rum

kraft.
Så länge Warszawakonventionen i dess ursprungliga lydelse från

den 12 oktober 1929 kraft mellan Sverige ochi någon främmandeär
skall beträffande sådana lufttransporter konventionen i denstat som

lydelsen tillämplig stället för bestämmelsernapå i de i kap.9är nya
gälla lagen 1937:73 befordran luftfartyg.medom

Så länge dess lydelseWarszawakonventionen i enligt det i Haag
den 28 september ändringsprotokollet1955 avslutade i kraft mellanär
Sverige och någon skallfrämmande beträffande sådanastat
lufttransporter konventionen lydelseni den tillämplig på iställetärsom
för de bestämmelserna kap. gällai 9 9 kap. luftfartslagennya
1957:297 i dess lydelse före lagen 1986:619 ändring iom
luftfartslagen 1957:297.

förhållandeI till bunden Warszawa-ärstat, somen av
konventionen i dess lydelse enligt tilläggsprotokoll den3 25nr
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enligtlydelsei desskonventioneninteseptember 1975 avmen
godsbeträffandeskalldag, transportMontrealprotokoll 4 avsammanr
kap.9kap. tillämpasi 9bestämmelsernadeföri stället nya

1986:619fore lagenlydelsedessi1957:297luftfartslagen om
1957:297.luftfartslageniändring

Warszawa-bundentill ärförhållande stat,I avsomen
inteMontrealprotokoll 4enligtlydelsedessikonventionen avmennr

skalltilläggsprotokollenligtlydelsedessikonventionen nr
luftfartslagenresgods 9 kap.ochbeträffande transport passagerareav

iändring1986:619lagenförelydelsedessi1957:297 om
tillämpas.fortsätta1957:297 attluftfartslagen

ilydelse,ursprungligai dessWarszawakonventionenUpphör
enligtlydelsedessändringsprotokoll ellerårs1955enligtlydelsedess

till följdoch andraSverigemellangälla staterprotokollårs av1975 att
till känna.dettaregeringenskallsida,svenskfrånuppsägning ge

bestämmelseskall äldre1-3kap.i 10reglernaforställetI
ikraftträdande.före lagensinträffatskadehändelsefrågagälla i somom
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2 Förslag till luftfartsförordning
Härigenom föreskrivs följande.

kap. Inledande1 bestämmelser

Militär luftfart statsändamåloch luftfart förannan

1 § Försvarsmakten meddelar, med undantag för de iämnen som avses
1 kap. första stycket luftfartslagen2 § 2000:000, föreskrifter för den
militära luftfarten och markorganisationen i de i luft-ämnen som avses
fartslagen och inte gäller förhållandet mellan enskilda ellersom annars

meddelasmåste i lag.

2 § Om inget gäller bestämmelserna i denna förordningsägs inteannat
frågai om

luftfart militäramed svenska luftfartyg,
militära flygplatser,

militär markorganisation,annan
militär utbildning, eller

verksamhet vid Försvarsmakten.annan

Luftfartsverket3 § kan fråga sådan luftfarti i kap.1 3 §om som avses
luftfartslagen 2000:000 meddela särskilda föreskrifter vadom som

i 3-5 och kap. 12 kap. § luftfartslagen8 1sägs och i 3 kap., kap.4samt
3 första5 kap. § och stycket, 8 kap.l 6 § 6-10 och 12 och 11
kap. 2 § denna förordning. Verket får medgeockså undantag från dessa
bestämmelser.

Luftfart områdeinom svenskt

4 § Frågor tillstånd till luftfart enligt kap.1 4 § andra stycket luft-om
fartslagen 2000:000 Luftfartsverket. Tillstånd skallprövas av avse en

tid.viss Verket skall återkalla tillstånd det finns anledning tillett om
det.

5§ Om sådant luftfartyg i kap.1 4 § tredje stycket luft-ett som avses
fartslagen 2000:000 fåtthar tillstånd till luftfart inom svenskt område,
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beslutadesbara dettaförordning näri dennabestämmelsernagäller om
tillståndet gavs.

miljöskäl inte fårluftfartygföreskrivafårLuftfartsverket ettatt6 § av
område.svensktinomanvändas

Restriktionsområden luftfartför

restrik-område skallföreskrivafårLuftfartsverket att ett§7 vara
ellerverksamhetmilitärtillhänsynbehövsdettionsområde, omavom
militäraföreskriftendet. Omkräver rörsäkerhetochordningallmän

inskränk-VidFörsvarsmakten.medskesamrådskallförhållanden en
med länssty-samråd skeveckor skalltvåtidlängrening änavsersom

relsen.
restrik-område skallföreskrivaocksåfårLuftfartsverket att ett vara
skadororsakainte skallluftfartenförbehövsdettionsområde, attom

friluftslivets intressentillförnaturmiljön,iolägenheter taeller att vara
offentligellersammankomstallmänvidstörningundvikaföreller att

länsstyrelsen.medSamråd skall skeomfattning.tillställning störreav
ibestämmelsersärskildafinnsrestriktionsområdenvissafrågaI om

vissa områ-inomför luftfartrestriktioner1979:969förordningen om
den.

restrik-skallområdeföreskriverLuftfartsverket ettatt8§ När vara
luftfarttillinskränkningar ide rättenverketskalltionsområde, ange

ordningtill allmänhänsynkrävsdetbehövs. Närområdetinom avsom
tid, dockvissförbjudas förområdetluftfart inomallfåroch säkerhet en

veckor.högst två
and-i §7restriktionsområdesådantförFöreskrifterna ett avsessom

behövsluftfartdenhindrardesåutformasfår intestycket att somra
Lantmäteri-Luftfart förintresse.ortsbefolkningenstillhänsynmed

området.ske inomalltidfårverket
överlåtaLuftfartsverketfårföreliggerskälsärskildaOm en annan

restriktionsområde.beslutfrånundantagmedgemyndighet ettatt om

områdeFarligt

förstai §7förhållandesådantgrund någotdet9 § Om avsessomav
såfaran intesäkerhetluftfartens är storförfaraföreliggerstycket men

i ställetLuftfartsverketfårinrättasbehöverrestriktionsområdeatt ett
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föreskriva område farligt område. Verket fårskall meddelaatt ett vara
farligtytterligare föreskrifter luftfarten inom område.ettom

beskaffenhetLuftfartyg särskild m.m.av

luftfartyg inte har någon förare ombord fastafråga och10 § I somom
drakar får Luftfartsverket föreskriva eller i enskilda fallballonger eller

medge från bestämmelserna i kap. 4 § första stycket ochundantag l 2-
och med stöd dessakap. luftfartslagen 2000:0000 bestämmelser8 av

föreskrifter i denna förordning. Verket får meddelameddelade ytterli-
för flygsäkerheten.föreskrifter betydelse Förvaltningsuppgift igare av

fårtill sådana föreskrifter överlåtas påanslutning ävenannan, om upp-
föreskriftinnefattar myndighetsutövning. Om berör dengiften mili-en

verket samråda med Försvarsmakten.verksamheten, skalltära

svenskt område med segeltlygplan,§ fråga luftfart inom11 I om mo-
flygplan, friflygande ballongertorsegelflygplan, ultralätta eller luft-

Luftfartsverket efter samråd med Försvarsmaktenskepp får medge un-
i och kap. och kap. luftfartslagendantag från bestämmelserna 3 4 7 8 §

stöd dessa bestämmelser meddelade2000:000 och med föreskrifterav
får meddela ytterligarei denna förordning. Verket föreskrifter bety-av

Föreskrifter och beslutför flygsäkerheten. undantag fårdelse med-om
eller hänsyndelas flygsäkerhetsskäl till det allmänna hind-bara inteom

tillörvaltningsuppgift i anslutning föreskrifter fårdet. överlåtas påFrar
myndighetsutövning.innefattaruppgiftenävenannan, om

i första stycket får fullgöraSådana luftfartyg sin land-angessom
luftfartslagenkap. 3 § på varje lämpligtningsskyldighet enligt 8 områ-

särskild landningsplats anvisas, skall fartygetde i närheten. Om lan-en
möjligtda där det flygsäkerhetsskäl.ärom av

också sjöflygplan.Bestämmelserna i andra stycket gäller

flygskännar, fallskärmar och och andra12 § fråga hängglidare,I om
får Luftfartsverket föreskriva eller i enskilda fallenkla konstruktioner

från § första ochmedge undantag bestämmelserna i kap. 4 stycketl 2-
stöd dessakap. luftfartslagen och med bestämmelser8 2000:0000 av

meddelade föreskrifter i förordning. Verket får meddela ytterli-denna
flygsäkerheten.föreskrifter betydelse för Förvaltningsuppgift igare av
fåranslutning till sådana föreskrifter överlåtas ävenannan, om upp-

giften föreskrift berör deninnefattar myndighetsutövning. Om mili-en
skall samråda med Försvarsmakten.verksamheten, verkettära
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militärt bruklandet förtillverkas här iluftfartygfråga§13 I somom
till-skall vinnaserfarenhetersyftethuvudsakligaeller med det att av

kap. ochkap., 1-8gäller inte 2-4 5luftfartygmilitäraverkning av
inte heller2000:0000 ochluftfartslageneller 8 kap.kap. §710 7

stycket, kap. 6-10, 12-14 §§,första 8och 6 §kap. 4kap., 52-4
medde-Försvarsmaktenförordning.dennakap. 2 §och 12kap. 5 §11

befo-avseenden. Luftfartsverketsi dessaföreskrifternödvändigalar
tillkommer iförordningdennakap. §och 7kap. § 5enligt 3 4genheter

Försvarsmakten.stället
samråda medFörsvarsmaktenskallstycketförstaenligtVid beslut
för den civilaha betydelsekanfrågorgällerLuftfartsverket detnär som

säkerhet.luftfartens

i lufteninrättade för rörelseföremålsådanafråga är14 §1 mensomom
skjutrnål gäller deraketer ochluftfartyg såsominte är att anse somsom

föreskrift berör denmeddelar. OmLuftfartsverketföreskrifter ensom
Försvarsmakten.medsamrådaskall verketverksamheten,militära

organisationinternationellregistrerade hosLuftfartyg en

luft-gäller i frågaförordningdennabestämmelser i15§ De omsom
motsvarande till-skall pålandregistrerade i sättfartyg ett annatärsom

internationellregistrerade hosluftfartygfrågalämpas i är ensomom
organisation.

märkningnationalitet ochRegistrering,kap.2

Luftfartygsregistret

brukarförteckningenochluftfartygsregistretFöreskrifter1§ omom
luftfartygsregistret1721986:förordningenfinns i m.m.om

fårmiljöskäl inteluftfartygföreskrivaLuftfartsverket får2 § att re-av
i Sverige.gistreras

registreringsbeteckningochNationalitets-

bokstävernaluftfartygsvensktförNationalitetsbeteckningen är§3 ett
SE.
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tecken,Registreringsbeteckningen bestårär tregrupp omen som av
bokstäver siffror siffror i kombination.eller eller bokstäver och Be-
teckningen för luftfartyg Luftfartsverket.bestäms varje av

registreringsbevisNationalitets- och

utfärdasoch registreringsbevis i enlighet med for-4§ Nationalitets-
mulär bestäms Luftfartsverket.som av

till luftfart enligt kap. 4 § också sådant5§ Tillstånd 1 bevisutgör ett
luftfartslageni kap.nationaliteten 2 12 § 2000:000.om som avses

eller anteckning6 luftfartyg avregistreras enligt 9 § för-§ När görsett
luftfartygsregistret hinder förordningen 1986:172 om m. m. om av

och registreringsbevisetregistrering, skall nationalitets- lämnas tillbaka
till Luftfartsverket.

Märkning luftfartygav

målningmärkas eller likvärdigtLuftfartyg skall på7§ annatgenom
meddelar ytterligare föreskrifterLuftfartsverket märkningen.sätt. om

miljövärdighetochkap. Luftvärdighet3

föreskriftermeddelaBemyndigande att

föreskriftermeddelar förutsättningarnaLuftfartsverket1 § närmare om
luftvärdigt och miljövärdigt.för luftfartyg skallatt ett varaanses

miljövärdighetsbevisLuftvärdighetsbevis och

miljövärdighetsbevisluftvärdighetsbevis och2§ Frågor prövas avom
får särskild sakkunnigLuftfartsverket. Luftfartsverket uppdra att ut-

miljövärdighetsbevis.färda och förnya luftvärdighetsbevis och
skallLuftvärdighetsbevis miljövärdighetsbevis gälla viss tid el-och

skall beviset.ler tills vidare. Giltighetstiden anges
miljövärdighetsbevis inte kan utfär-Om luftvärdighetsbevis ellerett

får utfärdas gäller under villkor.das, interimistiskt bevis vissaett som
Villkoren skall på beviset.anges

skall ogiltigt luftvärdighetsbevisOm Luftfartsverket begär det, ett
till verket.eller miljövärdighetsbevis lämnasgenast
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flygegenskaperluftfartygsUtprovning m.m.av

2000:000luftfartslagenkap. 9 §enligt 3medgivandeFrågor3 § om
beträffande luft-uppfyller villkoreninteluftfartyganvända ettatt som

MedgivandetLuftfartsverket.miljövärdighetochvärdighet prövas av
med villkor.får förenas

enligt första stycket,medgivandeanvänds medluftfartygNär ettett
med.tillåtas följaflygningenförbehövspersonalf°ar bara den som

underhåll luftfartygochTillverkning av

kap.i 3 10 §verksamhettill sådantillståndFrågan4§ avsessomom
Luftfartsverket. Luft-2000:000luftfartslagen prövasstycketförsta av

flygsäkerhetsskäl.gällaskallkravfastställer defartsverket avsom
medförenas vill-kanvidare. Deteller tillsviss tidförTillstånd ges
ellerväsentlig månvillkor idessaåsidosätterinnehavarenkor. Om om

styck-enligt förstafastställtsharuppfyller de kravlängrehan inte som
återkallas.tillståndetskallet,

luftfartygbyggandeenskildverksamhetenOm avpersonsavser en
särskild sakkunniguppdra åtLuftfartsverket atträkning fårför enegen

tillståndgällerföreskriver. Detsammaverkettillstånddeutfärda som
luft-ändringsarbeten påochreparations-underhålls-,utförandeför av

reservdelar.ochtillbehörfartyg,
medge undantagenskilda falliföreskriva ellerfårLuftfartsverket

luftfartslagen.stycketförsta10 §i kap.tillståndskravet 3från

Flygcertiñkatkap.4 m.m.

elevtillståndpå flygcertifikat ochfrån kravUndantag

flygcertifikatinte har någotdenmedgekanLuftfartsverket1 § att som
fårför sådantvillkorenuppfyllahuvudsaki ettkan antassommen

Sådanvillkor.tid och vissavissunderluftfartygpåtjänstgöra en
internationellluftfartyg isvenskapåinte ske tra-får docktjänstgöring

till det.skäldet finnsåterkallasskallMedgivandetfik. om

undantagfall medgeenskildaeller iföreskrivafårLuftfartsverket2 §
elevtillstånd.påfrån kravet
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på luftfartygombordBehörighet tjänstgöra ettatt

flygmaskinist luftfartygellernavigatör3 § För tjänstgöra ettatt som
flygcertifikat.krävs ett

flygprovUtbildning och

föreskrifter behörighetskrav för deLuftfartsverket meddelar4§ om
vid flygprov och instruktör vidkontrollantertjänstgör somsom som

flygträning marken.på

föreskriftermeddelaBemyndigande att

i fråga ålder gäller förde kravföreskriverLuftfartsverket5 § om som
skall kunna utfärdas.flygcertifikat Detsammaelevtillstånd ellerettatt
erfarenhet och skicklighetkunskaper,gäller krav i frågade somom

utfärdas, de förutsättningarskall kunnaför certifikatgäller samtettatt
utökas, förnyas, godkännas ellerskall kunnacertifikatunder vilka ett

erkännas.
flygsäkerheten får Luftfartsverket fö-tillhänsynOm det behövs av
behörighet för certiñkatinnehavaresärskilddet krävsreskriva att enen
luftfart.uppgifter vidför fullgöra vissaatt

samrådefter med Socialstyrelsen de kravföreskriverLuftfartsverket
fysiska och psykiska förhållandenochhälsotillståndi fråga somom

skall kunna utfärdas, godkännas ellerflygläkarintygforgäller att ett
erkännas.

certifikatkontrollochCertifikatprov

certifikatprov.genomförafårLuftfartsverket uppdra6 § att ettannan

eller certifikatkontrollcertifikatprovskall genomgå7 § Den ett ensom
tillhandahålla materiel,ochpersonal behövsmed denskall biträda som

liknande.drivmedel och

Certiñkatregister

elevtillstånd ochinnehavareför registerLuftfartsverket8§ över av
godkäntscertifikat harutländskaflygcertifikat samt som

certifikatregisrret.
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uppgifter innehavamas fysiska ochförs in sådanaregistretI om
elevtillstånd flygcertifikatochinnehavarelämplighetpsykiska avsom

bestämmelserna härom luftfartslagentillämpningen ibehövs för avsom
förordning.i dennaoch2000:000

Återkallelse, omhändertagandeocherinranvarning,

återkallats skall innehavaren lämnaflygcertifikat har§ När9 genastett
Luftfartsverket.tillcertifikatet

luftfartslagen 2000:000 erinran§enligt kap. 19beslut 410 § Ett om
certifikatet.elevtillståndet ellerinnehavarenskall delges av

omhän-luftfartslagen 2000:000kap. §beslut enligt 4 2111 § Ett om
polismyndigheter ellerfår meddelasflygcertifikatdertagande ett avav

Luftfartsverket.flygtrafikledningsenheter ochchefer föråklagare, av
omedelbart skall överlämnainnehavaren,skall delgesBeslutet som

beslutet. någonmeddelat Omden hartill äncertifikatet annansom
det anmälas tillbeslutet, skallmeddelatLuftfartsverket har genast ver-

inom timmarmöjligt och 48därefterskallket. Beslutet senastsnarast
certifikatet detmed ochtillsammanssändas till verket rapport omen

certifikatet skall återlämnas tillskyndsamtinträffade. Verket prövar om
skall återlämnas på grundcertifikatet inteverketinnehavaren. Anser att

i kap. första stycket luft-4 21 §omständighetersådana angessomav
omedelbart anmälas till länsrätten iomhändertagandetfartslagen, skall

Östergötlands län.
har be-verketanmäla till länsrättenskall ocksåLuftfartsverket när

första stycket luft-enligt kap. §certifikat 4 21omhändertaslutat ettatt
fartslagen.

omständig-på grund sådanaåterlämnascertifikatet inte skallOm av
luftfartslagen, skall Luft-stycket§ andrai kap. 21heter 4angessom

vidare.tillsåterkalla certifikatetfartsverket

ärende återkal-förvaltningsdomstol ibeslut allmän§12 Ett ett omav
skall delgeseller varninglelse part.

återkallatförvaltningsdomstol hareller allmänLuftfartsverket§13 När
misstankevidare grundflygcertifikat tillselevtillstånd ellerett av

till förunder-beslutet lämnasunderrättelseskallbrott, genastomom
domstolen.åtal har väckts, tilleller,eller åklagarensökningsledaren om
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flygcertifikatutländskaGodkännande av

godkärmandeockså i frågai gällerBestämmelserna 9-13l4§ om
har god-utländska certifikatflygcertifikat, sådanautländska somav

certifikat.innehavare sådanakänts och av

Flygläkarintyg

flygläka-bestämda läkare utfärdaförordnaLuftfartsverket får§15 att
beträffandeskall gällafastställer de kravLuftfartsverketrintyg. som

sådana läkare.

Flygdagbok

föra flyg-föreskrifter skallmeddelarLuftfartsverket16 § om vem som
föras.skallflygdagbokdagbok och hur en

och besättningbefälhavareLuftfartygskap.5 samt

ombordtjänstgöring

befälhavareLuftfartygs

befälhavare och dennesfartygets ersättare.Luftfartygets§l ägare utser
skall han befälhavare ochluftfartyget,brukarOm någon utseannan

det.med haravtalhan enligt ägaren rätt göraattersättare om
skall den främste förarnaharbefälhavareOm ingen utsetts, varaav

befálhavaren förhindrad och ingengällerbefälhavare. ärDetsamma om
och fartyget inteföraredet finns någon ärfinns. Om inteersättare un-

ombordtjänstgörövrigaskall den främste deder flygning, varasomav
befälhavare.

bestämmelser förutsätt-ytterligaremeddelaLuftfartsverket får om
och bestäm-befälhavarefå tjänstgöraför någon skallningarna att som

och vid flygning-certifikatprovvidbefälhavaremelser ärsomom vem
materiel.ellerbesättningkontroll avar som avser

Luftfartygs besättning

antal besättningsmänföreskrifter detmeddelarLuftfartsverket2 § om
luftfartyg minimibe-för varjekrävsmed viss behörighet typ avsom

sättning



SOU 1999:426rfattning.sf0rslag80 F

det lägstamotsvarande handling skallflyghandboken ellerI anges
flygcertiñkat.vilka krävsförantalet besättningsmän

luftfartyg används till luftfartf°ar medgeLuftfartsverket ut-att av
före-särskild anledningeller någonbildningsskäl även omannanav

luftfartyguppfyllda.inte Närbemanningi frågaskrivna krav är ettom
får inga betalandemedgivande,sådantmedanvänds ett passagerare

följa med.

flygninggenomförandeochFörberedande av

föreskrifter befälhavarensytterligaremeddelarLuftfartsverket§3 om
luftfartslagenstycket 2000:000.förstaenligt kap. §skyldigheter 5 4

Rapporteringsskyldighet

har begått brottomhändertagit någonbefälhavaren har4 § Om som
polismyndigheten eller flygtrañk-underrättaskall hanombord, snarast

skall landa.luftfartygetde därledningsenhet på orter
har landsatt nå-säkerhetsskälordnings- ellerbefälhavarenOm av

polismyndigheten eller flygtrañk-underrättaskall han snarastgon,
landsättningen har skett.därdenledningsenheten på ort

begåttnågon har svå-överlämnabefälhavarenOm ettatt somavser
under-myndighet, skall hanbehörigombord tillbrott snarastenrare

flygtrafikledningsenheten den därpolismyndigheten eller orträtta
överlämnandet skall ske.

myndighet skall be-utländskskett tillöverlämnande harNär ett en
Rikspolisstyrelsen.underrättafálhavaren snarast

luftfartslagenförsta stycketkap. 9 §enligtrapportering 5Om§5
förordningen 1990:717bestämmelser ifinns2000:000 närmare om

olyckor.undersökning av

förnöd eller fartygetluftfartyg har råkat i använts att6 § Om ett om
säkerhetsskäl inteluftfartenföreskriftergällanderädda liv och avom

flygtrafikled-underrättabefälhavarenskallföljas,har kunnat genast en
till Luftfartsver-lämnaskalldetta.ningsenhet Han rapportsnarastom

inträffade.detket om
underrättelseföreskrifterytterligaremeddelarLuftfartsverket om

stycket.i förstaoch rapport som avses
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på luftfartygTjänsten ombord ett

samråd med Socialstyrelsen förbudLuftfartsverket meddelar efter7 §
föreskrifter besättningen luftfartyg frågaeller liknande för i om

andrapåverkan alkohol eller medel.tjänstgöring under av
efter samråd med ArbetarskyddsstyrelsenLuftfartsverket meddelar

luftfart.föreskrifter arbets- och vilotider vidom

den övriga markorganisationenkap. Flygplatser och6

landningsplatserFlygplatser och andra ochstart-

föreskrifter vilka flygplatserLuftfartsverket meddelar fårom som
Luftfartsverketluftfart. får bestämmaanvändas vid olika slag attav

vid flygningar till och frånflygplatser får användas Sverige.bara vissa
delvishelt eller har upplåtits för civil luft-Om militär flygplatsen

bestämmelser samordningenfart, meddelar Försvarsmakten denom av
Samråd skallcivila verksamheten. ske med Luftfarts-militära och den

på militära flygplatser gällerverket. verksamheten iden civilaFör öv-
förordning och de föreskrifterbestämmelserna i denna med-rigt som

delas stöd förordningen.med av

föreskriftermeddelar användande för ochLuftfartsverket2 § startom
har inrättats förinte sådana ändamål ellerlandning områden somav

för sådana ändamål.tillfälligt har inrättatssom

tillhänsyn eller miljövård, friluftsliv,det behövs3 § Om natur-av
andraeller näringar får Luftfartsverketfiske efterkommunikationer,

förbudmeddela för luftfartyg landa inomsamråd med länsstyrelsen att
tillstånd.visst område verketsett utan

nationalparker framgår fö-får inom vissaAtt luftfartyg inte landa av
reskrifter gäller för nationalparker.dessasom

Tillstånd till inrätta flygplatsatt en

byggaLuftfartsverket tillstånd inrätta eller4 § frågorprövar att omom
flygplatser för tillståndet. Om sådant tillståndfastställer villkor ettsamt

Luftfartsverket fastställa villkor förhar fårmeddelats regeringen,av
tillståndet.

flygplats med tillföreskriva hänsyn dessLuftfartsverket får att en
särskilda fåreller andra omständighetertrafikens ringa omfattningart,

tillstånd i första stycket.inrättas sådantutan ett som avses
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Drifttillstånd flygplatserför m.m.

skallvilka kravföreskriftermeddelarLuftfartsverket5 § varasomom
fåskallför områdeflygsäkerhetssynpunkt använ-uppfyllda från att ett

beskaffenheten ochocksåskall ut-flygplats. Kravendas avavsesom
markeringar ochkan krävasVidareflygplatsområdet. attrustningen

ställas påkan ocksåområdet. Kravutanföranordningarandra sätts upp
kanbelysningarmärken ellerhinder,finnsnärheten intedet i somatt

luftfarten.fara förmedföra
till dessmed hänsynflygplatsföreskrivaLuftfartsverket får att en

omständigheter intesärskildaandraelleromfattningtrafikens ringaart,
bruk.ideninnangodkännasbehöver tas

flygsäkerhets-godkännande frånfrågorLuftfartsverket6 § prövar om
drifttillstånd.utfárdarochflygplatsersynpunkt av

drift flygplatser.föreskriftermeddelarLuftfartsverket7 § om av

skalleller §föreskrifter enligt 5 7meddelarLuftfartsverket8 § Innan
inverkan pådet frågaFörsvarsmaktensamråda med ärverket omom

anläggningar.militära
meddelasradioutrustningflygplatsemasi frågaFöreskrifter avom

telestyrelsen.ochmed Post-efter samrådLuftfartsverket

i brukdengodkännas innanbehöverflygplats inte tas9 § Om somen
förbju-Luftfartsverketfårflygsäkerhetskravföreskrivnauppfyllerinte

fårdenförutsättningarvilkaunder använ-elleranvändsdenda att ange
das.

Flygtrafiktjänst

omfattning ochuppgifter,föreskriftermeddelarLuftfartsverket§10 om
flygväder-flygbriefingtjänst,flygledningstjänst,avseendeutformning

flygsä-meddelar deflygräddningstjänstochflygteletjänst samttjänst,
skall iFöreskrifterbehövs.verksamhetenkerhetsföreskrifter för som

Försvarsmaktenmedsamrådeftermeddelas samt,fallförekommande
Sverigessamråd medefterflygvädertjänsten, meteoro-såvitt angår

hydrologiska institut.logiska och
ellerflygplatsinnehavareuppdra åt attLuftfartsverket får annanav

skäli-förhållandenatillmed hänsynflygtrafiktjänstombesörja den som
honom.åläggaskangen
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skall godkändVerksamhet flygtrafiktjänst Luft-avser vara avsom
fartsverket för få bedrivas.att

Ärkontrollerat luftrum.flygplatser skall finnas trafiken vidll § Vid
flygplatsen omfattning, fâr Luftfartsverket i ställetmindre meddelaav

föreskrifter för flygningen där.särskilda
omfattningen de lufcrumLuftfartsverket bestämmer iav som avses

också föreskrifter vilka anläggning-första stycket. Verket meddelar om
lufttrañken där.finnas för underlättaskall attar som

luftrum för flygningkontrollerat på sträcka i denskall finnas12 § Det
omfattning Luftfartsverket bestämmer.

föreskrifter flygvägarmeddela i kontrolleratLuftfartsverket f°ar om
luftxum.

Luftfartsverketlufttrafiken, f°arför uppsiktenOm det behövs över
utanför kontrollerat luftnim skallflyger lämnaföreskriva deatt som

och följa verkets föreskrifter flygning-i förväguppgifter detta omom
en.

Navigationshjälpmedel och andra anläggningar för flygtra-13 §
Luftfartsverkets godkännande.fiktjänsten får i brukinte utantas

föreskriftermeddelar inrättandet, underhållet ochLuftfartsverket om
tillsynen dem.ochdriften anläggningarna överomav

frågor i eller samrådaskall i 11, 12 13 §Luftfartsverket14 § som avses
skalldet behövs verket också samråda medmed Försvarsmakten. Om

med andra myndigheter.telestyrelsen ellerochPost-

påLuftfartsskyddet flygplatser m.m.

luftfartsskyddet för flyg-Luftfartsverket föreskrifter§ meddelar15 om
för luftfartenanläggningar ochflygpassagerarterminaler ochplatser,

bedriver verksamhet medflygföretaginom andra företagsamt an-som
luftfarten.knytning till

i kap. luftfart-verksamhet 6 12 §anläggning ellerOm avsessomen
får Luftfartsver-luftfartsskyddets kravslagen 2000:000 inte uppfyller

verksamheten bedrivs ellerket förbjuda anläggningen elleratt ange
verksam-får användas ellerunder vilka förutsättningar anläggningen

heten bedrivas.

meddelas Rikspolisstyrelsensärskild kontroll16§ Förordnande avom
efter Luftfartsverket.samråd med
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år.tid högstförordnande får ettEtt omavse en

luftfartslagen 2000:000kap. §i 6 15föremålPåträffas§17 avsessom
och,kroppsvisitation skall protokollundersökning eller upprättasvid

angående vad förekommit.utfärdasbevisdet begärs, somom

flygplatserOrdningsföreskrifter för m.m.

meddela deLuftfartsverketsamråd medfår efterLänsstyrelsen18§
anläggning förflygplats ellervidordningenFöreskrifter en annanenom

vidbedrivsden verksamhettillmed hänsynbehövsluftfarten somsom
anläggningen.ellerflygplatsen

vilketdet område inomskallstycketförstaFöreskrifter enligt ange
skall gälla.föreskrifterna

och åt-föreskrifter verksamhetermeddelaLuftfartsverket får§19 om
luftfarten.förenklingar förlättnader ochtillsyftargärder som

Avgifter

avgifterprincipervilka allmännaenligtföreskriverLuftfartsverket20 §
för luftfarten fårtjänsterochflygplatser tas ut.användningenför av

markorganisationenpersonal inomViss

igodtagande Sve-föreskrifter angåendemeddelarLuftfartsverket21 §
ochiflygtrañkledningstjänstflygledareförcertifikatutländskarige av

flygtekniker.för
certifikatgäller också i frågakap. 5-11Bestämmelserna i 4 om
frågaoch ioch flygteknikerflygtrafikledningstjéinstiflygledareför om

certifikat.sådanainnehavare av
anled-särskildutbildningsskäl ellerfårLuftfartsverket annanavav

certifikat.sådantinnehavpåfrån kravetundantagmedge ettning av
LuftfartsverketorganisationerbeträffandefårLuftfartsverket även som

certifikat.påfrån kravetundantagmedgebestämmer

ifullgör tjänstdenföreskrivaLuftfartsverket får22 § att som avsessom
ha behörig-skall2000:000luftfartslagenstycketandrakap. 22§6

innehavarebehörighetsbevis ochsådantfrågahetsbevis. I avomom
Luftfartsverketi kap. §§.bestämmelserna 4 5-11gällerbevissådana
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godtagande i Sverige utländska be-meddelar föreskrifter angående av
hörighetsbevis.

luftfartslagen gällerBestämmelsen i kap. § 2000:000 också23 § 5 10
tillsyn luftfartyget såsom klart för flygning.den efter överlämnarsom

Flyghinder m.m.

inte anordnas så de kan förväxlas medRadioanläggningar får24 § att
för lufttrafiken eller så de i övrigt kan inne-eller anläggningarstöra att

gäller belysningar och andrabära fara flygsäkerheten. Detsammaför
anordningar.

förhandsbesked planeradLuftfartsverket på begäranlämnar om en
får inrättas. fråganden inte Rör radioanlägg-anordning sådanär att en

och telestyrelsen.medning, skall verket samråda Post-
förstabestämmelserna i stycket kan föreläggasbryterDen motsom

meddelasbeslut och telestyrelsenvidta rättelse. sådant Post-Ettatt av
radioanläggning och Luftfartsverket i övrigadet frågaär avenom om

fall.

flygsäkerhetenför byggnad uppförsdet fara25§ Om attutgör enen
fårliknande Luftfartsverket beslutaellereller sättsmastatt upp, omen

innebär något för markägarnamarkering intesådan avsevärt mensom
särskild till marken.hareller dem rättsom

gjorts enligt grundhar 25 § eller på andramarkering26§ Om aven
vidta åtgärdervill kan innebära marke-föreskrifter och någon attsom

funktionfyller sin tillfredsställande, skalllängreringen ändras eller inte
Anmälan skall dagarLuftfartsverket. 30han anmäla det till göras senast

markering tillsbesluta ändradinnan åtgärden vidtas. kanVerket om
åtgärderna följa be-vidtarfrågan slutligt. Om någonavgörs utan att

Luftfartsverket hansanmälningsskyldighet, påstämmelserna kanom
eller föreläggai det tidigare skicketbekostnad återställa förhållandena

honom vidta rättelse.att
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luftfartbedrivaTillståndkap.7 att

TILLSTÅNDFLYGSÄKERHETSMÄSSIGA

Drifttillstånd

drifttillstånd.föreskriftermeddelarLuftfartsverket§ närmare1 om
Luftfartsverket.drifttillståndFrågor prövas avom

tredjemed kap. 2 §enlighet 7iundantagfår medgeLuftfartsverket
2000:000.luftfartslagenstycketfemteoch §stycket 4

Bruksflygtillstånd

bruksflyg ochföreskriftermeddelarLuftfartsverket närmare2§ om
påfrån kravetundantagf°ar medgeLuftfartsverketbruksflygtillsténd.

eller iomfattning öv-luftfarten inte störrebruksflygtillstånd är avom
omständigheter.särskildaunderrigt äger rum

Luftfarts-Luftfartsverket.bruksflygtillstånd prövasFrågor avom
prövningen.uppdraf°arverket göraattannan

Utbildningstillstånd

utbildningstill-föreskriftermeddelarLuftfartsverket närmare3§ om
utbild-från kravetundantagföreskrivafårLuftfartsverketstånd.

flygning.för privatutbildningfrågadetningstillstånd ärnär om
Luftfartsverket.utbildningstillstånd prövasFrågor avom

tillstândskravet intefrånundantagitsharflygutbildningOm somen
förbjudaLuftfartsverketfårflygsäkerhetskrav attföreskrivnauppfyller

bedrivs.utbildningen

TRAFIKTILLSTÅND

Trañktillstånd

regel-luftfart itrafiktillstånd förfrågorLuftfartsverket4 § prövar om
gällerdetlufttrafikföretagutländskaför närbunden trafik

område,svensktöverflygning av
ellerland in-medavtalregeringenvilkentrafik för annatgenom

inomtrafikrättigheteröverenskommitorganisationternationell om
område,svenskt

tillstånd.lämnattidigareregeringenför vilkentrafik
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utsträckning erfordras före-§ Luftfartsverket meddelar i den5 som
skrifter luftfart trafik, föreskriver villkori regelbunden ochnärmareom

frågor härom.prövar

trafiktillstånd för luftfart6 Luftfartsverket frågor§ prövar änom annan
meddelar föreskrifter och villkorluftfart i regelbunden trafik här-samt

beträffande sådan luftfart föreskrivaLuftfartsverket får den fårattom.
lämpligt med hänsyn till luftfartensutföras tillstånd det är artutan om

eller omfattning.

i land har biträtt Chi-luftfartyg registrerat§ Ett7 är ett annat somsom
för luftfart luftfartoch används icagokonventionen änannansom re-

svensktfår flyga och landa inom område trafik-gelbunden trafik utan
får dock inte ellereller gods ombord itillstånd. Passagerare sättastas

medgivande.land Luftfartsverketsinom Sverige utan
fråga luftfart för vilken detgäller inte i krävsstycketFörsta om

bruksflygtillstånd.

återkalla eller inskränka trafiktillståndLuftfartsverket får helt8 § samt
trafikrättigheter tillståndshavareneller utövandetdelvis begränsa av om

iakttar förtrafikrättigheten inte de verksamheten gäl-eller utövaren av
eller detvillkoren i övrigt föreligger särskildalande föreskrifterna eller

skäl härför.
trafiktillstånd får Luftfartsverketbeslutat endastregeringenHar om

elleråterkallelse återkallelse för tid.viss Frågabesluta interimistiskom
trafiktillstånd skallsådant underställasslutlig återkallelse snarastavom

regeringen.

uthyrning luftfartygInhyrning och av

hänsyn till flygsäkerhetenfår,Luftfartsverket det behövs9 § avom
detområde, föreskriva krävsluftfarten svenskteller till inom attannars

luftfartyg.tillstånd för hyra in eller hyra ettatt ut

lufttrafikenkap. Vissa bestämmelser8 om

Trañkregler m.m.

svenskt område meddelas Luft-Trafikregler för luftfart inom1 § av
Försvarsmakten. Trañkreglerna skall imedfartsverket efter samråd

trafikregler antagitshuvudsak med de Interna-överensstämma som av
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medden november 1951råd 27luftfartsorganisationenscivilationella
internationella trafikreglema.deändringargjordadäri senare

lands territori-luftfartyg inomsvensktmedVid luftfart ett annat2 § ett
striderde inteföljas,trafikreglemainternationella motdeskall omum

bestämmelserna.utfärdadelandetde detav
område, inteluftfartyg inomsvensktmedluftfart ettSker ett som

gällatrafikreglemainternationellaskall deland utantillhör något
jämkningar.

det kanföremåleller släppasf°ar kastasluftfartyg inteFrån ut3 § ett om
hälsa.för människorsolägenheterellersjukdomarskador,medföra

detta.föreskrifterytterligaremeddelaf°arLuftfartsverket om
skallföreskrifter vadmeddelaocksåfårLuftfartsverket somom

från luft-störningaroch liknandebullerskadorföriakttas att genom
eller begränsas.undvikasskallfartyg

Socialstyrelsen.samråda medLuftfartsverketskalldet behövsNär
bekämpningsmedel frånspridningförbudFöreskrifter mot avom

miljöbalken.stycketandra18 §i kap.luftfartyg finns 14

flygning inomvidluftfartygföreskrivafårLuftfartsverket att4§
vissaframföras inomellervissa flygvägarskall följaområdesvenskt

områden.

fårföreskrifter luftfartygmeddelaLuftfartsverket f°ar5 § passe-varom
landet tillskall följas inomflygvägarvilkaochSveriges gräns somra

flygningarvillkor förföreskriva överVerket fårfrånoch gränsen.
Generaltull-efter samråd medmeddelasskallFöreskrifternagränsen.

styrelsen.

attilandaSkyldighet

luftfartslagenkap.i 8 3 §landauppmaningsådan6 § En att avsessom
nödvändiglandningLuftfartsverket. Om ärlämnas2000:000 f°ar enav

fårföreskrivit det,särskiltverket harellerñygsäkerhetskäl an-omav
flygtrañkledningsenhet.lämnasocksåmodan ettav

hän-skall, inteflygtrafikledningsenhetellerLuftfartsverket§7 omen
hindradet,talarflygsäkerhetenluftfartsskyddet eller ettemottillsynen

landadetelleravgåluftfartyg attatt uppmana
det be-i brottmål,förundersökningsledarenbegäran ettpå omav

anhållen ellerellerhäktadefterspanandet ärförhövs sompersonenav
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för vilketsannolika för brott det föreskrivetpå skäl misstänkt ärett
fängelse eller för utredningeni år eller sådantettett annars avmer,
brott,

polismyndighet, det absolutpå begäran nödvändigtäromav en
häktad ellerför efterspanandet anhållen ellerären person somav som

kriminalvârdsanstalt eller anstalthar avvikit från där hanen annanen
myndighets beslut, ellerhar varit intagen grund av en

det absoluttulltjänsteman, nödvändigt förpå begäran äromav en
tullkontroll skall kunnariktig göras.att en

brottet har begåtts utländskttillämpas inte påFörsta stycket ettom
inte får ske på grund föreskrifterluftfartyg och ingripande iett av en

överenskommelse Sverige har biträtt.internationell som

landar uppmaning ellerluftfartyg inte enligt 68 § Om 7trotsett en
begära hjälpfår den lämnat uppmaningen Försvarsmaktenhar avsom
gäller fartygetför fartyget landa. inte kanfå Detsamma nåsattatt om

skallhjälpenmed uppmaning. Frågan Försvars-prövasgesom aven
lämpliga luftfartyg, flygsäkerhe-till tillgångenmakten med hänsyn

omständigheter.och andra sådanaten
tillstånd befinner sig inom sådant restrik-Om luftfartyg ettett utan

tredje stycket dettionsområde i kap. § och kan1 7 antas attsom avses
får Försvarsmakten fartygetkänner till detta, förmåpå fartyget attman
luftfartyglanda. kan halämna eller Ettområdet antasatt som passage-

förmås landa det inte finns synnerligaombord, skall inte att omrare
skäl till det.

stycket§ andra luftfartslagenAnmälan enligt kap. 3 2000:0009§ 8
område förbjudenkommit i där luftfartluftfartyg har ärettatt ettom

flygtrafikledningsenhettill eller till Luft-eller inskränkt skall göras en
fårfartyget har landatfartsverket. anmälan sedanEn görasgörssom

hos polismyndigheten.
Försvarsmaktensamråd fastställa sig-Luftfartsverket får efter med

befinner i sådant restriktionsom-naler visar luftfartyg sig ettatt ettsom
i kap. tredje stycket.råde 1 7 §som avses

eller från svenskt område harluftfartyg flygning till10 § När underett
omedelbart anmäla detta tilllandat enligt skall befälhavaren6-9 §§,

tullmyndighet.närmaste
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godsi transporteraInskränkningar rätten att

luftfarts-ellerflygsäkerhetentillf°ar hänsynLuftfartsverketl1§ av
föreskrivaellervisst godsluftfartygmedförbjudaskyddet transport av

för sådanvillkor transport.

Luftfartygshandlingar m. m.

medförasfärdskall underluftfartyg§ På12 ett
luftfarttillstånd tillellerregistreringsbevisetochnationalitets- ett

ochkap. 4enligt 1
ochflyghandbokenmiljövärdighetsbeviset,luftvärdighetsbeviset,

handlingar.motsvaranderesedagbok ellerfartygets
i frågabestämmelserfrån dessaundantagfår medgeLuftfartsverket

luftfartygföreskrivafår ocksåVerketluftfart. atti inrikesluftfartygom
medförasskalldessaochluftfartygshandlingarytterligare attskall ha

ombord.
luftfartygs-hurföreskriftermeddelarLuftfartsverket närmare om

förvaras.ochförasskallhandlingarna upprättas,

flygcertifikat,skall medföraluftfartygpåbesättningsmanVarje§ ett13
för denne.utfärdatsharhandlingmotsvarandeeller som

medföraskallbesättningsmän ävenföreskrivafårLuftfartsverket att
handlingar.andra

luftfartskadorförkap. Ansvaret10 genom

för skadoransvarsförsäkring ansvaretEn1 § genomsomavsersom
egendomellerombordbefinner siginteluftfart tillfogas sompersoner

luftfartygochluftfartygetmed ettinte somtransporteras som avsersom
svenskatill detibihangetantecknatsSverige elleriregistreratär som
tillståndharförsäkringsgivarehosskall tecknasluftfartygsregistret som

EES-land. Finan-eller iSverigeförsäkringsrörelse i annatettdrivaatt
försäk-hostecknasförsäkringenfår medgesinspektionen att annanen

försäkringenmöjliggöraintefårFörsäkringsvillkoren attringsgivare.
anmäls tilleller avbrottetlöperförsäkringsperiodeninnanavbryts ut

Luftfartsverket.
ochansvarsbeloppföreskriftermeddelarLuftfartsverket närmare om

stycket.enligt förstaansvarsförsäkringförövriga villkor en
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2§ Luftfartsverket meddelar föreskrifter angående villkoren för an-
svarsförsäkringar avseende för skador luftfart till-ansvaret som genom
fogas eller egendom inte med luftfartygettransporteraspersoner som
och luftfartyg registrerade i land Sve-ett är änett annatsom avser som
rige eller oregistrerade.ärsom

kap. Flygräddningstj11 och undersökningänst av
luftfartsolyckor

Flygräddningstjänst

1 § Bestämmelser flygräddningstjänst inom svenskt finnsområde iom
räddningstjänstlagen 1986:1102 och räddningstjänstförordningen
1986:1107.

Utanför svenskt område skall Luftfartsverket eller den verketsom
leda flygräddningtjänsten de delar havet, flygrädd-därutser över av

ningstjänsten ankommer på svenska myndigheter.
Flygräddningstjänsten skall inte begränsas med hänsyn till luftfarty-

nationalitet nationaliteteneller hos de ombordvarande.gets

befälhavare2 § En upptäcker luftfartyg i nöd skall,att ett ärannatsom
det inte uppenbarligen saknar betydelse,om

hålla det nödställda luftfartyget i sikte så länge behövs,detsom
försöka bestämma sin position,

flygtrafikledningsenhetunderrätta flygräddnings- eller enligt fö-
reskrifter Luftfartsverket,meddelas ochsom av

följa han får frånde anvisningar dessa enheter.som
första stycket gäller dockBestämmelserna i bara åtgärderna inteom

medför någon fara för det besättningenluftfartyget, elleregna passage-
rama.

Om befälhavaren inte får kontakt något flygräddnings- ellermed
flygtrafrkledningsenhet, skall han försöka få kontakt med andra luft-
fartyg eller sjögående fartyg. samordnaHan skall den räddningsverk-
samhet kan komma fårtill stånd tills kontakt med flygrädd-hansom
nings- eller flygtrafikledningsenheten eller tills något luftfartygannat
eller sjögående fartyg åtar sig samordningen.

Bestämmelserna i denna ocksåparagraf gäller befälhavarennär
upptäcker sjögående fartyg i nöd, någon i fall befin-äratt ett att annat

sig i sjönöd eller någons liv i övrigt måste i fara.attner anses vara
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påflygräddningstjänstideltarintebefälhavare3§ En sommensom
skall, detnödlägemeddelandenellernödanropradio uppfattar omom

betydelse,saknaruppenbarligeninte
karta,för nödläget påplatsenuppgivnautmärka den en

möjligt,dettasändningen ärpejla2. om
ochflygtrafikledningsenhet,ellerflygräddnings-underrätta

tillsför nödläget hanplatsensigbedömande begeefter moteget
enheter.från dessaanvisningarf°ar

för luft-anläggningflygplats ellervidtjänstgör4 § Den annanensom
behövs förtjänstefri tid dettanärtjänstgöraskyldigfarten ävenär att

flygräddningstj änsten.

farty-luftfart eller,används vidluñfartyg5 § Den äger ett omsomsom
skall kunnai hans ställebrukar detdenanvändsinte ägaren,get somav

räddningsutrustningnöd- ochdenupplysningaromedelbara somomge
de anvisningartill allaocksåskallBrukarenfartyget. attfinns på se

skall kunnaluftfartygetförbehövsombordtillgängliga attfinns som
färdas.där fartygetområdei detflygräddningstjänstdelta i

1986:1102räddningstjänstlagen ersätt-48 §Föreskrifterna i6§ om
gälla ifrågaskallräddningstjänstimedverkanförning omstatenav

Luft-ledsområdesvensktutanförflygräddningstjänstsådan avsom
verketdenellerfartsverket utser.som

myndig-berördasamråd med andraeftermeddelarLuftfartsverket7 §
flygräddningstjänsten.föreskrifterheter närmare om

luftfartsolyckorUndersökning av

luftfartsolyckor ochsäkerhetssynpunktfrånundersökning8§ Om av
bestämmelser i för-finnsluftfarten närmareberörhändelserandra som

olyckor.undersökning1990:717ordningen avom

bestämmelserSärskildakap.12

Avgångsiörbud m.m.

vilken hari någonregistrerat statluftfartyg är§ Om1 ett annansom
påverkakanskadafår någonChicagokonventionen antasbiträtt som

luft-1 §enligt 12 kap.följande. Rättengällerluftvärdighetfartygets
ochinte fårluftfárdbesluta äga att2000:000fartslagen attatt rum
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hindra fartyget från får bara behörigavgå myndighet iatt utövas om en
den har tillsyn luftvärdighet,fartygets underrättasöverstat, som om
skadan och den vidtagna åtgärden. myndigheten fartygetAnser fort-att
farande luftvärdigt, skall det tillåtas avgå. Om myndigheten finnerär att
det inte luftvärdigt ändå medger det flygs till plats där detär attmen en
kan skall fartyget också tillåtas avgå. För detta krävs dock attrepareras,
de villkor myndigheten föreskriver flygningenför uppfyllda ochärsom

inga betalande följer med.att passagerare

Avgifter andra för förrättningaroch ersättningar

Luftfartsverket föreskrifter2§ meddelar avgifter och ersättningarom
för kostnader för

registrering och jämförliga åtgärder i fråga luftfartyg,om
luftvärdigheten ochövervakning miljövärdigheten hos luftfartygav

och flygmateriel,arman
utfárdande jämförliga åtgärder i frågaoch elevtillstånd, certifikat,om

flygläkarintyg, behörighetsbevis, behörigheter och godkännande av
utländska certifikatprovcertifikat för och kontroll certi-samt änannan
fikatkontroll,

och tillsyn enligttillstånd, auktorisering luftfartslagen 2000:000
och föreskrifter meddelats medhar stöd lagen enligt EG-samtsom av
förordningar luftfartens område.på den civila

kunnat fullföljasOm förrättning inte har och detta inte beror påen
Luftfartsverket eller förrättningsmannen, skall avgiften och verkets
kostnader ändå betalas.

föreskriva betalningLuftfartsverket får skall ske i förskott.att

Drogtester

Luftfartsverket3 § f°ar föreskriva den fullgör tjänstatt ärsom som av
betydelse för flygsäkerheten luftfartsskyddet skalleller genomgå drog-
test.

Luftfartsverket meddelar föreskrifter förfarandet vid drogtester.om

kap. Tillsyn13 m.m.

Tillsyn

1 § Tillsynen efterlevnaden bestämmelsema i 1-12 kap. luft-över av
fartslagen föreskrifter meddelats2000:000 och med stöd la-som av
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TillsynenLuftfartsverket.föreskrivits,har avinte annatutövas, omgen luftfartslagen utövas§2 avkap.lomfattasverksamhet avsomöver
kontrollen utövassärskilda avdentillsynen överochFörsvarsmakten

Rikspolisstyrelsen.
tillsynskötasakkunnig somsärskild attåtuppdrafårLuftfartsverket

fårstycketförstaitillsyn än avsesVid somluftvärdighet. annanavser
tillsynen.medbiträdaför attanlitaverket annan stårdenföreskriva attf°ar somstycketförstaiMyndighet angessom myndighe-uppgifterdelämnaskall sommyndighetentillsynunder av

tillsyn.utövakunnaför attbehöverten

luft-utländsktdrifttillstånd hyr ettsvenskthar ettdenNär§2 som Luft-fårbrukareutländsktillluftfartygsvenskt enhyr etteller utfartyg
angående Övertagan-med statöverenskommelse annaningåfartsverket

tillsyn.de av

Bemyndiganden
luftfartslagenibehandlasavseendendeifår somLuftfartsverket3§ liv,förskyddgällerföreskrifterytterligare sommeddela2000:000

trafik.ellerhälsaellersäkerhetpersonlig
förvaltningsupp-medbiträdaåt attuppdrafårLuftfartsverket annan

före-Avserstycket.förstaiföreskriftertill avsesanslutning somigift
kap.7enligtärtillståndspliktiginteluftfartsverksamhet somskrifterna

Luftfartsverketförvaltningsuppgiftfår som2000:000luftfartslagen
myndighetsutövning.innefattaöverlämnar annan

bestämmelserAllmänna

iakttaskallförordningdennaenligtföreskriftermeddelar§ Den4 som fastställerluftfartsorganisationencivilaInternationellade somnormer sig.åtagitharSverigeförpliktelserinternationella somandraoch

flygtrafikledningstjänstförföreskrifterkungörLuftfartsverketNär§5
des-avseendenvilkakungörandet iframgåskall detluftfart,civil avför

bestämmelser.internationellamotsvarandefrånsigskiljersa kungörsförfattningarinte avrörförordningdennaenligtBeslut som
finnerverketdetpå sättochomfattning somdeniLuftfartsverket

lämpligt.
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Ansvarsbestämmelserkap.14 m.m.

Ansvarsbestämmelser

oaktsamhetelleruppsåtligendendömsTill böter§1 avsom
kap. 10med stöd lmeddelatsföreskrifterbryter avmot som

kap.stöd 2medmeddelatsharföreskrifter avbryter mot som
7

stycket,tredje§kap. 23bryter mot
stycket,andra§4kap.3bryter mot

behörig,befälhavare attutantjänst varautövar som
stycket,första6 §eller4 §kap.5bryter mot

kap.5med stödmeddelatsharföreskrifter avbryter mot som
7

frågavillkor iföreskrifter ellerLuftfartsverkets ombryter mot
flygplatser,driftochunderhållinrättande, av

§kap. 1stöd 6medmeddelatsföreskrifter avbryter mot som
förstakap. 3 §6förbud enligtellereller 2 § motstycketförsta

stycket,
stödmedmeddelatsharvillkorellerförbud avbryter10. sommot

kap. 96
stycket,andrakap. 10 §enligt 6skyldighetersinaförsummarl

kap.stöd 6medmeddelatsharföreskrifter12. bryter avmot som
18

§kap. 1med stöd 7meddelatsharföreskrifter13. bryter avmot som
första stycket,eller 3 §stycketförsta§stycket, 2första

kap. 1meddelats med stöd 8föreskrifter14. bryter avmot som
föreskrifterellerstycketförsta§kap. 3 mot8bryter15. sommot

andra stycketeller 8 kap. 3 §stöd däravmedmeddelatshar av
eller 5

8 kap. 1016. bryter mot
stödmeddelats medharvillkorellerföreskrifterbryterl7. mot som

kap. 118av
tillunderlåterochluftfartyg attbrukare atteller18. är ägare seav

styckenaoch andraförsta§finns i 8 kap. 12deför fartygetdet
Luftfartsverketsbryterellerluftfartygshandlingama motangivna

föras eller för-skallhandlingarnahur upprättas,föreskrifter om
varas,

förstade kap. 12 §till i 8underlåterochbefälhavare att19. attär se
finnsluftfartygshandlingamaangivnastyckenaandraoch om-
med Luft-enlighetförvaras iellerförsbord och de upprättas,att

föreskrifter,fartsverkets
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meddelatsharföreskriftereller§ mot som13kap.8bryter mot20.
därav,stödmed

14kap.8bryter mot21.
§§.2-5kap.11bryter mot22.

enligtellerbrottsbalkenenligtstraffmedbelagdärgärning§ För2 som för-dennaenligttilldömasskall inte ansvar2000:000luftfartslagen
ordning.

LuftfartsverkettillUnderrättelser

harflygcertifikatinnehavareOm av§3 en
fördömts

markorga-inomellerluftfartygpåombordtjänstgöringvidbrotta
nisationen,

fordon,motordrivetellerluftfartygtillgreppolovligtb av 6ellertrañkbrottvissastraff för1951:649lagen ombrott motc jämvägstrañklagenstyckettredjeellerandraförsta,§2kap.
1985:192,

brottför motböterpåföljd äntilldömts annan
brottsbalken,kap.3a
brottsbalken,kap.b 4

brotts-12och1kap.6ellerbrottsbalken§eller 32kap.6c
balken,

paragraferdessanågonellerbrottsbalken av6 §eller5kap.8d
brottsbalken,§12kap.8jämte

brottsbalken,kap.13e
domstolen genastsänderbrottsbalken, en§5eller42kap.17f , Luftfartsverket.tillcertifikatetuppgiftochdomenkopia omav underrättel-därmålbeslut ieller ettdommeddelardomstolNär en domstolenunderrättarstycket,förstaenligtförelegatharseskyldighet

Luftfartsverket.
brottnågotföråtalatsharflygcertifikat sominnehavareOm aven återkal-elleromhändertagitsharcertifikatetochstycketförstaianges Luftfartsverketomedelbartdomstolen omunderrättarvidare,tillslats

tilltalade.denfrikännerdomstolenelleråtaletnedläggeråklagaren
väckainteåklagaren attbeslutarellernedförundersökningenLäggs
sändskraft,försattselleromhändertagitshar urcertifikatåtal när ett
med-myndighetdenLuftfartsverket somtilldetta avunderrättelse om

beslutet.delar
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elevtill-innehavarefrågaiocksågällerBestämmelserna i 3 §4 § avom
första stycketkap. §i 6 22certifikatsådanaochstånd angessomav

2000:000.luftfartslagen
innehardenfrågaiocksågäller etti 3 §Bestämmelserna somom

Luftfartsverket be-landet.här igodkäntsharcertifikatutländskt som
skallcertifikatetutfärdatharmyndighetutländskadenstämmer somom

inträffade.detunderrättas om

innehardenanledningfinner attpolismyndighet antaOm som5§ en
certifikatutländsktgodkäntbehörighetsbevis,certifikat,elevtillstånd,

skallinnehavet,förkravenuppfyllerintebehörighetsbevis myn-eller
Luftfartsverket.tilldettaanmäladigheten

någonundersökningvidpsykologellerläkare som av-Om avenen
innehaolämpliguppenbartdenne attfinner ärstycketförstai attses

skallgodkännandetellerbehörighetsbevisetcertifikatet,elevtillståndet,
Luftfartsverket.tillanmäla detpsykologenellerläkaren

RegeringskansliettillUnderrättelser

brottsvårareha begåttförmisstänkt ettutlänning attOm6 § är om-en
polismyndig-svensktillöverlämnatsharochluftfartygbord på ett en

Utrikesdepartementetunderrättaomedelbartmyndighetenskallhet,
Åklaga-resultat.utredningensochdettaRegeringskanslietinom omom

åtalsfrågan.beslut isittdepartementetskall underrätta omren
för hamisstänktmedborgaresvensk är attgällerDetsamma när en

luftfartyg.utländsktombord påsådant brott ettbegått ett

förordningenjulii 2000. Genomdeni kraftträderförordningDenna
upphävs

luftfarten,förtrafikreglerangående1961 :567förordningen
beford-bestämmelsermed1961:567 närmarekungörelsen om

luftfartyg,medkrigsmaterielavran
passkontrollochtull-förersättning1984:308förordningen om

flygpassagerarterminal iAirlines SystemsScandinavianvidm.m.
Malmö,

1986:171.luftfartsförordningen

4 19-0665Nyluftfanslag
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brottsbalkeniändringlagtillFörslag3 om

brottsbalkenbeträffandeföreskrivsHärigenom
följan-skall haoch bkap. 5och l3 5och §§5kap. 3dels 2 aatt

lydelse,de
och d §§,5kap. 5paragrafer, 13tvåskall införasdetdels catt nya

lydelse.följandeav

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.2
3

falliriket dömes änävenbegåtts annatbrott som av-För utomsom
domstol,svenskvidochlagsvenskefteri §2ses

förövats påbrottetå ettförövatsbrottet omom
luftfartygellerfartygsvensktsåluftfartyg,ellerfartygsvenskt

luflfartygellertjäns-idet begåtts ett annatock eljest somom
haranvänds någon ettnågonellerbefälhavaren somavten av

eller idrifitillståndsvensktå så-besättningentillhördesom
ellerbefälhavarentjänstendant fartyg, av

besättning-tillhördenågon som
fartyg,sådantpå etten

försvarsmakten påtillhör ettnågonbegåttsbrottet om-somavom
det begåttsellerbefann sigförsvarsmaktenavdelningråde där omaven

befann sig däravdelningenochområdesådantpånågon ettannanav
övning,ändamålför änannat

någonriket ärtjänstgöringvidbegåtts utombrottet somavom
försvarsmakten,utlandsstyrkan inomanställd i

ellerkommunsvenskSverige,förövatsbrottet mot annan me-om
inrättning,svensk allmännighet eller

och för-någontillhörområde statinombegåttsbrottet somom
enskildellersammanslutningsvenskmedborgare,svenskövats mot

i Sverige,hemvistmedutlänningellerinrättning mot
flygplatssabo—luftfartssabotage,ellersjö-kapning,brottet ärom

med ke-befattningolovligfolkrättsbrott,brott,sådanaförsök tilltage,
ellerellerminormedbefattningolovligmiska ovarsamosannvapen,

ellerdomstol,internationellinförutsaga en
för brottetstadgatsvensk lag äristraff ärlindrigastedet somom

däröver.ellerfyra årfängelse i

1703.lydelse 1998:Senaste
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5§
Åtal Åtalför brott, inom riket för brott, inom riketsom som

begåtts utländskt fartyg ellerå begåtts på utländskt luftfartyg,
luftfartyg utlärming brukas någon inteav som var som av som
befälhavare eller tillhörde besätt- har svenskt drifitillstdnd, ellerett

fartyget eller utländsktningen å eljest fartyg utlänningav som
medföljde detsamma sådan befälhavare eller tillhördemot var
utlänning eller utländskt in- besättningen på fartyget ellermot

väckas for- följdemå med det sådantresse, utan att motannars
meddelas utlänningordnande därom eller utländskt in-motav

regeringen den regeringen fåreller väckasintetresse, utan att
bemyndigat därtill. förordnande därom meddelas av

regeringen eller den regeringen
bemyndigat därtill.

Åtal riket, f°arför brott, förövats väckas endast efter för-utomsom
Åtal får dockordnande enligt första stycket. väckas sådant för-utan ett
ellerordnande, brottet inför intematio-är utsagaosann ovarsamom en

brottet begåttsnell domstol eller om
luft-å svenskt fartyg eller på svenskt fartyg ellerett

befälha- luftfartygfartyg eller i eller Iufifartygtjänsten ettav som
tillhörde brukaseller någon någon har ettvaren som av som

besättningen fartyg, svenskt drifitillståndå sådant eller i
tjänsten befálhavaren ellerav
någon tillhörde besättning-som

på sådant fartyg,etten
försvarsmaktentillhör pånågon område där avdel-ettav som en

försvarsmakten befann sig,ning av
riket någontjänstgöring anställdvid i utlands-ärutom av som

styrkan försvarsmakten,inom
i Finland, ellerDanmark, eller på fartyg eller luft-Island Norge

fartyg trafiki reguljär mellan belägna i Sverige eller någonorter av
nämnda ellerstater,

ellersvensk, dansk, finsk, isländsk norsk medborgare motav
svenskt intresse.

‘ Senaste lydelse 1993:350.
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kap.13
5 a

ieller ingriperbemäktigar sig manöv-tvångolagaDen genomsom
civil yrkesmäs-används ifartyg,ellerluftfartyg ettreringen ett somav

bärgning,bogsering,ellergodsbefordransjöfart försig passagerare,av
fyrai högst år.till fängelseför kapningdömsfångst,ellerfiske annan

platt-sigbemäktigartvångolagadengällerDetsamma engenomsom
eller utvin-utforskningförverksamhetavsedd föri havetform ärsom

ändamål.ekonomisktför någotellernaturtillgångar annatning av
falliDen annatsom

platt-sådanellerfartygsådantskadarallvarligteller ettförstör en
ellertrafik,luftfartyg iellerstycketförstai ettform angessom

försäkerhetenfara förframkallaägnadåtgärdvidtar attärsomen
stycket ellerförstaiplattformsådanellerfartygsådant som angesett en

flygningundersäkerhetluftfartygsför ett
fyra år.i högsttill fängelseluftfartssabotageellerfördöms sjö-

Är ellerförstabrott isom
stycketandra sägs att somanse

fängelse påtill vissdömesgrovt,
år,och högsttvå tiolägsttid,

bedömandelivstid. Videller på
skallbrottethuruvida är grovt

därigenombeaktas,särskilt om
fleraför männi-faraframkallats

eljesteller gärningenskoliv om
farligsärskiltvarit art.av

b5
Är § andra5brott i asom

ochstycket 2 ettsägs avsersom
dömsallvarligtmindreluftfartyg

säkerhetluftfartygsför hot mot
högstfängelseeller itill böter

månader.sex

§5 c
Är §5brott i sägs attasom

fängel-tilldömsgrovt,anse som
och högsttvåtid, lägstpå vissse

bedö-livstid. Videller påår,tio
brottetmande är grovtav om

1 1990:416.lydelseSenaste
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skall särskilt beaktas, däri-om
framkallats fara för fleragenom

människoliv eller gärningenom
särskilt farligvaritannars av

art.

b5 d §5
Den som

använder allvarligt våld eller hot sådant våld någonmotom som
befinner sig på flygplats för internationellär trafik,öppenen som

förstör eller allvarligt skadar anordning, hör till sådanen som en
flygplats eller används för flygplatsens trafik, eller luftfartyg,ettsom

inte i trafik uppställt på flygplatsen,är ellerärsom men
med användande våld eller hot våld omintetgör verksamhetav om

bedrivs på sådan flygplats,som en
döms, gärningen ägnad framkalla fara för flygplatsensär attom

funktion eller för säkerheten vid denna, för flygplatssabotage till fang-
else i högst fyra år.

Är brottet döms till fängelse på viss tid, lägstatt tvågrovt,anse som
och högst tio år, eller livstid. Vidpå bedömande brottet är grovtav om
skall särskilt beaktas, därigenom framkallats fara för flera märmi-om
skoliv eller gärningen varit särskilt farlig art.om annars av

Denna lag träder kraft deni i juli 2000.

Senaste lydelse 1990:416.
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miljöbalkeniändringlagtillFörslag4 om

skall hamiljöbalkenoch §§2 7lkap.föreskrivsHärigenom att
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.l
§2

ochiBestämmelserna 3ochi 3Bestämmelserna
videndasttillämpasskallkap.4videndasttillämpasskallkap.4

kap.,enligt 7frågorprövningenligt kap.,7frågorprövning avav
sådantillståndsprövningsådantillståndsprövning avav

tillstånds-verksamhettillstånds- ärverksamhet är somsom
kap.och 12enligt 11pliktigkap.och 12enligt llpliktig

tillåtlighets-regeringensvidochtillåtlighets-regeringensvidoch
kap.enligt 17prövning samtkap.enligt 17 samtprövning

föreskrivet ivadenligti ärföreskrivetvadenligt är somsom
lagen2000:000,luftfartslagenlagen1957:297,luftfartslagen

kontinental-1966:314kontinental-1966:314 omom
1971:948,sockeln, väglagen1971:948,väglagensockeln,

vissa1978:160 rör-lagenvissa1978:160 rör-lagen omom
1983:293lagenledningar,1983:293lagen omledningar, om

ochutvidgninginrättande,ochutvidgninginrättande, av-av-
farled ochallmänlysningochfarledallmänlysning avav
1985:620lagenhamn,allmän1985:620lagenallmän hamn,

plan-torvfyndigheter,vissaplan-torvfyndigheter,vissa omom
mine-l987:l0,bygglagenochmine-1987:10,bygglagenoch
lagen:45,1991rallagenlagen:45,1991rallagen
eko-Sveriges1992:1140eko-Sveriges1992:1140 omom

1995:1649lagennomiska1995:1649lagennomiska zon,zon,
ochjärnvägbyggandeochjärnvägbyggande avomavom

1997:857.ellagen1997:857.ellagen

7§
angränsandeochvägområdenvissainomrenhållningfrågaI om

1971:948.väglagen§gäller 26områden
framförandefrågaIframförandefråga avI omavom

Överljudsfart ochiluftfartygochÖverljudsfartiluftfartyg
gällermiljövärdighetluftfartygsgällermiljövärdighetluftfartygs

luft-1§3kap.5§ ochlkap.luft-§§ och kap. l3kap.1 2 a
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fartslagen 1957:297. fanslagen 2000:000.
fråga framdragande begagnande rörledningI och gäller i vis-om av

fall lagen rörledningar.23 § 1978:l60 vissasa om

träder juliDenna lag i kraft den 2000.1
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1958:205lagenändring itill lagFörslag5 om

dryckeralkoholhaltigaförverkande m.m.avom

förverkande1958:205lagen1 §föreskrivsHärigenom att avom
följande lydelse.haskalldryckeralkoholhaltiga m.m.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§1
ellerdryckerAlkoholhaltigaellerdryckerAlkoholhaltiga

berusningsmedel, vilkaandravilkaberusningsmedel,andra
brutitdenpåträffas hosbrutit mothos denpåträffas mot somsom

1951:649lageneller a§4§ 41951:649a§ lageneller 44 §
trafikbrott,straff för vissatrañkbrott,vissaförstraff omom

järnvägssäkerhetslagen30 §järnvägssäkerhetslagen30 §
§ellerkap. 31990:1157, 14 21§ luft-kap.1990:1157, 13

eller2000:000luftfartslageneller1957:297fartslagen
sjölageneller §kap. 4 § 520sjölageneller §5kap. 4§20

för-förklarasskall1994:1009för-förklarasskall1994:1009
finnsverkade, det inte sär-finnsdet inteverkade, sär- omom

det.skilda skäldet. motskilda skäl mot
berusningsmedel på-drycker ellersådanagällaskallDetsamma om

berusningsmedlen kantillfället,vidmedföljthos denträffas omsom
gämingen.begåttdenföravseddaha varit ävenantas som

ellerförtärhos denpåträffasstarköl,ellervinSpritdrycker, somsom
andrakap. 16§enligtvillkor 2strid meddrycker isådanaförvarar

ordningslagenkap. 18 §med 2ellermeningenförstastycket
ordningsföreskrift skall,lokal oavsettmedeller1993:1617 vem

talarsärskilda skälinteförverkade, motförklarastillhör,dryckerna om
denpåträffas hosalkoholdryckergällaskalldet. Detsamma somsom

medellerordningslagenkap. 4 §med 4striddrycker isådanaförtär
järnvägssäkerhetslagen.§25 a

sådanai frågagäller ocksåstycketi tredjeharVad sagts omsom
tillfälletvidhos någonpåträffasochdärdrycker somsomavsessom

sannoliktdetbestämmelsen, ärbrötmed deni sällskap mot omsomvar
denföravseddadryckerna även senare.att var

juli 2000.denkraft 1träder ilagDenna

‘ lydelse 1994:1428.Senaste
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ändring iFörslag till lag atomansvarighets-6 om

lagen 1968:45

atomansvarighetslagenföreskrivs 15 § 1968:45Härigenom att att
skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§15
nödgatsnödgats DenDen ersätt- ersätt-utgeutge somsom

ning fir atomskada grundning för atomskada grund påav av
eller luftfartslagenluftfartslagen 1957:297 2000:000 eller

räddningstjänstlagenräddningstjänstlagen
internationellt 1986:1102 eller internationellteller1986:1102

fördraglagstiftning i främ- eller lagstiftning i främ-fördrag eller
skade- mande inträder i den skade-i denmande inträder statstat

lidandes den anlägg-lidandes den anlägg- rätträtt motmot
ningsinnehavareför förningsinnehavare svarar som svararsom
skadan enligt lag.lag. Avser dennaskadan enligt denna Avser

omfattas ersättningen skada omfattasersättningen skada somsom
tredje med stöd tredjestöd 3§ 3§med ettett av avav av

stycket förordnande,förordnande, meddelatstycket meddelat
ersättningsskyldige den ersättningsskyldigeden ägeräger

återkrävaden ersättningen denåterkräva ersättningen avav
anläggningsinnehavareanläggningsinnehavare som som
skulle ha for skadan,för skadan,skulle ha svaratsvarat om om
förordnandet meddelats.meddelats.förordnandet

Sverige eller i konven-har sitt huvudkontornågon iHar annansom
sådan nödgatsanställd hostionsstat eller någon är utgeperson er-som

skadelidande grund be-atomskada, vilken den påsättning for för av
ersättning enligt denna lag,berättigad tillstämmelserna i 3 § icke är
anläggningsinnehavareskadeståndet denhan återkrävaäger somav
skulle ha för skadan.från bestämmelsermed bortseende nämnda svarat

motsvarande tillämpning.punkten HarDärvid första stycket förstaäger
atomsubstans till iskadan uppkommit under mottagaretransport av

avsändande anläggnings-gäller dock denkonventionsstat,änstatannan
substansen lossats fråntill dessinnehavarens ansvarighet längre än

skadananlände till den Hardet transportmedel varmed det staten. upp-

Senaste lydelse 1991:1585.
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från avsändare i sådanatomsubstansunderkommit stat,transport av
ickeanläggningsinnehavarens ansvarighetmottagandeinträder den

det sändes fråntransportmedel varmeddetlastats påförrän substansen
främmandeden staten.

Återkravsrätt stycket tillkommer icke deneller andraförstaenligt
enligt 20för skadansjälv svararsom

juli 2000.kraft den lträder ilagDenna
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lagen 1975:688ändring iFörslag till lag7 om

änsteutövningför vissskyddom

skydd for viss tjäns-lagen 1975:688föreskrivsHärigenom att om
teutövning lydelse.skall ha följande

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

brottsbalken skall tillkomma§i kap.Skydd 17 5som avses
befattningshavarebefattningshavare somsom

handhar säkerhets- eller ord-ord-säkerhets- ellerhandhar
ningstjänst vid kanal- eller sluss-eller sluss-vid kanal-ningstjänst
verk eller jämvägsanläggningjärnvägsanläggningellerverk
eller flygplats;god-flygplats ellerallmäneller

flygplats;känd enskild
bevaknings- eller ordningsuppgiftfullgörför försvaretden som

tydligt utvisar denna uppgift.eller märkeuniformoch därvid bär som
bestämmelserna ordningslagenvilken i 4 kap.förtrañktjänsteman

i 2 § nämnda kapitel.vadgäller enligt1993:1617 sägssom

juliden 2000.kraft 1träder ilagDenna

1 lydelse 1993:1623.Senaste
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lagen 1976:1090ändring itill lagFörslag8 om

alkoholutandningsprovom

alkohol-och lagen 1976:1090föreskrivs 2lHärigenom att om
lydelse.följandeskall hautandningsprov

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§
fårAlkoholutandningsprovfårAlkoholutandningsprov

skäligen kandenkanskäligendenpå tastas somsom
imisstänkas för brottiför brottmisstänkas som avsessom avses

strafflagen 1951:649straff 4§1951:6494§ lagen omom
järn-för vissa trafikbrott, 30§30§ järn-trafikbrott,för vissa

vägssäkerhetslagen 1990:1157,1571990:vägssäkerhetslagen l
§ luftfartslagenkap. 2 eller 3fängelse 14varåbrott,eller annat

brott,2000:000 ellerbe-kan hafölja,kan annatprovetom
fängelse kan följa,varåbrottet.utredningtydelse för pro-omom

förha betydelse utred-kanvet
ning brottetom

polisman. Provtagning skall ske påAlkoholutandningsprov etttas av
uppmärksam-för allmänvilketdeninte provetutsätter tassätt som

iskallföranleder någotsärskilda skäl intehet. Om provet tasannat,
avskilteller inomhus itäckt fordon rum.

2§2
fårAlkoholutandningsprovfårAlkoholutandningsprov

andra fall ii iandra fall äni ävenänäven som avsesavsessom
förareförsta stycket på§förare 1stycket påförsta1 § tastas

ochmotordrivet fordon påpåmotordrivet fordon samt avav
spårfor-förare maskindrivetspårfor-maskindrivetförare avav

järnväg, tunnelbana ellereller don påtunnelbanadon på järnväg,
denspårvägdenna tjänstgörenligtspårväg. Prov samt sompara-

luftfartyg ellerombordförare påintegraf får dock etttas
ifordon, tjänstmotordrivet är utövar avsessom somsomav

§ luftfartslagenkap.6 23föras gående.avsett att av
dennaenligt2000:000. Prov

‘ lydelse 1993:1465.Senaste
2 1993:1465.lydelseSenaste



örfattningsförslag 109FSOU 1999:42

får dock inte fö-paragraf påtas
fordon,motordrivetrare av som

föras gående.är avsett att av
Bestämmelserna i andraandra l §iBestämmelserna 1§

tillämpas vidstycket skallvidstycket skall tillämpas prov-prov-
tagning enligt denna paragraf.paragraf.dennatagning enligt

skall iakttasDessutomiakttasskall attDessutom att provprov
får endast eller ipåendast på eller i närafår nära tastas an-an-

plats därslutning till denförarenplats därslutning till den perso-
eller polisin-kontrolleraspolisingri-ellerkontrolleras ettett nen

gripande sker. Försker. Förförarenpande motmot personen
får endast användas in-användas in-får endast provenproven

kan brukasbrukaskan strument utanutanstrument somsom
dröjsmål och baraoch baradröjsmål som anger omomangersom
eventuell alkoholkoncentrationalkoholkoncentrationeventuell
överstiger visst gränsvärde.visst gränsvärde.överstiger
protokoll föras vid provtagning-skallbegär detundersökteOm den

åtgärd utfärdas.utfördbevisoch omen

juli 2000.kraft denträder i 1lagDenna
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ändring i lagen 1977:265Förslag till lag9 om

personskadeskyddstatligtom

statligtlagen 1977:265föreskrivs 1§Härigenom att om per-
följande lydelse.skall hasonskadeskydd

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1
och tillämpasvid personskadagäller ersättninglagDenna statenav

på
totalförsvarspliktenligt lagen 1994:1809tjänstgörden omsom
enligt den lageneller uttagningsig till mönstring,eller inställer annan

förmöjlighetenligt lagen 1994:1810antagningsprövningeller till om
grundutbild-eller civilplikt med längrevärnpliktkvinnor fullgöraatt

ning,
rädd- den medverkar i rädd-medverkar iden somsom

övning medmed ningstjänst eller iningstjänst eller i övning
rädd- räddningskår enligt rädd-enligträddningskår

ningstjänstlagen102 1986: 1102ningstjänstlagen 1986:l
eller i räddningstjänst enligtenligträddningstjänsteller i

luft- kap. andra stycket luft-l §andra stycket llkap. §ll 1
fartslagen 2000:000,fartslagen 1957:297,

i kriminalvårdsanstalt, i hemför vårdintagenden ettär somsom
med särskilda bestämmelser vårdi lagen l990:5212 § om avavses

missbru-§ lagen 1988:870 vårdi 22i hemett om avavsesunga, som
i falleller anhållen ellerden häktadkare i vissa fall annatärsamt som

ellerkriminalvårdsanstalt, häkte polisar-i förvar iintagen eller tagen
rest,

grund föreskrift med-utför samhällstjänstden somav ensom
brottsbalken,28 kap. 2 §delats med stöd kap. 2 § eller27 aaav
föreskrift med-grundden utför ungdomstjänst av en somsom

brottsbalken,kap. tredje stycket 2delats med stöd l §31av
föreskrift har med-enligtden utför oavlönat arbete en somsom

lagen 1994:451 intensiv-delats stöd första stycket 2med 8 § omav
kontroll.övervakning med elektronisk

skall den ifår föreskriva lagen tillämpas påRegeringen ävenatt som
frivilligt deltar i verksamhet in-i första stycketfall änannat som avses

lydelse 1998:613.Senaste
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skadaför avvärja eller begränsaverksamheteller itotalförsvaret attom
eller i miljön.eller egendommänniskorpå

juli 2000.kraft den 1träder ilagDenna
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ändring itill lag passlagenFörslag10 om

1978:302

§ passlagen 1978:302 skall ha följandeföreskrivs 5Härigenom att
lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

5
riket medföra giltigtfårSvensk medborgare ut utan attresa ur

dockgällerVad har sagts nupass. som
under tjänstgöring ombord fartygetsjöfolkfartygpå mönstrat

yrkesutövning,eller fiskare under
medlem besättningbesättning på påmedlem2. avav

luftfartyg under tjänstgöringunder tjänstgöringluftfartyg
luftfartyget,han ombord på hanombord luftfartyget,på om om

flygcertifikateller där- har eller därmedlufifartscertifikathar
jämförlig handling,med jämförlig handling,

land ochmedborgare i Sverigeden även änär annat somsom
utfärdad legitimationshandling vilkenmyndighet i det landetmedför av

gäller som pass,
Finland, Islandtill Danmark, ellerden Norge,4. som reser
efter återvändandefartyg medpå utresan turpassagerare som

enligtsvensk hamn, de villkor gäller föranlöper passageraren somom
i främmande och medför särskiltinte tillåts stiga i land stat pas-resan

serkort för resan.
övervaka efterlevnaden bestämmel-ankommer polisenDet att av

förstaenligt stycket skall medförai första stycket. Den som passserna
skyldig begäran visa sitt för polis-vid riket är attutresa upp passur

Motsvarande skyldighet föreligger videller passkontrollant.man annan
inresa utomnordiskt land, det svenska medborgarskapet intefrån om
styrks på sätt.annat

julilag träder i kraft den 2000.Denna 1

‘ Senaste lydelse 1981:1308.
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ll Förslag till lag ändring i sekretesslagenom

1980:100

Härigenom föreskrivs kap. 31 § sekretesslagen7 1980:100 ochatt
bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7kap.
31

Sekretess gäller ärendei Sekretess gäller i ärendeom om
prövning lämplighetnågons prövning någons lämplighetav av

ha körkort, traktorkort, taxi- ha körkort, traktorkort, taxi-att att
förarlegitimation enligt yrkestra- förarlegitimation enligt yrkestra-
fiklagen luftfarts- fiklagen1998:490, 1998:490, elevtill-
certifikat eller behörig-sådant stånd, certifikat och behörig-
hetsbevis i luftfartsla- hetsbevis i luftfartsla-som avses som avses

1957:297 för uppgift 2000x000 för uppgiftgen om gen om
den enskildes hälsotillstånd eller den enskildes hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden, andra personliga förhållanden,

det kan den det kan denantas att antas attom som om som
uppgiften eller honom uppgiftennågon eller någon honomrör rör
närstående lider betydande närstående lider betydandemen men

uppgiften röjs. Sekretessen uppgiften röjs. Sekretessenom om
gäller gällerdock inte beslut i ärendet. dock inte beslut i ärendet.

fråga handling gällerI uppgift i allmän sekretessen i högst fem-om
tio år.

‘ lydelseSenaste 1998:496.
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Bilaga

lydelseNuvarande

föreskrivsskall vad ilkap. 8§ivadmedenlighetI somangessom
myndighethandlingar hos ideltryckfrihetsförordningen rätt att ta avom

hos något dehandlingarockså nämnsgällatillämpliga delar organ somav
verksamhet hosangivenhör till därhandlingarnamån organet.nedan i den
hänvisning till ifall medförekommandei numretVerksamheten anges

vilkenmed stödförfattningpå denSFSförfattningssamlingSvensk av
uppdragitsharverksamheten organet.

VerksamhetOrgan

luftfartygoch tillsynbesiktningAeroklubbensvenskaKungliga av
fömyandeutfárdande ochsamt av

luftvärdighetsbevis SFS 195 7:297

lydelseFöreslagen

föreskrivs ivadskalllkap. 8§ivadmedenlighetI somangessom
myndighethos idel handlingartryckfrihetsförordningen rätt att ta avom

dehos någothandlingar nämnsocksådelar gällatillämpliga organ somav
verksamhet hosangiventill därhörhandlingarna organet.måndennedan i

till ihänvisningfall medförekommandei numretVerksamheten anges
vilkenmed stödförfattningdenSFSförfattningssamlingSvensk av

uppdragitsharverksamheten organet.

VerksamhetOrgan

luftfartygbesiktning och tillsynAeroklubbensvenskaKungliga av
fömyandeutfárdande ochsamt av

miljövår-luftvärdighetsbevis och
2000:000dighetsbevis SFS

juli 2000.kraft deni lträderlagDenna

1 lydelse 1998: 1215.Senaste
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Förslag till lag ändring i räddningstjänst-12 om

1986:1102lagen

1986:l1021räddningstjänstlagenföreskrivs 43§Härigenom att
lydelse.skall ha följande

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

43 §
verksamheten innebär fara föranläggning, därVid att enen
allvarliga skador människorolyckshändelse skall orsaka på eller i

eller innehavare skyldigmiljön, anläggningens i skäligägareär att
beredskap med personal egendomomfattning eller bekosta ochhålla
åtgärder för hindraerforderliga eller begränsaoch i övrigt vidta att

sådana skador.
flyg- skall gälla flyg-skall gälla DetsammaDetsamma

platserenligt meddelats drift-platser har godkänts somsom
luft- tillstånd enligt 6 kap. § första§ första stycket 76 kap. 9

stycket luftfartslagenfartslagen 195 7:29
2000:000.

juli 2000.kraft den llag träder iDenna

l omtrycktLagen 1992:948.
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i plan- ochändringFörslag till lag13 om

l987:l0bygglagen
skall in-och bygglagen 1987:10plan-föreskrivs det iHärigenom att

följande lydelse.paragraf, kap. 29föras a aven ny

9 kap.
§2 a

skall byggherrenpåbörjasarbetenaveckor innan görafyraMinst en
arbetenaFörsvarsmaktentillflygsäkerhetsanmälananmälan avserom

anläggningbyggnad ellertillbyggnadelleruppförande annan varsav en
skall utfö-arbeteöverstiga 50sammanlagda höjd kommer närmeteratt

arbetena skallbebyggelse eller 20sammanhållen närinom meterras
skrift-skallflygsäkerhetsanmälanområde. Enutföras inom annat vara

ochprojektets omfattningbeskrivakortfattatskalloch denlig att, ex-
lokalisering.akta

juli 2000.kraft den lträder ilagDenna
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14 Förslag till lag ändring i minerallagenom

0991:45

föreskrivs minerallagenHärigenom kap. 7 l99l:45 skall3 § haatt
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap.3
§7
medgivande bergmästarenUndersökningsarbete får inte ägautan av

inomrum
område inomområde inom trettio trettiometer meter

från eller sådan från allmän ellerallmän sådanvägväg
enligt fastställd vägsträckning enligt fastställdvägsträckning

från arbetsplan, trettio frånarbetsplan, trettio meter meter
järnväg, flygplatsjärnväg kanal eller kanaleller är upp-som

upplåten förlåten för allmän trafik eller allmänärtret- tra-som
fik.från flygplats,allmäntio meter

frånetthundra med byggnad därområde inom någonmeter tomt
året,övervägande delbosatt underär av
samlingslokal,kyrka, undervisningsanstalt,område med annan

område med vårdanstalt, elevhem lik-hotell eller pensionat eller eller
avsedd för femtionande inrättning, den är änmerom personer,
kraftstationelektrisk eller industriellmed anläggning,4. område

områdesbestämmelserdetaljplan ellermed enligt plan-område
och bygglagen 1987:lO.

fall i första får medgivande inte lämnas i stridI stycket 5som anges
syftet med planenmed planen eller områdesbestämmelsema. Om eller

dock mindre avvikelserbestämmelserna inte motverkas, får göras.
stycket får undersök-hinder vad föreskrivs i första 2-4Utan av som

den berörs arbetet.ning ske, medgivande lämnats Ihar somav avom
fall första skall medgivande lämnas tilli 2stycket ägarensom avanges
byggnaden den nyttjanderätt till den. falleller och har Itomten som

medgivandet lämnasi första stycket och skall43 ägareavsom anges
och nyttjanderättshavare.

får förena medgivande med villkor.Bergmästaren sitt

lag träder i kraft den juli 2000.Denna 1
Senaste lydelse 1998: 165.
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ändring i lagenFörslag till lag15 om

paketresor1992:1672 om

paketresor1992:167218§ lagenföreskrivsHärigenom att om
lydelseskall ha följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

18§
be-Skador omfattasbe-omfattasSkador avsomavsom

i sjölagenstämmelsernai sjölagenstämmelserna
luftfartslagen1994:1009,luftfanslagen1994:1009,

jämvägstrafiklagen2000:000,jämvägstrafiklagen7:297,195
lageneller1985:192lageneller1921985:

internationell1985:193internationell1985:193 omom
enligt dejärnvägstrafikdeenligt ersättsjärnvägstrafik ersätts

dennastället för enligtlagarna iför enligt dennaställetlagarna i
alltiddocklag.alltid Arrangörendock ärlag. Arrangören är

förskyldigför resenärenersättaskyldig attresenärenersättaatt
fordraharvad dennefordra rättharvad denne atträtt att en-en-

nämnda lagarna.ligt denämnda lagarna.ligt de

juli 2000.kraft den 1träder ilagDenna

‘ lydelse 1994: 1029.Senaste
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ändring i ordningslagenFörslag till lag16 om

1993:1617

föreskrivs kap. och och kap.Härigenom 2 3 4 3 10§ ord-att
skall ha följande lydelse.ningslagen 16171993:

Föreslagenlydelse lydelseNuvarande

kap.2
3 §

denna lagoffentlig tillställning enligtMed avses
tävlingar ochoch uppvisningar uppvisningartävlingar

i idrott flygning,i idrott, ochoch sport,sport
danstillställningar,
tivolinöjen och festtåg,
marknader och mässor, samt

inte allmännatillställningarandra är attsom anse som
cirkusföreställningar.ellersammankomster

skall offentlig krävs dentillställningFör attatt anses somen
allmänheten hareller tillträde till den.anordnas för allmänheten att

tillträdet begränsattill vilken kravtillställning påEn är genom
förening ellerviss villkor dockinbjudan, medlemskap i ärannat atten

allmänheten har tillträde till,tillställning som omanse som en
del rörelse verksamhettillställningen uppenbarligen är aven en vars

består i anordna tillställningar dettaväsentligenuteslutande eller att av
tillställningen med hänsyn till omfattningengällerslag. Detsamma om

gäller för tillträdet ellertillträde, de villkorden krets äger somav som
jämställa med sådan tillställning.liknande omständigheterandra är att

4 §
tillställningar får inteoch offentligaAllmänna sammankomster utan

platser.tillstånd anordnas på offentliga
offentlig Tillstånd anordna offentligTillstånd anordna attatt

tillställning krävs itillställning krävs i ävenäven annat annat
fall, det frågafall, frågadet ärär om omomom
offentliga danstillställningar,offentliga danstillställningar,
tivolinöjen, marknadermarknader eller ellertivolinöjen,
liknande nöjestillställningar ellernöjestillställningar ellerliknande

uppvisningar i tävlingar eller uppvisningar itävlingar eller
professionell flygning ellereller motorsport,motorsport
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detbrottning. Omprofessionellkan skedetOmbrottning. utan
ordningförfaraskekansäkerhetoch utanordningförfara

trafiken,förellersäkerhetochemellertidfårtrafiken,föreller
befriasi emellertid anordnarenfårfrånbefriasanordnaren

sökaskyldighetenfråntillstånd attsökaskyldigheten att
förstyckedettatillstånd enligtförstyckedettaenligt

slag.visst Etttillställningslag. Ettvissttillställning avav
förenasfårbefrielsebeslutförenasfårbefrielsebeslut omom

villkor.medvillkor.med
ellerstycketförsta 4i §lsammankomstallmänEn enavsessom

till dethänsynden medtillstånd,hållasfårcirkusföreställning utan om
föroch tidenplatsenutvaldadendeltagarantalet,väntade

kanförekommaanordningar antasdesammankomsten samt avsessom
trafiken.eller försäkerhetochordningförfaraäga utanrum

kap.3
§10

ochordningenföreskrifterdemeddelafårRegeringen om
verksamhettill denmed hänsynbehövshamnisäkerheten somsomen

meddelakommunåtöverlämnaf°ar attRegeringenbedrivs i hamnen. en
förvaltasellerhamnar ägsfrågaföreskrifter i avsådana somom

hamnarfrågaföretag. Ihelägtkommunenellerkommunen omettav av
överlämnafår regeringennågonförvaltasellerägs annanavsom

föreskrifter.sådanameddelalänsstyrelsen att
ochområde iskall detstycket vattenenligt förstaFöreskrifter ange

gälla.skallföreskrifternavilketland inompå
ordningenBestämmelser om

flygplatserpåsäkerhetenoch
2000:000.luflfartslagenfinns i

2000.julikraft den 1träder ilagDenna
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ändring lagenFörslag till lag i17 om

för landskapsinformation1993:1742 skyddom

lagenHärigenom föreskrivs 4 § 1993:1742 skydd för land-att om
skall ha följande lydelse.skapsinfonnation

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Fotografering liknande Fotografering ellereller liknande
från registrering fårregistrering får inte utföras inte utföras från

luftfartygluftfartyg eller sådana inom eller sådanainom av av
restriktionsområden be- restriktionsområden be-som som

enligt regeringenregeringen enligtstämtsstämts avav
stycket första lkap. § första stycket förstalkap. § första 63 -
luftfartslagen meningen luftfartslagenmeningen

tillståndtillstånd 2000:000,1957:297, utanutan av av
myndighet regeringen eller denregeringen eller den myndighet

Till- regeringen bestämmer.regeringen bestämmer. Till-somsom
ståndendast skall meddelas endaststånd skall meddelas om om
det finns särskilda skäldet finns särskilda skäl för det. för det.

Är eller krigsfara eller råder det sådana utomordentli-Sverige i krig
föranledda det krig utanför Sverigesförhållanden ärär attga avsom

Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringenellergränser attav
föreskriva första stycket skall gälla förvad i fotograferingsägsatt som

luftfartyg inom ellerliknande registrering från andraoch även av om-
restriktionsområden.råden än

fotograferingskall till eller liknandeBefälhavare på luftfartyg attse
med bestämmelserna i förstautförs i strid och andraregistrering inte

styckena.

juliträder i kraft den l 2000.lagDenna
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i lagenändringtill lagFörslag18 om

tullfrihet15471994: m.m.om

tullfrihet1994:1547lagen§föreskrivs 5Härigenom att om m.m.
lydelse.följandeskall ha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

5§
markut-Tullfrihet gäller förmarkut-gäller förTullfrihet

undervisnings-ochrustningundervisnings-ochrustning
skall användas vidmaterielvidanvändasskallmateriel somsom

civil luftfartsamband medeller iluftfartcivilsamband medeller i
specialkonstrueradeochspecialkonstruerade äroch är somsom

luftfarts-användasförluftfarts-användasför attatt somsom
tillbe-delar ochutrustningtillbe-delar ochutrustning samtsamt

materiel,till sådanhör närmateriel,till sådanhör när va-va-
flygskola,förtullas förflygskola,förförtullas enrornaenrorna

luft-lufttrañkföretag,luft-lufttrañkföretag, ettett enen
fartsmyndighet ellerfartsmyndighet eller en annanannanen

flygplats.förförvaltningflygplats.för allmänförvaltning en

juli 2000.kraft den lträder ilagDenna
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och dessUtredningsuppdraget1

genomförande

Uppdraget

uppdragetdirektiv, bilagautredningensEnligt är göra över-attse en
civila luftfartens ochpå den områdegällande författningar utar-avsyn

författningsreglering behövs. Huvudsyftet medtill denbeta förslag som
modernisera luftfartslagstifiningen ochutredningen att an-varaanges

internationella regelverk binder Sverige. direk-Itill detden sompassa
frågor och problem bör behandlas.särskilt vissaframhållstiven som

bestämmelserna i 9 kap. 17-30omfattar inteUtredningsuppdraget
luftfartslagen.

författningar civila luft-på dendirektivenEnligt översynenavser
luftfartslagen ingår bestämmelser militärfartens område. I som avser

statsändamål. Eftersom de återfinns iförluftfartluftfart och enannan
uteslutande den civila luftfarten har utred-författning rörnästansom

uppdraget omfattarsåtolkat direktiven ävenningen översynatt en av
bestämmelser.dessa

regeringen utredningen skullebeslutade1997Den 6 sane-attmars
registrering luftfartyg. Någrasakrättslig verkandovisa frågan avavom

underlag förlämnades inte. Somdirektiv för detta arbetesärskilda ut-
överlämnades emellertid inomarbete i denna frågaredningens rege-en

upprättad promemoria angåendeden februari 1997ringskansliet 19
har redovisats i delbetän-uppdragetdelrättsläget i frågan. Denna av

122.luftfartyg 1997:kandet Rättigheter i SOU
överlämnat antal skrivel-utredningstiden regeringenUnder har ett

arbete.beaktats i utredningensvilka harser,

Genomförandet uppdragetav

kommitté-former brukliga ibedrivits i deUtredningsarbetet har ärsom
sålunda diskuterats medbetänkandet hariarbete. Varje avsnitt exper-
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hållits 24 så-harutredningensammanträden. Ifleraellertvåvidterna
sammanträden.dana

haftutredningenbranschhåll harfrånsynpunkterinhämtandeFör av
försäkringsmäklarebranschorganisationer,flygföretag,medkontakt

luñträtt.medarbetaradvokateroch som
med Luft-frågor skettolikasamråd ibedrivande hararbetetsUnder

Försvarsmakten, In-Riksåklagaren,Rikspolisstyrelsen,fartsverket,
haverikommission, Bo-Statensprodukter,strategiskaförspektionen

frågor harVissalänsstyrelser.ochKommunförbundetSvenskaverket,
skett medSamråd harmyndigheter. ävenytterligaremeddiskuterats

EG-kommissionen.
statistik-vissamedbehjälpligtvaritharrådetBrottsförebyggande

uppgifter.
utred-länder harandrairegelsystemenmedjämförelserfåFör att

ledande luft-dedeliluftfartslagstiftningamadeltagitningen avenav
till denmed hänsynluftfartslagstiftningama, storaDåfartsnationema.

likartade,relativtfått,regelverket har ärinternationelladetanslutning
hänvisa tillundantagsvisskälfunnit äninte annatattutredningenhar

lagstiftning.utländsk
Samferdsels-med NorgeförekommitövrigtiharKontakter

LuftfartsvzesenDanmark StatensLuftfartsverket,ochdepartementet
Luftfartsverket.ochTrafikministerietJustitieministeriet,Finlandoch

upplysning-eller inhämtatmedsamråttarbetesitthar iUtredningen
Mil-särskilt börvilka nämnasutredningar,pågåenderadfrån avenar
kör-1998:03Utredningen Koch1993:04Mjöbalksutredningen om

kortsingripanden.
ochluftfartslagtilli förslagresulterathararbeteUtredningens nyen

vissaupphävandeföranlederförslagluftfartsförordning. Dessa aven ny
författningar.antaliändringar stortförfattningar ettsamt
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lufträttsliga regelverket2 Det

Inledningl

fördetta kapitel skall översiktligt redogöras det lufträttsligaI regelver-
ket. lufträtt här de rättsregler hänförMed sig till den civilasomavses
luftfarten står i samband därmedeller förhållanden som

komplextLufträtten mycket rättsområde vari ingår delarär ett av
frånalla disciplinema,de juridiska och folkrätt övercivil-statsrättstora

processrätttill straff- ochrättsämnena
lufträttens kärna rad specialförfattningar.I Sverige Deutgörs av en

viktigaste luftfartslagen 1957:297 luftfartsförordning-dessa ochärav
redogörelse för innehållet1986:171. En i dessa båda för-nämnareen

författningarlufträttsligafattningar och övriga lämnas i avsnitt 2.5.
den harKarakteristiskt för lufträtten utpräglat internationellär att en

sinkunna fyllakaraktär. flyget skall uppgift i denFör internationellaatt
internationellasamfärdselns tjänst krävs regler. Sådanagemensamma

sedan börjanutarbetatsregler har kontinuerligt 1900-talet.av
svenska luftfartslagstiftningenUtformningen den iär stor ut-av

internationellade åtagandensträckning beroende Sverige harsomav
gjort. bakgrund internationella anslutningden vissa kon-Mot storaav

deventioner har fått till del nationella luftfartslag-överensstämmer stor
stiftningama med varandra.

Under har svensk lufträtt påverkats den europeis-år även avsenare
ka integrationen. har skett EG:s regelverk har blivitDetta attgenom
tillämpligt svensk luftfart vid olika tidpunkter och i olika omfattning,på
först särskilt mellan Sverige, och därefteravtal Norge EEG,ettgenom

ekonomiska samarbetsområdet ochavtalet Europeiska slut-genom om
ligen till Europeiska unionen.Sveriges anslutninggenom

‘ Jfr Grönfors, trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden,Kurt Om
347.s.

2 Se 349.a.a. s.
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utredningenmedsyftena attdirektivutredningens är ettEnligt av
kunnaregelverket. Förinternationella atttill detlagstiftningenanpassa

det interna-genomgångföljandei detuppgiftfullgöra denna görs aven
följa.harSverigeregelverk atttionella som

konventionerInternationella2.2

Chicagokonventionen2.2. l

luft-civilinternationellangåendekonventionenChicagokonventionen -
centrala kon-dendecember 1944 ärundertecknades den 7fart som-

konvention,område utgörDennaluñzrättenspâventionen grun-som
iluftfarten, harinomsamarbetet settstortinternationelladetförden

anslutit sig.länderhade 1851998decemberanslutning iuniversell
SÖ 1946:2.september 1946ikonventionenratificeradeSverige

avdelningar.fyrabestårChicagokonventionen av
egentligainnehåller deLuftfartavdelningförstaKonventionens ———

denuttryckInledningsvislufifart.rörandebestämmelserna ve-ges
suveränitetuteslutandeochfullharvarjeprincipen statdertagna att

behand-de reglerfinnerVidareluftterritorium.sitt someget manöver
Luft-territorium.fördragsslutandeandra statersflygalar överrätten att

i principtrafik f°arinternationellregelbundenanvänds ifartyg intesom
tillstånd. Förområdekonventionsstatsfrämmande utan re-flyga över

tillstånd ellersärskiltdäremotlufttrafik krävsinternationellgelbunden
skallterritoriumfrämmande över-denbemyndigande stat varsannat av
luftfartygsregleråterfinnsavdelningen ävenförstadenflygas. I om

luftfart,internationellunderlättandeföråtgärdernationalitet, omavom
uppfyllda vadmåsteflygsäkerhetenavseende påmedvillkor varasom

luft-ombordtjänstgörpersonalförcertifikatluftfartyg,gäller som
och krigsmate-godsfarligtbeträffande lastinskränkningarochfartyg

rekommenda-ochinternationellabestämmelserriel, normersamt om
tioner.

civilaInternationelladenreglerasavdelningandrakonventionensI
Organiza-AviationCivilInternationalICAOluftfartsorganisationen,

avsnitt 2.4.1.nedanAngående ICAO,tion. se
internationellabehandlar denkonventioneniavdelningentredjeDen

mark-ochflygplatserbl.a.reglerfinnslufttrafiken. Här annanom
fördragsslutandede rätthar staternakonventionenEnligtorganisation.

Lars-Görantillkomsthistoria,Chicagokonventionens3 redogörelse seFör aven
ff.37till lufifart,Malmberg, Rätt s.
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de luftfartsleder skall följa,trafiken och de flygplatseratt ange som
får användas i internationell trafik.som

Konventionens fjärde avdelning, betecknas Slutbestäm-som
melser, innehåller bestämmelser andra avtal rörande luftfart,om om
krig och undantagstillstånd och ratifikationer. Här slutligenupptasom
olika definitioner.

Till Chicagokonventionen bilagorfinns antal armex harett ut-som
färdats nedanICAO, avsnitt 2.4.1.av se

Transitöverenskommelsen2.2.2

Samtidigt med Chicagokonventionen undertecknades transitöverens-
kommelsen International ServicesAir Transit Agreement, kalladäven
The Freedoms och lufttrafiköverenskommelsenTwo Agreement
International Air kalladTransport Agreement, The Fiveäven Free-

SÖdoms Agreement. godkändes Sverige iDe november 1945av
och1945:3 4.

Transit- och lufttrañköverenskommelsema innehåller bestämmelser
förhållandemedlemsstaternas rättigheter i till varandra frågaiom om

lufttrañk. Bakgrundenregelbunden internationell till överenskommel-
bestämmelser brötsantal förslaget till Chicagokon-är ett utattsema ur

ventionen till de visade sig intemed hänsyn kunna vinna lika allmänatt
övrigt.anslutning konventionen isom

innehållerTransitöverenskommelsen de två första så kallade frihe-
konventionenöverflyga och tilläggsöverens-rättenterna; att annan av

territorium ochkommelsen bunden landa för andrarättenstats att än
konventionentrafikmässiga ändamål i och överenskommelsenannan av

bunden område.stats
Lufttrañköverenskommelsen fem friheter, delsomfattar tvåsamma

friheter transitöverenskommelsen, vilka de icke-trafikalautgörsom
rättigheterna, dels ekonomiskandra friheter och trafikaltre natur.av

tredje friheten innebär förhållande tillDen iatt stat staten en annan
medger flygföretag hemmahörande i andraden beford-rättenstaten att

gods och från flygföretagets hemstat till den förstpostra passagerare,
nämnda fjärde spegelvändafriheten det förhållandet, dvs.Den ärstaten.

för flygföretag hemmahörande i befordrarätten ett stat atten annan
gods och från den medgivande till tlygföreta-statenpostpassagerare,

hemstat. femte friheten i förhållandeDen rättärgets staten som en ger
till flygtöretag hemmahörande i den sistnämndastat att statenen annan

flygningar eller avslutas i flygföretagetspå skall utgå hemstat-som-
befordra mellan medgivandefår den ochäven statenpassagerare en

eller flera andra stater.
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I
4

viktanslutnamed 114 ärTransitöverenskommelsen, storstater, av
Lufttrafiköverenskom-luftfarten.regelbundnainternationellaför den

ibetydelse. Sverige haregentlignågonaldrig fåttdäremotmelsen har
anslut-sinapril 1983den 29frånmed verkan sagtapril 1982 upp--

lufttrafiköverenskommelsen.ning till

Warszawakonventionen2.2.3

fastställanderörandeÅr konventioneniavslutades Warszawa1929 av
luftbe-internationellfrågabestämmelser ivissa omgemensamma

juni 1937tillträdde denna iSverigeWarszawakonventionen.fordran,
konventionen.SÖ sig tillanslutithar19. 1461937 staternr

utförslufttransporterinternationella ettgällerKonventionen avsom
kon-Iutförs någonersättningellerlufttrafikföretag mot annan.avsom

skador påförfraktförarensfråganreglerasventionen passa-ansvarom
olikabestämmelserfinnsgods. trans-och Det ävenresgods omgerare,

godset. Kon-förfoganderättavsändarens överochporthandlingar om
reglerforumbestämmelser ochvidareinnehållerventionen om sam-

transporter.mansatta
tillfällen, dock harvid flertaländratsharWarszawakonventionen ett

kraft.träda ikommitändringarallainte att
resultatHaagprotokollet, viktigaste atts.k.tillkom det1955 varvars

Sverigefördubblades.personskadavidansvarsbegränsningsbeloppet
SÖ anslutithar1963:40. 1271960Haagprotokollet år statertillträdde

änd-HaagprotokolletsWarszawakonventionen medprotokollet.tillsig
princi-bärandeDenWarszawa-Haagsystemet.benämnasbrukarringar

elleruppsåtintebegränsatfraktförarens är grovär omatt ansvarpen -
presumtions-s.k.hardennesamtidigtstyrkaskanoaktsamhet som-

vållande.gällerdetnäransvar
regleringaHaagprotokollet finnsochWarszawakonventionenI om
utförtsdelvis harellerheltflygtranspoitfördelning när avansvarets en

transportavtalet. Dettaträffathardenfraktförare ännågon somannan
1961.från år DenGuadalajarakonventionenden s.k.istället iregleras

bestämmel-innehållerochöverenskommelsertill dessatilläggutgör ett
dennågonutförs änluftbefordraninternationell annanavsomser om

Sverigekraft ochiharKonventionen trättfraktföraren.avtalsslutande
SÖ hittillshar791967:39.1966år staterdensammaratificerade an-

sig.slutit
det s.k. Gua-därefterrevideradesWarszawa-Haagsystemet genom

förändringarnaviktigastede1971. Enfrån årCityprotokollettemala av
personskadaföransvarsbegränsningsbeloppetinstrumenti detta attvar

infördesstriktsamtidigt mot attväsentligthöjdes ansvars-ansvarsom
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Således begränsnings-begränsningsbeloppet inte fick överskridas. är
för Warszawakonventionen,beloppet personskada 10 000 USD ica ca.

i GuatemalaUSD i Haagprotokollet och 100 USD City-20 000 000ca.
protokollet.

Guatemala Cityprotokollet har inte i kraft och kommer medträtt
sannolikhet aldrig detta. ringa anslutningen tillDengörastörsta att

huvudanledningen till sammankallandetdetta instrument var av en ny
Montreal resulterade i Montrealprotokollenkonferens i år 1975 1-som

SÖ SÖtillträtt samtliga fyra Montrealprotokollhar 1978: 18,Sverige
SÖ SÖoch 1988:28.1988:271978:19,

formellaMontrealprotokollen och 2 innebär endast ändringarl av
respektive Haagprotokollet.Warszawakonventionen Genom Montreal-

de materiella bestämmelserna i Guatemalaprotokoll inkorporeras3
protokoll innebärCityprotokollet medan 4 Guatemala Cityprotokol-att

också tillämpligaför personskada på gods.lets principer Dessutomgörs
dokumentbestämmelsema för godstransporter.modemiserades

och nyligenMontrealprotokollen har 2 4 ikraft medanAv trättnr
aldrig kommer detta.sannoliktprotokoll 3 göraattnr

bakgrund konventionsbindningenkan påpekas in-Det attatt mot av
olikformig, blir skilda regler aktuella i för-Warszawasystemet ärom

alltefter ländernas bundenhetländer de olikahållande till olika över-av
enskommelsema.

konventionssystemetmodernisering och eventuellaFrågan avom en
regionala,ellervärldsomspännande tvingande eller frivil-provisoriska,

haransvarsbestämmelsema ständigt varit aktuellliga förändringar av
kansammanhangdetta den s.k. London-sedan 1960-talet. nämnasI

provisorisk höjningfrån år 1974överenskommelsen enom av ansvars-
land.respektivei Sverigeflygforetagen deltog i dennabeloppen för

ersättningsregleröverenskommelse se 1975/76:54. Behovet avprop.
till olika initiativtill bl.a.anpassade modernt har vidare lettsynsättett

internationella flygbolagsorgani-för ochinom EG, ECAC denramarna
sationen IATA.

påverkat arbetetinitiativ har påskyndat och medi sakDessa även en
det globala kon-genomgripande modernisering och konsolidering av

har 1994 pågått arbeteventionssystemet. Inom ICAO:s sedan år ettram
konsolideradtill förslag till kon-syftat arbeta framatt ett en nysom

föreligger råd har kallatventionstext. sådant förslag och ICAO:sEtt nu
konventionsförslagettill s.k. diplomatkonferens i maj 1999 dären

kommer behandlas.att

5 19-0665Nyluftfanslag
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Genêvekonventionen2.2.4

luftfartyg blev tidigttillerkännandeinternationellt rättFrågan avom
överenskom-med utarbetaArbetetuppmärksamhet.föremål för att en
slutfördesredan år 1925. Dettapåbörjadesområdedettamelse på av

inskrivningskonventionenden s.k.konvention,dåjuni 1948,iICAO en
konven-undertecknades i Geneve. DennaGenévekonventionen,eller

SÖ anslutithar1955:36. 81år 1955Sverigetillträddes statertion av
sig till den.

kollisionsnormer. Ihuvudsak s.k.innehåller iGenévekonventionen
luftfartygrättigheter ivilkafråganfrämstregleras ettkonventionen om

äganderätt, options-erkänna.skall Dessa ärkonventionsstatemasom
liknandeellermånader och hypotek rät-på minstnyttjanderätträtt, sex

skall erkännassådan rättighetVarjefordran.säkerhet förtilltigheter en
registreratdär fartygeti denenligt lagentillkommitharden stat varom

inskriv-skrivits iharrättighetenochtillkomrättighetennär enom
rättigheterregistrerat. Defartygetdärningsbok i den ärstat som er-

luft-s.k. luftpanträttema. Deefter deluftfartygetibästaharkänns rätt
för fordrankonventionenenligterkänns panträttärpanträtter som

fartyget.vid bevarandet Ikostnaderextraordinäraoch förbärgarlön av
försäljningexekutivbestämmelservidarefinnskonventionen avom

nationalitetluftfartygsförändramöjlighetenochluftfartyg ettattom
rättigheter.inskrivnabesvärasfartyget avom

Romkonventionen2.2.5

fastställanderörandekonventioneniavslutades Rommaj 1933I av
luftfartyg.kvarstad åi frågabestämmelservissa omgemensamma

behandlar bl.a. förut-Romkonventionen,s.k.konvention, denDenna
kvarstad.med Sve-beläggasskall kunnaluftfartygförsättningarna att

SÖ har anslutit1938:14. 31konventiondennatillträtt staterrige har
sig till den.

Tokyokonventionen2.2.6

begångna ombordhandlingarandravissaochbrottKonventionen om
septemberundertecknades iTokyokonventionen,den s.k.luftfartyg,på

SÖdecember 1967:40.i 1966konventionentillträddeSverige1963.
tillämplig påsig.anslutit Den166 ärkonvention harTill denna stater

kanandra handlingarocksåhandlingarstraffbelagda sommen
ombord Deneller säkerhetensäkerhetluftfartygsäventyra ett m.m. av-
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förutsättning för konven-brott.princip inte politiska Endock i attser
ombord på luft-handlingen begåsskall tillämpligtionen ettär attvara
Konventionens ju-fördragsslutanderegistrerat ifartyg stat.är ensom

har jurisdik-innebär registreringsstatenrisdiktionsbestämmelser att
medlemsstaternaombord ochbegåsde handlingartionsrätt attöver som

Konventionen med-dentill de kanskyldighethar rätten.utövaattatt se
jurisdiktion medinskränkning iför dock ingen utövarättstaternas att

bestämmelser vilka be-finnskonventionennationell lag.stöd I omav
besättningsmedlemmama harövrigaoch debefálhavarenfogenheter

konventionen vissaSlutligen innehållerbrott.ombord begårnågonnär
flygplanskap-skyldigheter vidfördragsslutandederegler staternasom

ningar.

Haagkonventionen2.2.7

bli allt1960-taletunder slutetkornlygplanskapningama stör-att ettF av
konferens i i decemberdiplomatisk Haagproblem. På antogsenre

besittningstagandebekämpande olagaförkonvention1970 avaven
Sverige ratificerade konventio-Haagkonventionen.luftfartyg, den s.k.

SÖ har anslutit till den. Genom168 sig1971:17.imaj 1971 staternen
belägga kapnings-konventionsstatemasigförbinderkonventionen att

bl.a.finns regler konventionensstraff. Vidaremedbrott stränga om
föroch domsrätt utlämningåtalsrätttillämpningsområde, samt omom

kapningsbrott.

Montrealkonventionen2.2.8

konvention,luftfartens säkerhet föreligger ytterligare näm-Rörande en
konventionen förundertecknadeMontreal i september 1971ligen den i

den s.k.säkerhet, Mont-luftfartensbrott den civilabekämpande motav
SÖi juni 1973ratificerades Sverigerealkonventionen. Denna av

Konventionenanslutit sig.har 169Till konventionen1973:48. stater
riktade luft-ombord ellerbegåssabotagebrott ärbehandlar motsom

förbinderkonventionentillträderflygning.under Defartyg stater som
Konventio-straff.brott medbelägga sådanasig därigenom strängaatt

utsträckningiregler överensstämmerinnehåller i övrigt storsomnen
Haagkonventionen.med

tilläggsprotokoll från år 1988finnsMontrealkonventionenTill ett
används i inter-flygplatservåldsbrottbekämpanderör somavsom

Sverigeratificerades årTilläggsprotokolletcivil luftfart.nationell av
SÖ tilläggsprotokollet.har tillträtt1990:16. 871990 stater
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överenskommelsenmultilaterala2.2.9 Den om
i icke regelbundenrättigheterkommersiella

luftfart i Europa

SÖ den multilaterala1959:75juliratificerade i 1957Sverige överens-
luftfarti icke regelbunden irättigheterkommersiellakommelsen om

Överenskommelsen fördragsslutandeinnebär de staternaattEuropa.
luftfartyg i ickeför kommersiellarättigheterytterligaretillförsäkras

de rättigheter följerinternationell trafikregelbunden utöver som av
Överenskommelsen för undertecknan-Chicagokonventionen. är öppen

angående ECAC,ECACmedlemmardede ärstater seav av-somav
luftfartyg registrerade icivilatillämplig påsnitt är2.4.2. Den är som

fördragsslutandemedborgare ibrukasochmedlemsstat enavsomen
nationella myndigheternasmed dedetta skerförutsättningunder attstat

tillträde till de fördragsslutandeförsäkrasLuftfartygengodkännande.
eller flyg-fonnerangivnavid vissaterritorier transporterstaternas av

ningar.
EU/EES-stater, harhar tillträttshuvudsakiKonventionen, avsom

trañkrättighetsfrågor för nämndabetydelse dåminskadfått stateren
bestämmelser i gemenskapsrät-långtgåenderegleras meraavnumera

ten.

och denEurocontrolkonventionen2.2.10

överenskommelsenmultilaterala om

undervägsavgifter

december 1960ingicks den 13EurocontrolkonventionenGenom som
Europeisk organi-tillskapades1963kraft denträdde i 1och enmars

Eurocontrol.säkerhetluftfartenssation för
föremål förgiltighetstid år blevpå 20hadeKonventionen ensom

Ãndringsprotokollet, den feb-daterat 121981.ändringar åromfattande
konventionen i denochjanuari 1986kraft den 1trädde iruari 1981,

från dettaförlängd med 20 årgiltighetstidfick sinlydelsenändrade
den intefem iförlängning år sägsautomatiskdatum med taget upp.om

tillträde tillautomatisktmedförEurocontrolkonventionenTillträde till
ingicksundervägsavgifteröverenskommelsenmultilateraladen somom

bådaländer inärvarandefebruari 1981. För är parterden 12 samma
Eurocontrolkonven-revideramedarbeteomfattandeavtal.dessa Ett att

änd-undertecknadesjuni 1997och den 271993 ettinleddes årtionen
Vid till-konferens i Bryssel.diplomatiskvidringsprotokoll sammaen

multilateralaenligt vilket dentilläggsprotokollundertecknadesfälle ett
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bilaga tillöverenskommelsen skall upphöra gälla och IVersättasatt av
protokollbåda har inte iden reviderade konventionen. Dessa ännu trätt

kraft.
SÖmedlem Eurocontrol sedan decemberSverige i den l 1995är

1993/94:l04 och tillträtt den multilateralahar1995:81, även prop.se
SÖundervägsavgifteröverenskommelsen 1995:82. Sammanlagtom

Eurocontrolkonventionen och den multilateralatillträtthar 27 stater
undervägsavgifter.överenskommelsen om

främsta syftet med Eurocontrol tillskapaUrsprungligen det attvar
flygtrañkledningstjänsten förskulle sköta såvälorganisation somen

luftrum.civil flygtrafik i medlemsstatemas Det visademilitär övresom
betydande påtryckningar frånemellertid medlemsstaterna,sig trotsatt

EG-kommissionen, i mycket begränsadEuropaparlamentetsåväl som
överlåta kontrollen sina luftrum tillberedda Eu-omfattning att avvar

därför flygtrafikledningstjänstkomOrganisationenrocontrol. utövaatt
luftrummetområde i det Benelux-endast i begränsat övre överett

Västtysklanddåvarande Irland.delar Somoch översamtstaterna enav
medlemsstaterna Eurocontrolkonventionen 1981följd ändradehärav

organisationentanken skulle operativursprungligaoch den utövaatt
Eurocontrolpraktiken. kom i stället de-itrañkledning attövergavs nu

och planerings- utvecklingsfrâgorplaneringsorgan ochfinieras ettsom
verksamheten. Eurocontrolplats i handhar efterframskjutenfick en

flygtrañkledningstjänsten detendast inomkonventionsändringen övre
det tidigare Västtyskland ochdelen Benelux-luftrummet avav norra
uppgiftfrämsta flygsäkerhetenEurocontrols värnaär attstaterna. om

Eurocontrol har till uppgift få tillbl.a.och detta att attgörs genom
medlemsstaternasoch integrering flygtra-harmoniseringstånd aven

fikledningssystem.
hanteringen under-handhar Eurocontroldessa uppgifterFörutom av

avgift den inter-Undervägsavgift, eller routevägsavgifter. en ärsom
utnyttjandeförbeteckningen, den avgiftnationella är tas avuppsom

hjälpmedeloch andranavigeringshjälpmedelflygtrañktjänst och deden
sitt flyginforma-överflugna tillhandahållerden inomstatensom

för flygtra-luftrum inom vilkettionsområde, dvs. det svararman
tillhandahållsdenAvgiften omfattar tjänstñktjänsten. som

från och landningflygningen bortsettunderviigs, dvs. under hela start
inflygning.ochsamt ut-
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Danmark ochSverige,mellanavtalårs19512.2.11

på luftfartenssamarbeterörandeNorge
område

avtal rörandeÅr Danmark och NorgeSverige,ingick ett1951 samar-
SÖ enades dedetta avtal1952:44. Genomområdeluftfartensbete på

skulle samarbeta iluftfartsmyndigheter utöv-derasländerna atttre om
gäl-enligtnödvändiglufttrafikSASkontroll ärdenandet över somav

bestämmelser.internationella Närmareochtrafiktillståndlande lagar,
eftermöjligtskall, såvittsamarbetetförformernarörandebestämmelser

Avtalet,regeringama.de ävenfastställaslinjer,enhetliga tre somav
luftfarts-registrering luftfartyg,bestämmelservissainnehåller avom

krigs-vidoch förhållandenflygmaterielutförselin- ochcertifikat, av
denlydelse efterursprungligasinenligtkundeberedskapstillstånd,eller

medfördragsslutandede parternaoktober 1974 sägasl envar avupp av
SÖ år1959:42,tilläggsprotokoll år 1959varsel. Genommånaders12

SÖ giltig-SÖ har avtalets1989:74år 1989och1977:401976 senast
kan avtalettilläggsprotokollet sä-Enligt detutsträckts.hetstid senaste

konsorti-anledningMed2004.oktoberefter den att1först avgas upp
undertilläggsprotokollförlängtsgällande SAS har är nyttettalavtalet

innehållaskalltilläggsprotokolldettaAvsiktenutarbetande. ävenär att
avtalet.förlängning aven

EG2.3

luftfartenochtransportpolitikEG:s2.3.1

verksamhetgemenskapensframgårEG-fördragetf iartikel 3 attAv
kapitel idettransportområdet. Ipolitik påomfattaskall gemensamen

särskilt stad-tagits inhar detbehandlar tjänster ettEG-fördraget som
påför tjänsterfri rörlighetföreskriverartikel 61.1, attgande, som

avdel-särskildbestämmelserna ireglerasskalltransportområdet enav
artiklarna 74-84avdelningDenna utgörsangåendening transporter. av

detAmsterdamfördraget. Attenligt70-80artiklarnaEG-tördrageti
innebär intetransportområdetavseende attavdelningsärskildfinns en

transportsektorn,tillämpning inomskulleövrigt intei ägafördraget
särlös-vissakrävtsärskilda hartransportfrågornas naturendast attutan

ningar.‘

Wiberg, Trans-transportpolitik, RagneEG:sredogörelseFör närmare seaven
Publica EU.porter,
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skall uppnåartikel EG-fördraget stadgas medlemsstaterna74 iI att
transportpolitik. Efterinom förfördragets mål gemensamramen en
utgången år 1969,övergångsperiodens slut, dvs. vidden tredje av

genomförda transportområdet så-mål varit ochskulle fördragets ha
transportpolitik. övergångspe-Närledes förinom en gemensamramen

fördragsmåletemellertid interioden hadelöpte ut om en gemensam
fortsatte lämna rådetKommissionentransportpolitik förverkligats. att
vilket syftade tilltransportområdet,till lagstiftning påförslag att en

etableras mellan med-transportpolitik småningom skullesågemensam
sammanhängan-berett någotRådet dock intelemsländerna. att antavar

med endast vissanöjde sigtransportpolitisktde antaattutanprogram,
det bedömdes särskilt önskvärtdelområden därförfattningar inom som

mellan medlemsländemastill ståndharmonisering kom transport-att
1980-talet ansåg Europaparlamentet rådetbörjanlagstiftningar. I attav

underlåtenhet införasinförborde ställas till att gemensamenansvar
införstämde därför rådet EG-Europaparlamentettransportpolitik.

avgörande år mål 13/83uppmärksammat 1985och idomstolen ett
fann domstolen1513 rådet1985,Rådet, REGParlamentet attmot s.

fördragsbrott. Rådet hade inte fullgjort sinatillskyldigthade gjort sig
till den rörligheten förhade friadet inteförpliktelser attsettattgenom

förverkligats och villkor inte hade fast-internationella atttransporter
i andraverka medlemsstater.transportförare Un-ställts rätt attgavsom

avgörande lade kommissionen fram vit-sindettasamtidigt medgefár
marknaden. Rådet har därefterden inreförverkligandetbok an-avom
förordningar direktivbetydelsefulla och påantal myckettagit trans-ett

avregleringar.betydandetilllettportområdet som
luftfarten liksom sjöfarten fölltvekanföremål förlängeDet omvar

Orsaken härtill artikel iEG-fördraget. 84.2ibestämmelsernaunder var
med kvalificeraddet det tillkommer rådetEG-fördraget där attsägs att

dessa bådagälla förvilka regler skallmajoritet bestämma trans-som
intekommissionenförslag frånRådet kunde upprepadeportmedel. trots

klarhet stämde kom-sådant beslut. För fåsig fatta någotförmå attatt
mål 167/731974EG-domstolen, årdärför rådet införmissionen som

förklarade dels359Frankrike, REG 1974,Kommissionen attmot s.
intei den månbestämmelser skall gällaallmännaEG-fördragets sär-

särskildai detdels reglernaangivna i fördraget,regler finns trans-att
sjöfart, rådetluftfart så längeför ochinte skall tillämpasportkapitlet

faller undersjöfart därmedluftfart ochochinte har beslutat attannat,
avgörande deInnebörden dettaallmänna fördragsreglema.de attvarav

cirkulationenetableringsrätt, den friareglernaallmänna av varor,om
luftfart.skall tillämpasocksåarbetskraft, tjänster osv.

År från EG-domstolen,viktigt avgörandekom det1986 ännu ett
209-213/84 MinistéreFrontiéres målenNouvelleskallatvanligen
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uttaladesdär det EG-1425,1986,Asjes, REGPublic attmot s.
tillämpliga på luftfartsområ-konkurrensreglerallmärmafördragets var

nationella domsto-direkt detillämpasockså kundededet samt att av
lama.

grunden för den framtidaladeavgörandenbådaDessa gemensamma
avreglerapolitik har gåttinom EG. Dennaluftfartspolitiken ut att
vilket harstärka konkurrensen,ochgemenskapenluftfarten inom att

åtgärdspaket.s.k.antagandetskett treavgenom
innehöll rådsdirekti-ochdecember 1987ipaketetförstaDet antogs

flygningar mel-tidtabellsenligaförprissättningen87/601/EEGvet om
kapacitet och mark-87/602/EEGrådsbeslutetmedlemsstaterna,lan om

och EEG/3976/87EEG/3975/87rådsförordningamanadstillträde, samt
och vissa kate-konkurrensregler på företagEG:stillämpningen avom

luftfartssektom.förfaranden inomsamordnadeavtal ochgorier av
inleddes iluftfarten inom EGavregleringeniandraDen etappen av

förordningbestodpaketetandradetdå rådetjuli 1990, antog som av
luftfart, vilkenregelbundenförbiljettpriserEEG/2342/9O ersatteom

lufttrafikföretagsEEG/2343/9Oförordning87/601/EEG,direktiv om
gemenskapentrafik inomregelbundenflyglinjer itilltillträde mm.,

EEG/2344/90förordningoch87/602/EEG,beslutvilken ersatte om
utfärdabemyndigande för kommissionenlämnatändring tidigare attav

flyg-reglernaliberaliserades ocksådäreftergruppundantag. Strax om
flygfrakt-bedrivandeEEG/294/91rådsförordningenfrakt om avgenom

ochmarknads-helt friPrissättningen blevmedlemsstater.mellantrafik
förenklades.tillträdesreglerna

då rådeti juni 1992luftfartspaketet komoch sistatredje antogDet
lufttrafikföre-tillstånd förutfárdandeEEG/2407/92förordning avom

EG-lufttrafikföretags tillträde tillEEG/2408/92förordningtag, om
förordningamadelvisgemenskapen,inomflyglinjer ersattesom

bil-EEG/2409/92förordningEEG/294/91,ochEEG/2343/90 samt om
förordninglufttrafik,förtarifferoch ersattejettpriser som

EEG/294/91.förordningdelarEEG/2342/9O och av
kraven för utfär-föreskrivsförordningardessaförstaI den treav

för de lufttrafikföretagoperativa licenserupprätthållandedande och av
förordningen rörandeandragemenskapen. Denetablerade iärsom

från denflygbolag 1gemenskapensföreskrivermarknadstillträde att
angivna begräns-i förordningenandrajanuari 1993 har änrätt att utan
flygplatser i dengemenskapens allatrafik mellanbedrivafrittningar

dock inteaprilden 1 1997trafik.civil Föreförmån de är öppna var
andralufttrafikföretag från EG-medgeskyldigamedlemsstaterna att

medFrån och deninrikeslinjer cabotage.flygarätten attstater rena
EG-lufttrafikföretag denallaemellertidhar oavsettapril 19971 var-

iinrikestrafikbedrivalikautfärdadlicensen rättoperativa attär en-
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i princip prissätt-innebärs.k. prisförordningenmedlemsstat. Den att
Myndigheternafri.gemenskapeninomningen för flygtransporter är

priskon-uppenbart osundöverprissättning elleringripakan dock mot
kurrens.

förordning,antagitförordningar har rådetsidan dessaVid tre enav
ankomst- ochregler för fördelningEEG/95/93 avgemensammaom
vilkens.k. slots, huvud-flygplatservid gemenskapensavgångstider

luftfartsorganisationenfrånfrivilliga riktlinjerbaseradsakligen är
IATA.

antagit rad andrahar rådetluftfartspaketende ävenUtöver tre en
förordningluftfarten.civila Genomrörande denrättsakter

för datoriserade bokningssystem,uppförandekodEEG/2299/89 enom
införts tving-EEG/3089/93, har detförordningändrats engenomsom

datoriserade bokningssystemtillämpliguppförandekodande ärsom
lufttransportprodukter erbjuds elleromfattardeden utsträckningi som

Vidare rådet antagit di-territorium. hargemenskapensanvänds inom
flygplan direktivfrån civila se bl.a.bullerbegränsningrektiv avom

förordning skall tillämpasantagitocksåRådet har92/14/EEG. somen
och administrativa förfarandenkravtekniskaharmoniseringenpå av

EEG/3922/9l. bl.a. underlättaFörcivila luftfarten rör-inom den att
gemenskapen rådet antagitinom harförarkabinpersonalförligheten ett
godkännande förömsesidigt certifikat91/670/EGdirektiv av per-om

luftfarten. Rådet antagitcivila hardeninomfunktioner ävensonal med
vilkahaveriundersökningar, återfinns i direktivförreglergemensamma

utredning flyghaverierprinciper förgrundläggande94/56/EG avom
luftfart.civiloch tillbud inom

luftfartför skärpts harkonkurrensreglema gradvis harmedochI att
behovföreligger medgedetfunnitkommissionen attatt av gruppun-

dels förordningantagandethar skettdantag. Detta avgenom
fördraget på vissa ka-artikel itillämpningen 85.31617/93EEG/ avom

avseendemedförfarandenoch samordnadeavtaltegorier gemen-av
drift, samrådsamordning tidtabeller,ochplanering gemensamavsam
fördelningregelbunden luftfartioch frakttaxor samt avpassagerar-om

förordningdelsflygplatserankomsttider förochavgångs- samt
vissa kate-fördraget påartikel 85.3 itillämpningenEG/3652/93 avom

avseende på datorise-förfaranden medsamordnadeavtal ochgorier av
EG/3652/93Förordninglufttransporttjänster.bokningssystem förrade

upphört gälla.har attnumera
tillträde till marknadentredjefördet möjligtFör attgöraatt man

antagithar rådetgemenskapeninomflygplatsernamarktjänster påför
i avvaktan pårådetVidare harrörande detta.97/67/EGdirektivett

funnit det lämp-pågårWarszawa-Haagsystemetden revidering somav
passagerarskyddet påEG/2027/97 stärkaförordningligt att genom en
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obegränsat införts förEG-lufttrañkföretagen harförså sätt att ansvar
fraktföraren tillförmed striktpassagerarskador ersätt-ettuppansvar

EG-förordningenbör observerasSDR. Detningsbelopp 100 000 attom
luftfart.inrikestillämpbar pådirektäven är

lade fram för-kommissionenår 1997kanSlutligen ettnämnas att
säkerhetskontroll luftfartyg fråninrättandedirektivslag till avavom

i gemenskapen. Syftet med detflygplatseranvänderlandtredje som
luftfartygskulle tillämpas på frånenbartdirektivetföreslagna som

luftfartssäkerhetförbättradbidra till sä-tredje land attatt genomvar-
blir möjligtoch sprids så detuppgifter samlas inkerställa attattatt

vilka åtgärderbeslutsunderlag förtillräckligtframställa avgöraattett
säkerheten förresandes säkerhet ochdeförkrävs garanteraattsom

från tredje land, deras drift ochluftfartygmarken,människorna på att
misstanke föreligger inter-skälignärhelstinspekterasbesättning attom

luftfartyg beläggsföljs och sådanaintesäkerhetsnormernationella att
för den omedelba-nödvändigtstartförbud dettamed attär garanteraom

fattas genomförslämpliga åtgärder ochbeslutochsäkerheten att omra
har dock for-Förslagetkonstateras.till de bristerför rättaatt avsom

skäl inte antagits.mella

luftfartområdet civilEG-rättsakter inom2.3.2

kortfattad beskrivning deordningkronologiskiavsnittI detta avenges
civil luftfart. Icke bindandeområdetinomfinnsEG-rättsakter som

tillämpningen vissakommissionenbesluträttsakter rörsamt avsomav
med.har inte tagitsförordningar

1979 införa20 decemberdenRådets 80/5 0/EEGbeslut att ettomav
mellan medlemsstater ochsamrådsförfarande förbindelsernaom

områdepålufttransportområdet aktioner dettapå ochlandtredje om
organisationerinternationellai

kommissionen begäranochmedlemsstaternabeslut skallEnligt detta
varandrasamråda medkommissionenellermedlemsstat omav en
organisationer, ochbehandlas i internationellalufttransportfrâgor som-

förbindelsemaiutveckling haraspekter denolika ägt rumsomav-
lufttransportområdet ochland påtredjeochmellan medlemsstater om

multilaterala avtalenbilaterala ellerområde ingångnade dettahur
punkterna.viktigastedefungerar

samrådsförfaran-syftet medvadbeskrivsbeslutet ärI närmare som
det går till.det och hur
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1979 begränsning20 decemberdenGRådets 80/51/EEdirektiv omav
rådets direk-från underljudsluftfartyg, ändratsbuller genomsomav

G83/206/EEtiv

l civila jet-säkerställamedlemsstatvarjedirektiv skall attdettaEnligt
registreradeunderljudsflygplanpropellerdrivna ärochmotordrivnaE som

kategorierdetill någonhörochterritoriumdessinom som an-avsom
t till Chicagokon-i bilaga 16och 6kapitel 5del II,Volymiges

inovember 1981,den 26fråntillämpasutgåvai denventionen, som
får användas16/5 intebilagakalladnedanändringmed 5enlighet

utfärdatharmedlemsstateninteterritoriermedlemsstatersinom om
flygplanetutredningtillfredsställandemiljövärdighetsbevis efter attom

16/5.i bilagatillämpligaminstuppfyller krav motsvarar normersom
propellerdrivnasäkerställa civilamedlemsstatskall varje attVidare

civilajet-kg ochhögst 7005godkändmedflygplan startmassaen
kategoriernågon detillhörinteunderljudsflygplanmotordrivna avsom

ianvänder flygplatser belägnaE och16/5bilagai ensomangessom
tillämpli-minstkravenligt degodkända motsvararmedlemsstat är som

medlems-registreras inomgångenförstadå de16/5i bilagai normerga
civilaskall heller tillåtainteMedlemsstaterna attterritorium.statens

registrerade i med-inteunderljudsflygplan, ärjetmotordrivna ensom
bullernor-minstkravuppfyllerinte motsvararochlemsstat somsom

territorier.derasinomanvänds16/bilagaimema

14 19873975/87 den decemberEEGRådets förordning omavnr
påkonkurrensreglerna inomföretagtillämpningförfarandet för av

rådets förordningar EEGändratsluftfartssektorn, nrgenomsom
2410/92EEGoch1284/91 nr

tillämpningenförfastställs utförliga reglerförordningdennaGenom av
Orsaken tilllufttransporttjänster.EG-fördragetoch 86 iartikel 85

för-Första17,förordningbehövssärskilda reglersådana är att nratt
inne-och 86,artiklar 85fördragetstillämpningordningen somavom

gäller påintekonkurrensöverträdelser,förfaranderegler förhåller
mel-lufttransporterendast förgällerFörordningentransportområdet.

förordningeniartikel 10Enligtgemenskapen.inomflygplatserlan
undersök-genomföra dei medlemsstaternamyndigheterbehörigaskall

nödvändiga.kommissionenningar ansersom
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december 1987Rådets 3976/87 den 14EEGförordning av omnr
påfördraget vissa kategorier avtalartikel 85.3 itillämpningen avav

ändratsluftfartssektorn,samordnade förfaranden inomoch som ge-
rådets 2411/92EEGförordning nrnom

utfärdakommissionen bemyndigandef°arEnligt förordningdenna attett
luftfartssektom.inomgruppundantagsförordningar

kommissionen utfärdat förord-förordning harstöd dennaMed av
1617/93.ningen EEG nr

december 1989 begränsningRådets 89/629/EE G den 4direktiv omav
från underljudsflygplanjetmotordrivnacivilabullerav

säkerställa från denmedlemsstaternadirektiv skallEnligt detta att
underljudsflygplan regist-jetmotordrivnacivilanovember 19901 som

användas inom deras territorier ellerinte fårterritorierinom derasreras
territorium de inte beviljats miljövår-medlemsstatsinom omannanen

iminst volymdighetsbevis enligt motsvarar normernasomnonner
Chicagokonventionen. Direktivet gällertillkapitel i bilaga 16del 3II,

och medhögst kg ka-på 34 000flygplan medinte för startmassa enen
platser.högst 19pacitet pâ

19892299/89 den 24 juliRådets EEGförordning en upp-av omnr
rå-ändratsbokningssystem,datoriseradeförandekod för som genom

och EG 323/19993089/93EEGdets förordningar nrnr

utsträckningdatoriserade bokningssystem i denförgällerFörordningen
erbjuds eller används inomlufttransportprodukteromfattarde ge-som

järnvägstransport-fall omfattasvissaterritorium.menskapens I även
företagförordningen skall varjeEnligtförordningen.produkter somav

datoriserat bokfö-marknadsföringenellerför driftenhar ettansvaret av
lufttrañkföretag möjlighetvarjesystemleverantörs.k.ringssystem ge

lika och icke-diskrimi-distributionstjänsterföretagetsfå delatt av
systemleverantörens förpliktel-beskrivsförordningennerande villkor. I

förordningen kan kommissionen dömanågoni detalj. Bryter utmotser
inte påverka tillämpningenförordningenartikel skallEnligt 22böter. av
ordning och åtgärder för da-allmänlagstiftning säkerhet,nationell om

95/46/EG.enlighet med direktivtaskydd i
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1990 paketresor,13 junidenRådets 90/314/EEGdirektiv se-omav
paketarrangemangoch andramesterpaket

medlems-inbördestillsyftar närmainnehåller reglerDirektivet attsom
huvudsakligenReglernapaketresor.rörandelagstiftning ärstaternas

konsumentskydd.inriktade på

990 lufttra-juli I2343/90 den 24EEGRådets förordning omavnr
inomIufttrafikregelbundenitill flyglinjertillträdefikföretags ge-

lufttra-passagerarkapaciteten mellandelningochmenskapen avom
mellan medlemsstaternalufttrafikregelbundenjikjöretag i

denna förordningbilaga haroch 1artikel 2Med undantag upp-eav
marknadstillträdes-2408/92EEGförordninghävts nrgenom

förordningen.
gemenskapensbegreppetdefinitioninnehållerArtikel 2 avene

anting-innehåll: lufttrafikföretagEttföljandemedlufttrafikföretag som
huvudkontor inomoch sittadministrationcentralahar sin gemen-en

regel-lufttrafik utfört ickeellerregelbundenbedrivitoch harskapen
de tolv måna-undergemenskapeninom närmasteflygningarbundna

eller har bedrivit regelbun-förordning,dennaantagandetförederna av
frihetsrättig-med tredje och fjärdemedlemsstaterlufttrafik mellanden

dennaföre antagandetmånadernatolvdeunderheterna närmaste av
förordning.

uppräkning lufttrafikfö-någrafinnsförordningentillbilaga 1I aven
kriterier. I bilagadennadessa nämnsskall motsvararetag ansessom
Airlines. Enligt till för-bilaga 3MonarchochBritannia AirwaysSAS,

behandlas SAS.Scanairskall sätt2408/92ordning samma som
ändratshar inte3bilagalängre,Scanair finns inteFlygbolaget men

till detta.med hänsyn
licensierings-2407/92förordning EEGi rådetsartikel 4.3I nr

förordningarna EEGtillhänvisningfinns detförordningen nren
fannsinfördesförordningardessa294/91. Näroch EEG2343/90 nr

kriteriernauppfylldeflygföretagjämställa någrabehovdet att somav
EG-flygfraktföretagellerlufttrafikföretaggemenskapensför att vara -

stadgandetinnebärLuftfartspolitiskt ettmed dessa.särskilt SAS er--
villkor förensartadeoch behovetSAS-konstruktionenkännande avav

verksamhet.SAS
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Rådets 294/91 den februariförordning EEG 4 1991 bedri-avnr om
mellan medlemsstaternavande flygfrakttrafikav

bilagan till förordningenMed undantag artikel b och har förord-2av
förordning EEGningen upphävts 2408/92 marknads-genom nr

tillträdesförordningen.
definition begreppetArtikel b innehåller EG-flygfrakt-2 en av

uppräknat de flygfraktföretagföretag. bilagan finns i arti-I som avses
b däribland finns SAS.kel 2

Rådets 295/91 februariEEG den 4 1991 infö-förordning nr av om
regler kompensation tillrande gemensamma om passagerare somav

på luftfartyg i regelbunden lufttrafiknekas ombordstigning

minimiregler för hurFörordningen innehåller ersättning-gemensamma
grund överbokningskall bestämmas någonnär vägras trans-aven

dentillämpning förutsättsreglemasFör vägrasatt transportenport. som
platsreservationfårdbiljett, bekräftad har checkathar giltig samtenen

föreskrivet Enligt förordningen artikelin tid och på 3.1i sätt.rätt
prioriteringsregler skall tillämpasskall lufttrafikföretag näranta som en

överbokad. skall anmäla dessa regler och varjeflygning Företagenär
berörda medlemsstaten tilldem till den och kommissionen,ändring av

medlemsstater.dem tillgängliga för övrigaskall hållasom
skall ha väljanekas ombordstigning, mellanDen rätt attsom

avdrag för kostnader,återbetalning biljettpriset utanav-
tillgängliga flygning till bestämmelseorten,till förstaombokning-

dag finner lämplig.ombokning till den senare som passageraren-
alternativ väljer skall flygföretagetOavsett vilket passagerarensom

angiven minimiersättning. Bestämmelserna i förordning-betala vissen
domstol framställainte i krav på ytterliga-inskränker möjligheten atten

frivilligt plats iinte avstått utbyteersättning motpassagerarenre om
ersättning.

pågår för närvarande.denna förordningEn översyn av

Rådets 91/6 70/EEG den 16 december 1991 ömsesidigtdirektiv av om
funktionercertifikat för personal med inom den ci-godkännande av

vila luftfarten

för certifikat för närvarande inte fast-kvalifikationer krävsDe ärsom
Medlemsstaterna har därför kvar möjlighe-gemenskapsnivå.ställda på

kvalifikationer. medlemsstat fårnivån dessabestämma Enten att
i medlemsstat skall förvär-dock inte kräva medborgareatt annanenen
redan skaffat sig kvalifikationema ikvalifikationer dennedessava om
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för förarka-rörlighetensäkerställabl.a.medlemsstat. För attannanen
gemenskapsförfaran-införapåkallathar detbinbesättning att ettansetts

personal.för sådanoch kvalifikationercertifikatgodkännandeförde av
dröjsmål elleronödigtmedlemsstatskalldirektivetEnligt utanen

medlemsstatcertifikat utfärdatvarjegodtaytterligare en armanavprov
knutna till det-behörigheterrättigheter och ärdemedtillsammans som

baserat på kravsådant certifikatförutsättning ärunderDetta att ettta.
möjliggöraFörvärdmedlemsstaten.igäller attdemotsvarar somsom

certifikathoslikvärdighetenbedömamyndigheterbehörigaför att som
jämfö-kommissionen gjortharmedlemsstaterandrautfärdade enär av

utfärda certifikatförmedlemsstati varjeställs attde kravrelse somav
kommis-begäramedlemsstatvarjekanVidarefunktioner.för samma

förden fåttcertifikatlikvärdigheten hosyttrande ettsionens somom
hoslikvärdighetenbeträffandetvivelrimligafinnsdetgodtagande. Om

eller begäraytterligare kravställavärdmedlemsstatencertifikat kanett
värdmedlems-skallytterligaredetgenomgås. Krävs provettatt prov
till detta. Ommöjlighetcertifikatinnehavarenmöjligtsnaraststaten ge

godkänts iellerställtskravytterligareuppfyllt deharsökanden som
certifikatet.godtamedlemsstatenberördaskall den genastbegärda prov

godtaskyldigmedlemsstat ocksådirektivet attiartikel 4.5 ärEnligt en
bilaga Chicagokon-i tillkraven 1enligtutfärdatscertifikatvarje som

giltighetskravde speciellauppfyllerinnehavarenventionen om
direkti-i tillföreskrivs bilagarequirementsValidationspecial ensom

användsgodkännandekravspeciellabegreppetdärbilagan,Ivet. -
föreskrivs vissaöversättningenkorrekta t.ex. attdentordevilket vara -,

förskall uppfylldaflygerfarenhet attpåoch kravkravmedicinska vara
erkännas.godtasskallcertifikatutländsktett

artikel 3.2 direktivetinnehållerprivatflygarcertiñkatgällerVad
certifikat iutfärdatEtterkännande. ärlångtgåendekrav på ensom

VFR-dagerprivatflygningutförainnehavarenmedlemsstat rätt attger
förare,med ävenför flygningcertifieratluftfartygmed är enett som

medlemsstat.iregistreratlufcfartyget är annanenom
säkerställa med-ocksåmedlemsstaterna attdirektivet skallEnligt

utbild-och privataoffentligatillmedlemsstaterandrai antasborgare
grunderförfarandenochcertifikatprovtillochningar somsamma

medborgare.derasförtillämpas egna
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Rådets 3922/91 denförordning EEG 16 december 1991nr av om
administrativaharmonisering tekniska krav och förfaranden inomav

området luftfart, ändrats kommissionenscivil förordningsom genom
EG 21 76/96nr

luftfartsmyndighetema JAA Joint AviationDe Authori-gemensamma
associerat till ECACties, European Civil Aviationär ett organsom

avtal för samarbete vidConference, har utarbetat utveckling och ge-
luftfartsbestämmelsernomförande JAR Joint Avia-gemensammaav

berör tlygsäkerheten.tion Requirements på alla områden Angå-som
vidare nedan,ende JAA och JAR avsnitt 2.4.2 ochECAC, 2.4.3.se

transpoitpolitiken bör tekniskaEnligt den krav och ad-gemensamma
berör flygsäkerhetenministrativa förfaranden harmoniseras påsom

JAR-regler. har därför lämpligtgrundval JAA:s Det ansetts attav
befogenhet med bistånd kommittékommissionen attges av en av ex-
medlemsstaterna, de ändringar utvecklatsgörautsesperter, som av som

tekniskabeträffande de krav och administrativaJAA gemensammaav
förfaranden antagits rådet.som av

bilaga finns förteckningtill förordningen 2bilagaI över etten en
JAR-bestämmelser. bestämmelser skall enligt förordningenantal Dessa

tekniska krav och administrativa förfaranden in-utgöra gemensamma
områden finnsgemenskapen. det gäller inte förtecknadeNär isomom

rådet tekniskaden aktuella bilagan skall krav ochanta gemensamma
administrativa förfaranden. avvaktan på sådana förslag blirI att antagna

relevanta bestämmelsermedlemsstaterna tillämpa i sina befintligakan
finns föreskrifternationella författningar. förordningen medlems-I om

produkterskyldighet erkänna med deöverensstämmerattstaternas som
administrativa förfarandena.tekniska kraven ochgemensamma

Ändringar intagna i bilaga och blivit nöd-i de JAR 2ärsom som
vetenskapliga och tekniska framsteg beslutasgrundvändiga av av

förfarande finns beskrivetenligt särskilt i artik-kommissionen ett som
krävs deti förordningen. För JAR enligt artikel ilarna och 12 411 nya

fullständig legislativ procedur.förordningen en

Rådets 3925/91 den 16 december 1991förordning EEG av omnr
formaliteterde kontroller och gäller för handba-avskaffande somav
tillhörbagage med flygoch incheckat personersom som resergage

bagage tillhörgemenskapen, förinom samt som personer som reser
med gemenskapenfartyg inom

huvudregel kon-förordningen skall det inte företas någraEnligt som
handbagage och incheckat bagage till-troller eller formaliteter för som

med flyg inom gemenskapen. Förordningenhör reserpersoner som
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bagage ellerhindrar dock inte det utförs säkerhetskontroller kon-att av
förbud eller restriktioner medlemsstaternatroller i samband med som

fastställer.
tillförordningen finns det bestämmelser ochI även rörsom resor

icke-gemenskapsflygplatser bestämmelserfrån eventuellasamt om var
skall utföras.och formaliteterkontroller

det kommitté för den friaförordningen skall inrättasEnligt rör-en
skall bestå företrädareför flyg- och fartygspassagerareligheten som av

företrädare för kommissionenoch ha ord-för medlemsstaterna somen
behandla alla frågor tillämp-Kommittén skall haförande. rätt att om

föreläggs den ordföranden,förordningen antingen påningen avsomav
företrädarebegäran för medlems-initiativ eller pådennes eget av en en

stat.

1992Rådets den 2 begränsningardirektiv 92/I4/EEG imarsav om
volymomfattas del II, kapitelflygplan 2 iutnyttjandet avsomav

internationell civil luftfart, andrabilaga 16 till konventionen om
rådets direktiv 98/20/E Gändratsupplagan 1988, genomsom

säkerställamedlemsstaterna civila jetmotor-direktivet skallEnligt att
vilkas harunderljudsflygplan, genomströmnings-drivna motorer ett

två, från och medmindre den april 1995 inteförhållande 1änärsom
territorium,deras såvida de inte bevil-flygplatser inomtillåts trafikera

buller enligtavseende vissa i direktivetmiljövärdighetsbevisjats an-
april 2002 skallmed den medlemsstaternaoch 1Frångivna norrner.

jetrnotordrivna underljudsfartygcivilasäkerställa samtliga tra-att som
uppfyllerterritorierderas vissa i direktivetflygplatser inomfikerar an-

vissaintagetfinns det undantagsbestämmel-direktivetgivna Inorrner.
ser.

Ändringsdirektivet infö-ålläggsinnebär bl.a. medlemsstaterna attatt
överträdelser de natio-förvidmakthålla påföljdssystemoch ett avra

regler och de skalldirektivetsbestämmelsernella attmotsvararsom
dessa påföljdernödvändiga åtgärderna för säkerställavidta de attatt

tillämpas.

1992 utfär-Rådets den juliförordning EEG 2407/92 23 omnr av
tillstånd Iicensierings;/Brordningenför Iufttrafikföretagdande av

skall ställas på demenhetliga kravförordning fastställsdennaI som
flygtrafik transportkommersiellslagbedriver vissa av passa-avsom

betalning inom gemenskapen.och/eller gods motpostgerare,
fåkravuppfyller förordningens harföretag rättEtt att en ope-som

betalning utföratillstånd för företagetrativ licens, vilken att motär ett
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licensen.och/eller gods ilufttransport post som angespassagerare,av
särskilda flyglinjer ellertillgång tilli siglicens inteoperativEn ger

gemenskapentill flyglinjer inomtillträderörandeFrågormarknader.
marknadstil1trädes-förord-2408/92förordning EEGbehandlas i nr

ningen.
operativ licens för företag endastfår utfärdamedlemsstatEn ett om

fall, dess beläget i den-förekommandeoch, idess huvudkontor säte är
lufttransportverksamhethuvudsakligaoch dess ärmedlemsstat, en-na

luft-affärsmässigt utnyttjandekombination medeller ibart annat av
Vidare krävs det före-underhåll dem.reparation ochellerfartyg attav

eller medbor-medlemsstaterkommeroch fortsatt ägasattägstaget av
majoritetsägande.direkt ellerantingeni medlemsstater, genomgare

sådana ellerkontrolleraseffektivtfortlöpandeskall staterFöretaget av
personer.

gångenoperativ licens för förstaansökerlufttrafikföretagNär ett om
detaljerad be-innehållerverksamhetsplandet bifogamåste som enen

aktuellaaffärsverksamheten under denplaneradedenskrivning pe-av
planerademarknadsutveckling ochavseendesärskilt medrioden,
följdernaoch ekonomiskafinansiellaberäknadedeinvesteringar, samt

verksamhet.dennaav
licensupphävande operativutfárdande ellerförvillkorSom av en

lufttrañkföretag luftfartyg,uppställas krav på ägerfår inte ettatt men
förden utfärdar licensföretagdeskall kräva attmedlemsstat somaven

ägande ellerluftfartyg antingenfleraellerde förfogar över ett genom
leasingavtal.

operativ li-för utfärdandetvillkorskall det alltidVidare ett avvara
gällandeberörda företaget hardetgiltighetdessoch för ettattcens

verksam-täcker dentrafikrättigheterdrifttillstând AOC utövaatt som
bevilja ellerAlla beslutomfattar.operativa licensendenhet attomsom

i Europeiskaoffentliggörasskalllicenseroperativaåterkalla gemen-
EGT.officiella tidningskapernas

försäk-lufttrafikföretagskalllicensieringsförordningenEnligt vara
olyckor, särskiltsamband mediersättningsansvartäckarade för att

och tredjegods,bagage,tillmed hänsyn post man.passagerare,
låtakan välja mellanlicenserutfärdarmedlemsstat att ettDen som

inomregister ellersitt nationellaluftfartyg iregistreralufttrafikföretag
lufttra-leasingavtal ingångna förkortvariga mötagemenskapen. attFör

extraordinärapå grundi övrigtellertillfälliga behovfikföretagets av
registreringskra-dispens frånlämnamedlemsstaternafårförhållanden

fråntillstånd inhämtasinhymingsåvälkräverVidare attut-vet. som
inhymingförtjänardetvarvidluftfartsmyndigheten, nämnas att av

inhyrdafår ske detlease, endasts.k.besättningflygplan med wet om, säkerhetskravmotsvarandeuppfyllerochunderkastatflygföretaget är
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medlemsstat skallflygföretaget.för inhyrandegäller det En utansom
införande i sitt nationellaavgifter beviljaoch diskriminerandedröjsmål

medborgare andra medlemsstater,iluftfartygregister ägssom avav
register enligt gällandeandra medlemsstatersöverföringar frånsamt

gäller luftvärdighetsbevis. Vid överfö-däribland deförfattningar, som
vanligavgift register-luftfartyg skall ingenring utövertas utannanav

avgift.

I992 EG-2408/92 den 23 juliRådets EEGförordning omavnr
till flyglinjer inom gemenskapentillträdelufttrafikfiiretags

marknadstiIltrade.firordningen

flyglinjer inom gemenskapen för såvältillträde tillgällerFörordningen
lufttrañk.regelbundenickeregelbunden som

medlemsstaterberörda tillåta EG-skallförordningenEnligt
dvs. befordratrafikrättigheter- rättenlufttrafikföretag attutövaatt pas-

lufttrafik mellan två flygplatser inomioch/ellergods postsagerare,
gemenskapen. Själva utövandetinomflyglinjergemenskapen på av-

offentliggjorda gemenskapsbestäm-skall reglerastrafikrättigheter av
lokala bestämmelser säkerhetellerregionalanationella,melser och om

och avgångstider.ankomst-fördelningmiljöskyddoch samt av
reglera fördel-medlemsstaternaspåverkar inteFörordningen rätt att

inom flygplatssystem,flygplatsernamellantrafikenningen ett omav
lufttrañkföretagetsgrundval natio-påsärbehandlingdetta sker utan av

identitet.nalitet eller
överbelastnings- och/eller mil-allvarligadet frågaNär är om

villkor för, begränsainföra eller avvisamedlemsstatfårjöproblem en
tillfredsställande serviceni-särskilttrafikrättigheter,utövande när enav

transportmedel.med andrauppnåsvå kan
allmän trafikpliktinföramedlemsstatförordningen kanEnligt av-en

territoriumsitttill flygplats inomregelbunden lufttrafikseende somen
flyglinjeeller påutvecklingsområdeytterområde ellerbetjänar ettett en

sitt territorium,regional flygplats inomtilltrafikunderlagmed svagt en
regionens ekonomiskaväsentlig förflyglinjenförutsatt att varaanses

inget flyg-trafikplikten innebär vidareallmännautveckling. Den att om
kommersiella grunder ilinjen vanligatrafikeraberettföretag är att

kapacitet och pri-regelbundenhet,beträffandevillkorenlighet med de
medlemsstatenuppställer, fårmedlemsstaten ettgenomm.m. somser

med fårflygföretagutväljaupphandlingsförfarande ensamrättett som
utgå till flygföretagetersättning fårvartill kommertrafikera linjen, att

ifråga.
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juli 1992 biljett-2409/92 den 23Rådets EEGförordning omavnr
lufttrafiktariffer förochpriser

har operativ licenslufttrafiktöretagfår deförordningenEnligt som en
frittEG-lufttrañkföretaglicensieringsförordningenutfärdad enligt

flygpriser.sinasätta
lämnas till dem.uppgift flygpriserkan krävamedlemsstatEn att om

uppgiften skall läm-vilken formibestämmakan självMedlemsstaten
flyg-timmar innanin tidigast 24krävasuppgift kansådan ettEnnas.

pris, då dettill existerandeanpassningvidkraft,träder ipris ettutom
förhandsanmälan.medräcker en

möjligheter gripavissamedlemsstaternaharförordningen attEnligt
lufttrafikfö-således åläggakanmedlemsstatprissättningen. En ettin i

till prisstrukturenmed hänsynbaspris,upphäva s.k.ettattretag som
faktoreroch andra relevantaflyglinjenaktuella ärpå denhelhetsom

lufttra-möjlighet åläggaocksåharmedlemsstathögt. ettorimligt En att
marknadskrafter-prissänkningarytterligareavstå frånñkföretag att om

flygprisema,nedåtutvecklingihållandetillhar lett som avse-avenna
prisvariationer ochsäsongsmässigasedvanligafrånavvikervärt som

lufttrañkföre-bland alla de berördautbredda förlustermedför allmänt
lufitrafiken.aktuellainom dentagen

och1993 definition19 julidenRådets 93/65/EEGdirektiv an-omav
upphandlingvidspecifikationertekniskakompatiblavändning avav
ändratslufttrafiken,ledningförochutrustning system genomsomav

97/15/EGdirektivkommissionens

enligtutvecklats och tillämpatsharlufltrafikenledningförSystem av
ord-tolkningar. Ennationella och lokalamedgerregler,ICAO:s som

har medförtlokalanationella eller att systemenbaserad pâ systemning
hindrarkompatibla, vilketsynvinkel inteoperativteknisk och är enur

flygkontrollorgan i olikamellanflygningarkontrolleradeöverföring av
StandardiseringeuropeiskdärförharDet attmedlemsstater. ansetts en

säkerhetsnivå vadkonsekventuppnåbetydelse förcentral attär enav
angående den-IEurocontrolkonventionenflygledningstjänsten.gäller

lämpligaEurocontrol det2.2.10avsnittkonvention somangessena
nuvarandeför lösa dekrävsåtgärdervidta de attatt pro-organet som

iblemen Europa.
och användningendefinitionenpåskall tillämpasDirektivet av

utrustning ochvid upphandlingspecifikationertekniskakompatibla av
synnerhetilufctrañken,ledningförsystem av

kommunikationssystem,-
övervakningssystem,-
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flygkontrolltjänsten, ochtillautomatisk hjälpförsystem-
navigationssystem.-

förfarande identifiera ochsärskilt be-enligtskallKommissionen ett
skall obligatoriskaEurocontrol-standardersluta vilka vara en-somom

skallMedlemsstaterna vidta de åtgärderlagstiftning.gemenskapensligt
upphandling för flyg-vid utrustningsäkerställakrävs för attatt avsom

i bila-myndigheteruppdragsgivande civilatrañktjänst de som anges en
enligt direk-specifikationerhänvisar till detill direktivet antassomga

tivet.

den 18 januari 199395/93Rådets EEGförordning om ge-avnr
avgångstideroch vidankomst-fördelningregler för avmensamma

flygplatsergemenskapens

Är medöverbelastade flygplatser. problemensikteFörordningen tar
flygplatsfår medlemsstatallvarligt slagöverbelastning inte ge enenav

detvilket innebärflygplatssamordnad att utsesstatus ensom
lufttrafikföretagunderlätta förförflygplatsensamordnare för att som

flygplatsen.luftfart vidbedrivaellerluftfartbedriver attavser
Är och det inte finns några möjlig-allvarligt slagproblemen av mer

medlemsstatproblemen åligger detkortsiktig lösningheter till enaven
fullständigt samordnadfårflygplatsensäkerställa statusattatt som

tilldelaåligger det samordnarenflygplatserdessaflygplats. För att
i enlighet medavgångstider s.k. slotsochankomst-lufttrañkföretagen

fått full-flygplatsangivna regler. Förförordningeni statussom somen
skallsamordningskommittéskall detsamordnadständigt utses somen

med råd.samordnarenbistå

den 25 juni 1993EEG 1617/93förordningKommissionens avnr
på kategorieri fördraget vissa85.3artikeltillämpningen avavom

på pla-avseendeförfaranden medsamordnadeavtal och gemensam
samråddrift,tidtabeller,och samordningnering gemensam omav

fördelningregelbunden luftfartioch frakttaxor samt avpassagerar-
på ändrats kom-flygplatser,avgångs- ankomsttideroch genomsom

1523/96EGförordningmissionens nr

gruppundantag förkommissionenmeddelarförordningdennaGenom
eller flerasyftar tillförfarandensamordnadebeslut ochavtal, ettsom

följande mål:av
tidtabell för flygför-samordningochplaneringGemensam enav en-

gemenskapen.flygplatser inommellanbindelse
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flygförbindelse flyglinjepåregelbundendriftGemensam en nyav en-
flygplatser inombeläggning mellanflyglinje med lägreeller gemen-en

skapen.
med bagage i regel-befordranförSamråd taxor passagerareavom-

gemenskapen.flygplatser inommellanluftfartbunden
trafikenankomsttider och planeringochavgångs-Fördelning avav-

flygplatser inommellanluftfartde beröri den månflygplatserpå ge-
menskapen.

Kommis-gick den juni 1998.30förordningenGiltighetstiden för ut
förordningengiltighetstiden förförslagitemellertidsionen har att -

artikelstrecksatserna,och andraartikel förstaför 1undantagmed
till den juni 1999 seskall förlängas 30artikel 6 iiartikel och3 -

2.28.11.98,EGT C 369, s.

grundläggan-november 1994den 21Rådets 6/E Gdirektiv 94/5 omav
civil luft-och tillbud inomflyghaverierutredningförde principer av

fart

och tillbudflyghaverierutredningarvidskall tillämpasDirektivet av
medoch hänsyngemenskapens territoriumluftfarten påcivilainom den

skall tillämpasDirektivetförpliktelser.medlemsstaternas även utan-till
inbegri-utredningar haveriervidterritoriumgemenskapensför somav

utred-medlemsstat, dessaregistrerade iluftfartyg närär ensomper
allvarligaeller vid utredningarutförsningar inte stat avannanav en

medlemsstatregistrerade iluftfartyginbegriper ärtillbud ensomsom
dessaetablerat i medlemsstat,företag närhandhaseller ärett ensomav

utförsinteutredningar stat.annanenav
utredningsådanskall utredas.tillbud Enallvarligthaveri ellerVarje

eller Varjefördelning skuldsiktefallfår inte i något ta ansvar.av
genomförsutredningarnade tekniskasäkerställaskallmedlemsstat att

luftfart.institut för civil Iellerständigtövervakaseller ett organav
skalltillbudhaveri ellerutredningvarjesamband med ettett en rap-av

innehålla rele-skall sådanfalltillämpligautarbetas. I rapportport en
säkerhetsrekommendationer.vanta

tillträde till1996oktoberden 15Rådets 96/67/EGdirektiv omav
gemenskapenpå flygplatserna inomför marktjänstermarknaden

marknaden förtillträde tillgenomföradirektivetSyftet med är att
medVadgemenskapen.inomflygplatsernapåmarktjänster avsessom

sigtill direktivet. Detbilagai rör t.ex.marktjänster om passa-anges en
ankomst,vid avfärd,tillform tjänst tran-igerartjänster passagerarnaav

kontrollflygplatsen, inbegripetutanförtill elleranslutningsitering i av
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och ba-bagageresehandlingar, incheckningbiljetter, transport avav
Även omfattas.ramptjänstersorteringssystemen. s.k. Defram tillgage

besätt-flygplanetlastning och avlastningbl.a. samt transportär avav
flygterminalen.mellan flygplanet ochochning passagerare

förutsättningar, till-under vissa angivnaDirektivet skall, närmare
territorium lydermedlemsstatsflygplats inomlämpas varjepå somen

för kommersiellbestämmelser och stårfördragetsunder öppensom
bestämmelserna skallockså de olikadirektivetlufttrafik. I näranges

vissatillämpas år 1998, år 1999regler skall börjatillämpas. Vissabörja
ochhärför dels tjänster delsAvgörandeoch vissa år 2001. är typen av

fraktvolym. Trösklamaochstorlek vad gällerflygplatsens passagerar-
gods, miljoner2eller 25 000miljon1 tonär passagerarepassagerare

miljoner ellerrespektive 75 000gods 3eller 00050 tonton passagerare
bestämmelser marknadstillträde endastdirektivetsgods. Flera äromav

nämndanår de trösklama.flygplatsertillämpliga på de som
behövs föråtgärderskall vidta deMedlemsstaterna att garante-som

marknaden för marktjänster. Medlemsstaternatilltillträdetredjera man
marktjänster etablerade i gemenska-krävafår leverantörerna äratt av

får medlemsstaternamarktjänster begränsavissaVid typer an-pen. av
inte begränsa antalet till mindrefår docktalet tjänsteleverantörer. De än

för tjänst.två varje typ av
vidta de åtgärder förskall också behövsMedlemsstaterna attsom

fritt.kan Med egenhanteringegenhanteringensäkerställa utövasatt av-
juridiskeller med flygfysiskden därsituation person, somenses

gods frånoch/eller eller till den berördaposttransporterar passagerare,
marktjänsterflera ingåellerflygplatsen, skaffar sig typer utan attaven

i syfte tillhandahållatredje såda-mednågot helst kontrakt attmansom
tjänster.na

medlemsstatmöjligheterfinns det vissa fördirektivetEnligt atten
och utövandetmarktjänstertillträdet till marknaden förbegränsa av

kapacitetsbegränsningarspecifika elleregenhantering när utrymmes-
egenhantering iutföraoch/ellermarknadenomöjligtdet öppnaattgör

i direktivet.omfattning föreskrivsden som

199797/15/EG den 25Kommissionens direktiv antagan-ommarsav
rådets direktivändringEurocontrol-standarder ochde avom‘av

tekniskakompatiblaoch användningEEG definition93/65 avom
för ledningochupphandling utrustningvidspecifikationer systemav

lufttrajikenav

iEurocontrol-obligatoriskadirektiv skall dedettaEnligt momenten
Eurocontrol-standarddokumenti deingårspecifikationerna somsom

idirektivet antas.anges
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Rådets den 9 oktober 1997 lufttra-EG 202 7/97förordning av omnr
skadeståndsansvar vid olyckorfikföretags

lufttrafikföretagets ersättningsansvar vidfraktförarensReglerna om
bagage och gods finns i Warszawa-âsamkasskador passagerare,som

för skadeståndsansvar2.2.3. Denavsnittkonventionen se gräns som
gemenskapen förWarszawakonventionen haristadgas ansettsav vara

och sociala följd den lågaekonomiska Enlåg enligt dagens normer. av
rättsligalångdragnaofta uppkommerdetgränsen är att processer som

Vidare gäller Warszawakonventionenanseende.flygtrañkensskadar
Åtskillnaden mellan nationell och inter-trafik.internationellförendast

luftfartsmarknaden.avskaffats den inre Gemen-påtrafik harnationell
lämpligt ha för ochdetdärförskapen har gränsatt artansett avsamma
nationell och internationell trafik. ICAOvidbådeskadeståndsansvar

Warszawakonventionen. avvak-revidera Inärvarande påhåller för att
gemenskapen funnit det lämp-revidering hardennaresultatetpåtan av

dennapassagerarskyddet, vilket skettstärkatillfälligtligt att genom
förordning.

förlufttrañkföretags skadeståndsansvargällerFörordningen per-
luftfartyg eller underinträffat ombord påvid olyckorsonskador ettsom
tillämpas EG-Bestämmelserna skallavstigning.ellerpå- av

medlemsstat.utfärdad i EG-har licenslufttrañkföretag ensom
vid personskada obegränsatskadeståndsansvarlufttrañkforetagets är

eller avtal.sig i lag, konventioninförasbegränsning fåroch ingen vare
övrigt gäller Warszawakon-strikt. Itill 100 000 SDRUpp är ansvaret

denna nivå kan EG-innebärregler. Dettaventionens överatt
eller dessbevisa företagetundgålufttrañkföretaget att attgenomansvar

skadanåtgärder för undvikanödvändigavidtagit allaharföreträdare att
eller dess företrädare vidtaföretagetföromöjligteller det attatt var

skadelidandeden dödade ellermedvållande frånåtgärder. Vidsådana
förordning-under 100 000 SDR. Ingendock jämkasersättningenf°ar av

EG-lufttrañkföretaginnebärbestämmelser är ensamtatt ett ansva-ens
regresstalanföretaget förahindrarpersonskada ellerrigt för motatten

part.annan

2842/98 den 22 decemberEGförordningKommissionens avnr
artiklarna 85förfaranden enligtvissaihörande1998 parteravom

iEG-fiirdragetoch 86

bl.a.hörande enligtinnehåller reglerförordningDenna parternaavom
3975/87.EEGiförordningoch 16.2artikel 16.1 nr
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den 22 decemberKommissionens förordning EG 2843/98 avnr
innehåll ansökningar1998 form, och övriga detaljer ochi de an-om

rådetsföreskrivs förordningar EEG 1017/68,mälningar isom nr
EEG tillämpningenEEG 4056/86 och 3975/87 kon-nr om avnr

på transportsektornkurrensreglerna

förinnehåller regler förfarandena ansökningar ochFörordningen om
transportsektorn. lufttransportområdet gäller detanmälningar inom För

till kommissionen enligt artiklarnaansökningar eller anmälningar 3.2
3975/87.och i förordningen EEG5 nr

Internationella organisationer2.4 m.m.

luftfartslagstiftningen och tillämpningenden svenskaUtformningen av
beroende beslututsträckning fattas inombetydandeden iär av somav
avsnitt beskrivsdetta i korthet de vikti-internationella Iolika organ.

dessagaste organ.av

ICAO2.4.1

luftfartsorgansationen The Internationalcivila Ci-internationellaDen
upprättadesICAO Chicagokon-Organizationvil Aviation genom—

undertecknar konventionen medlem-blirventionen och de länder som
huvudkontorICAO beläget ii organisationen. Numera är ärvarsmar -

Nationematill dessFörentaMontreal, Canada knutet ettsom av-
fackorgan.

och olika underorgan,består församling,ICAO, rådettsom av en
för internationelluppgift utvecklahar till principerna och teknikenatt

internationellluftfart främja planläggning och utvecklingoch av
lufttrafik.

fastställa ochChicagokonventionenEnligt har ICAO att normer re-
Practices förRecommendedkommendationer Standards and sä-att

fråga författningar hosmöjliga likformighet ikerställa största m.m.om
och rekommendationerutfärdar sådanamedlemsstaterna. ICAO normer

Hittills har följandeChicagokonventionen.form bilagor tilli annexav
bilagor tillkommit:18

luftfartscertiñkatPersonnel Licensing -
trafikreglerRules of the Air —

NavigationInternational AirMeteorological Service for meteoro--
logi

flygkartorAeronautical Charts4: -
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Ground OperationsAir andused inbeofUnits Measurement to —
måttenheter

Commercial Air Transport, In-InternationalAircraftofOperation -
internationellluftfartyg ianvändandeAviationGeneralternational av-

trafik
ochnationalitets-MarksRegistrationandNationalityAircraft re--

gistreringsbeteckningar
luftvärdighetAircraftofAirworthiness —

luftfartunderlättandeFacilitation av-
teletjänstTelecommunicationsAeronautical10: -

flygkontrolltjänst, flygin-flygtrafikledningServicesTrafficAirll: —
alarmeringstjänstochfonnationstjänst

flygräddningstjänstandSearch Rescue12: -
luftfartsolyckorundersökningInvestigationAccidentAircraft13: av-

flygplatserAerodromes14: -
inforrnationstjServicesInformation änstAeronautical15: -

flygplansbuller,NoiseAircraftDelProtection,Environmental16: -
flygplansmotorerfrånemissionsutsläppEngineAircraftDel II: -

ofagainstCivil Aviation ActsInternationalSafeguardingSecurity17: -
säkerhetsbestämmelserInterferenceUnlawful -

far-flygtransportAirGoods byof DangerousSafe Transport18: av-
godsligt

underrättatharintemedlemsstaterallagäller forBilagoma som
fastställdadetillämpakanintevederbörandeICAO stat nonner-attom

rekommendationerna.ochna

ECAC2.4.2

Civil AviationThe EuropeanluftfartskonferenseneuropeiskaDen
närvarande 37har förECACgrundades år 1955.ECACConference -
ländereuropeiska ärvinnasMedlemskap kanmedlemsstater. somav

ICAO.medlemmar i
målsättningharrådgivande attECAC gynnaär ett somsomorgan
europeiskt flygtrans-uthålligtocheffektivtsäkert,utvecklingen ettav

rekommendatio-resolutioner,utfärdar ECACsyftedettaIportsystem.
Normaltbindande.rättsligtinteåtgärder ärpolicybeslut. Dessaochner

rättsordning-nationellai degenomslagfåolikadock pådebrukar sätt

arna.
plenarmöteECACinom ärbeslutande etthögsta organetDet som

medlemsländernadettaVidtredje år. möte representerashålls avvart
luft-för landetsgeneraldirektörenledasbrukardelegationer avsom

för ECAC:sriktlinjernabl.a.beslutasplenarmötetVidfartsmyndighet.
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plenarmötena ledsverksamhet under de kommande Mellanåren.tre
president och Co-ordinating Committeeverksamheten av en en som

sekretariatbåda väljs plenarmöte. ECAC har belägetärett eget somav
i Paris.

2.4.3 JAA

luftfartsmyndighetema Aviation AuthoritiesJointDe gemensamma -
luftfartsmyndighetersamarbete mellan antal europeiskaJAA är ettett

syfte främja flygsäkerheten. Medlemskap i kantill JAAhar attsom
medlemmar i ECAC. JAA associeratalla ländervinnas ärär ettsomav

närvarande länder medlemmar itill 29 JAA. HäravECAC. För ärorgan
fullvärdiga medlemmar och länderdäribland Sverige, 10länder,19är

kandidatmedlemmar.s.k.är
träffadessamarbetsavtalet JAA år 1979.första NumeraDet ärom

dokumentgrundat på från årinom JAA 1990samarbetet ett
the development, the and theconcerningArrangements acceptance

Requirements,Joint Aviation kallatofimplementations även
Cypem-avtalet,Document eller vilket har under-Arrangements

generaldirektörer.luftfartsmyndighetemas arbete på-Etttecknats av
dettakonvention slutfördesutforma aldrig.börjades med att menen

folkrättsligt bindandenågot avtal harsåledes inte påbyggerJAA utan
gent1emen’skaraktären agreement.ettavmer

utforma regler avseendeinriktatSamarbetet attär gemensamma
områdenomfatta allaregler har betydelsekanflygsäkerhet. Dessa som

emellertid särskild vikt vid reglerläggsför tlygsäkerheten. Det rörsom
flygmateriel, underhåll och använd-tillverkningkonstruktion och av

behörigheten hos och organisa-materiel,sådanning samt personerav
och underhålltillverkningtioner ansvariga för konstruktion,är avsom
utformaflygmateriel och flygplan. Genom att gemen-som opererar

produkter ochundviks dubbelarbete ochregler utbyte perso-samma av
reglerunderlättas. JAAmellan olika länder De gemensamma somner

Requirements JAR ellerJoint Aviationutarbetar benämns gemen-
luftfartsbestämmelser.samma

för nationellinomSamarbetet innebär åtar sigparterna attatt ramen
genomföraoch och JARdelta i utvecklingen JARrätt att anta somav

code.solekrav nationella varianter Parternautangemensamma
och arbeta förnationella regelverkskall införa i sittJAR att av-nya

i regelverk i förhållande till JAR.lägsna skillnader sitt
kan anspråk påmedlemsstaternade fullvärdigabara göraDet är som

automatiskt skallgodkännandentillstånd och andracertifikat,att er-
fullvärdiga medlemsstaterna.kännas de övrigaav
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innehållerJAR 145kanJARexempel på nämnasSom antagna som
anlitasflygverkstädergodkännandeförkrav som avavgemensamma

innehålleroch 3JAR-OPS lflygföretag,kommersiella gemen-som
gods ochkommersiellkrav föroperativa transport personer,avsamma

certifikatbestämmel-innehållerJAR-FCLpost samt gemensammasom
ser.

förordningantagithar EGavsnitt 2.3.2behandlats seSom enovan
administrativa förfa-ochtekniska kravharmonisering3922/91 avom
förordning har vissadennaluftfart. Genomcivilområdetranden inom

gemenskapsrätt.ställningfåttJAR av
förhandlingarinledamandaterhållitEU-kommissionen har att som

tlygsäkerhetsmyndighet;europeiskskapasyftar till att gemensamen
organisationsådanEASA.Authority EnSafetyAviationEuropean

bindande ochfolkrättsligtsamarbetetJAA,delvis göraskulle ersätta
skalltänkt EASADetbeslutsprocess. äreffektivare attsäkra upp-en

medlemsstaterdessmellan EU,konventionmultilateralrättas engenom
delta.Önskarländereuropeiskaövrigaoch som

Eurocontrol2.4.4

avsnitt 2.2.10.Eurocontrol,Angående se ovan

OPS-utvalget2.4.5

flygsäkerhetschefema.skandinaviskadebestår treDetta avorgan
verkschefer-mellaninstruktionmedavtalireglerasVerksamheten ett

medföretagtillsynhand gemensamti första överUppgiften ärna.
fo-i dettakoordinerasandra frågortillståndskandinaviskt ävenmen

luftvär-förSektionschefemavarje år.Ordförandeskapet roterarrum.
särskilt förmedunderutvalgbildarutbildning ettdrift ochdighet, me-

till-skandinavisktfinnstillsynsverksamheten ettdirektadendicin. För
i instruk-reglerasVerksamhetenSverige.ibelägetSTKsynskontor

OPS-utvalget.fråntion

IATA2.4.6

privaträttsligIATAAssociation är rentAir TransportInternational en
grundades år 1919ursprungligenflygföretagsammanslutning somav

intresseorganisationIATAnyorganiserades år 1945. äroch varsen
be-reguljärbolagendebestårhuvudsakligen störremedlemmar somav
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driver internationell trafik. Sedan år dock charterflyg-1974 kan även
företag medlemmar. spelar rollIATA det gällernärstor ut-vara en
formning och Standardisering kommersiella villkor, ochav normer pro-

för den internationellacedurer luftfarten. kanHär IATA:snämnast.ex.
roll gäller frivilligadet överenskommelser internationella flyg-när om
priser vilka IATA:s medlemsföretag de endast utföraccepteras närav

del den ingår avtal s.k. interlining.resenärentransporten av som om,
kan köpa flygbiljettPå så för omfattarsätt passageraren en en resa som

flera delsträckor och utförs flera flygföretag till lägre pris änettav om
köpte biljett för varje delsträcka. handharIATA ocksåpassageraren en

Clearingsitt House avräkningen mellan medlemsföretagengenom
gäller biljettintäkter.det Slutligen kan IATA vik-när nämnas äratt ett

tigt remissorgan inom lufttransportområdet, inte minst det tekniska
området.

bestämmelser2.5 Svenska inom området

civil luftfart

för innehålletdetta avsnitt redogörs kortfattat iI de viktigaste författ-
området civil luftfart.ningama inom Inom kan detparentes nämnas att

innehåller bestämmelserfinns författningar200 på någotöver som som
luftfarten. Beträffandetill den civilaanknyter vissa de författ-sätt av
lämnas längre framningar beskrivs nedan i betänkandetsom en mer

deras innehåll. Fördetaljerad redogörelse för beskrivning be-en av
hänvisas tilltill luftfartygstämmelser utredningens delbe-rör rättsom

luftfartyg SOU 1997: 122.tänkande Rättigheter i

Luftfartslagen 1957:2972.5.1

kap. meddelas grundläggande i frågaI 1 vissa bestämmelser rättenom
luftfart område. luftfart fårinom svenskt Sådan i principutövaatt en-

dast med luftfartyg eller från främman-svenska luftfartygmedäga rum
med vilka träffat överenskommelsede Sverige har tillrättstater om

luftfart inom svenskt område. Regeringen Luftfartsverketeller har
möjlighet bl. militära skäl inskränka eller förbjuda luftfart in-att a. av

viss del landet eller, tillfålligtvis under utomordentliga för-om en av
hållanden, i hela landet.

kap. finns bestämmelser registrering, nationalitetI 2 och märk-om
Registrering sker i luftfartygsregistret förs Luftfartsverket.ning. som av

förutsättning för luftfartygetDen skall få användas vid luftfart.är atten



1999:42SOUregelverketlufträttsliga158 Det

1986:172förordningenfinns iregistreringreglerYtterligare omom
i registretförts inhar ägerluftfartygEttluftfartygsregistret somm.m.

ochnationalitets-utfärdasregistretinförandet inationalitet. Omsvensk
nationali-med sinmärkasskall vidareLuftfartygetregistreringsbevis.

främmandeiregistreratdetregistreringsbeteckning. Om ärochtets-
enlighetmärkt iområdesvensktinomluftfartviddetskall varastat

hemlandet.iföreskrifternamed
miljövärdighet.ochluftvärdighetbestämmelserfinnskap.3I om

miljövärdigtochluftvärdigtskallluftfartygHuvudregeln är att ett vara
eller,åvilardettaför ägarenluftfart. Ansvarettillanvändsdet omnär

Luftvärdighetenbrukaren.ställe,iluftfartygetbrukar ägarensnågon
utfär-VerketLuftfartsverket.tillsynunderstårmiljövärdighetenoch av

Svensktmiljövärdighetsbevis.ochluftvärdighets-besiktningefterdar
Luftfarts-ellersvenskthaluftfart,ianvändsdetskall,luftfartyg avnär

miljövärdighetsbevis.ochluftvärdighets-utländsktgodkäntverket
ochbemanningluftfartygsbestämmelserfinnskap. omoch 5I 4 om

bestämmel-allmännahärBl.a.ombord. upptastjänstenochbefälhavare
denEndastLuftfartsverket.utfärdasSådantluftfartscertifikat. avomser

navi-förare,tjänstgörabehörigluftfartscertifikat attärhar somettsom
genomgåvill ut-luftfartyg. Denflygmaskinist påeller ett somgatör
lagenelevtillstånd. Ihaskallluftfartscertiñkat ettför angesbildning

skall åter-elevtillståndochcertifikat ettförutsättningarvilka ettunder
förvaltningsdomstol.allmänåterkallelse prövaskallas. Frågor avom

Den-befälhavare.luftfart havidanvändsdetskallLuftfartyg när en
någonOmbemanningenluftvärdigheten,tillsynskall ha över m.m.ne
säker-luftfartygetsföromedelbar farauppträdande utgörsitt engenom

åtgärdervidta debefälhavaren motfårombord,säkerheteneller förhet
olyckshän-inträffardetOmfaran.avvärjaförbehövs endenne attsom

kroppsskada ellerallvarligfårelleravlidernågonmedfördelse attsom
be-skallegendompåellerluftfartygetföruppstårskadabetydandeatt

ocksåskall närrapportera,Befälhavarendetta.fälhavaren rapportera
inträf-skulleolyckasådanförfaraallvarlig attnågonfunnitshardet en

fartygethosfelväsentligtpåtyderhänt ettharnågotfa eller när som
markorganisationen.eller

alkoholhal-påverkanuttröttning,sjukdom,grund avDen avsom
full-kanskäl intesådanaandraellermedelandraellerdryckertiga av

ombord.tjänstgörafår intebetryggande sättuppgiftersina ettgöra
markorganisa-ochflygplatserbestämmelserfinnskap. omI 6 om

uppfyllaskallanläggningar sä-andraochFlygplatserövrigt.tionen i
brukallmäntförflygplatsdriftochinrättandekrav. Förkerhetens av

myndighetdenellerregeringentillståndkrävsflygplatsallmän av
innangodkännasskallflygplatsallmänEnbestämmer.regeringensom
i frå-gällaskalldetsammaföreskrivaf°ar attRegeringenbruk.iden tas
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andra anläggningar för luftfarten. eller den myndig-Regeringenga om
het regeringen bestämmer får föreskriva flygplatservilka fårsom som
användas vid olika slag luftfart föreskriftermeddela avgif-samtav om

för användning allmänna flygplatser andraeller allmännater av an-
läggningar eller tjänster för luftfarten.

I kap. finns regler tillstånd till luftfartsverksamhet.7 Luftfart iom
förvärvssyfte får inte i Sverige tillstånd regeringen ellerutövas utan av
den myndighet regeringen bestämmer. Regeringen får dock före-som

luftfart förvärvssyfte luftfartskriva i i regelbunden trafikänatt annan
linjefart får tillstånd, det lämpligt med hänsyn tillutövas ärutan om
luftfartens eller omfattning. Tillstånd får beviljas bara det inteart om

till allmänna. Vidhinder hänsyn det prövning ansökanmöter av av om
tillstånd skall de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för trafiken
beaktas. Tillstånd till luftfart i inrikes trafik får endast till svenskages
rättssubjekt och vissa rättssubjekt med anknytning till EES-stater.

vissa bestämmelser lufttrafiken.8 kap. finns Regeringen ellerI om
meddelarden myndighet regeringen bestämmer föreskriftersom om

luftfärder olyckorvad skall iakttas vid för och olägenheter skallattsom
flygvägarockså meddelasundvikas. Föreskrifter får luftfartygom som

Bestämmelser finnsskall svenskt område.följa inom vidare land-om
befordranförbudningsskyldighet och krigsmateriel ellermot avom

fartygshandlingar.godsannat samt om
befordran medkap. finns bestämmelser luftfartygI 9 om av passa-

biljetter, resgodsbevisfinnsoch gods. Regler och fraktsedlaromgerare
utlämningförfoga godset, dess och frakt-rätten översamt attom om

förarens ansvarighet.
luftfart.skadorkap. reglerar för10 ansvaret genom

flygräddningstjänst,kap. finns bestämmelser bärgning11 ochI om
flygräddnings-undersökning luftfartsolyckor. Bestämmelserav om

tjänsten finns också i 102. med-räddningstjänstlagen Den1986: l som
verkar vid bärgning förolyckat nödställt luftfartyg hareller rättettav
till bärgarlön enligt bestämmelser fordranhärom i sjölagen. För på bär-
garlön har han luftpanträtt luftfartyget godset med förmånsrätti eller

förmånsrättslagen frånenligt 1970:979. undersökning säkerhets-Om
synpunkt luftfartsolyckor beröroch andra händelser luftfartenav som
finns bestämmelser i lagen undersökning olyckor.1990:712 om av

finns12 kap. bestämmelser för Luftfartsverket förbjudaI rätt attom
luftfárd luftfartyg dåmed inte luftvärdiga eller lagens villkorärsom
inte uppfyllda eller föreskrivna avgifter inte har erlagts.är

kap. finns ansvarsbestämmelser och vissa bestämmel-I 13 i kap.14
tillämpning, bl. överklagande Luftfartsverketslagensser om a. om av

beslut.
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luftfart ochmilitärbestämmelservissafinnsslutligenkap.I 15 om
statsändamål.förluftfartannan

1711986:Luftfartsförordningen2.5.2

anslut-tillämpningsbestämmelser iradinnehållerförordningDenna en
bemyndigandeninnehållerFörordningen ävenluftfartslagen.tillning

ämnesområden.olikaföreskrifter inomutfärdaLuftfartsverketför att

föreskrifterLuftfartsverkets2.5.3

erhållitharLuftfartsverketbemyndigandendestödMed genomsomav
före-föreskrifter. Dessaradverketutfärdarluftfartsförordningen en

svenska inter-genomförandetkonkretadetoftaskrifter, utgör avsom
Chicagokon-tillbilagorgenomförandetåtagandennationella t.ex. av-

författ-LuftfartsverketsiutfärdasEG-direktiv-olikaochventionen av
samlas iföreskriftemaövervägande delenLFS. Denningssamling av

Bestämmelser förpublikationsserienutgivnaLuftfartsverketden av
delar BCL:olikanärvarande sjuförfinnsBCL. DetLuftfartCivil av

BCL-CertifikatbestämmelserBCL-A,bestämmelserAdministrativa
Materielbe-BCL-F,FlygplatserBCL-D,DriftbestämmelserC,

tjänstMeteorologiskBCL-SECSecurity samtBCL-M,stämmelser
meteorologiska ochSverigesmedsamrådibeslutasBCL-MET som

förTrafikreglerfinnsHärutöver ävenSMI-H.instituthydrologiska
med flir-enlighetiregeringenfastställtsharBCL-Tluftfart avsom

luftfarten. Entrafikregler förangående1961:563 annanordningen
luftvärdighetsdi-s.k.LFSiföreskrifter ärbindande utgesform somav
luftvärdighetsdi-AD. EttdirectivesAirworthinessLVD,rektiv eng. -

begränsningaroperativaunderhållsåtgärder ellerkanrektiv ex.avse
säkraluftvärdighet ochfortsattaluftfartygsförnödvändiga ettärsom

flygning.
Sve-publikationernågrakansammanhang nämnasäven somdettaI

bilaga 15seförbundit sigICAO uti attmedlemskapetrige gegenom
förkortning för Ae-AIPAIP-Sverige ärChicagokonventionen.till en

engelskasvenska ochpåpublication utinformationronautical gessom
luftfarten,förbetydelse t.ex.informationvaraktiginnehåller upp-av

AICkartor.flygplatserrestriktionsområden, samtgifter om
inteinformation ärinnehållercircularinformationAeronautical som

tlygsäker-tillanknytningharAIPiförkvalificerad att ut sommenges
områden. AIC-Aadministrativaochtekniskaellerbestämmelserheten,

svenska.påenbartAIC-Bmedanengelska utochsvenskapå gesutges
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Vissa och får karaktärenAIP AIC i LFS och därigenom bin-utges av
dande föreskrifter.

1922:382 angående2.5.4 ansvarighet förLagen
skada i följd luftfartav

denna lag regleras för skador, till följdI luftfartygsansvaret ettsom av
begagnande tillfogas eller egendom, inte befordras medpersoner som
luftfartyget. gäller enligtsådana skador lagen striktFör En-ett ansvar.
ligt huvudregeln det luftfartygets bär det striktaär ägare ansvaret.som

dockUnder vissa förutsättningar kan övergå på nyttjande-ansvaret en
rättshavare.

Förordningen 1994: 1808 behöriga2.5.5 om

på den civila luftfartensmyndigheter område

myndigheterdenna förordning de skall frågorI ochprövasomanges
åligger medlemsstatfullgöra olika uppgifterde enligt rättsakterensom
gemenskapen ochEuropeiskabeslutats inom civil luftfart.rörsomsom

särskild1970:926 påkontroll2.5.6 Lagen om

flygplats

förekommande brotttillEnligt denna lag får, allvarligutgörav som
särskild kontrollfara vid luftfart,för säkerheten på flygplats.äga rum

Vid sådan kontroll eftersöks eller föremål är ägnat attannatvapen som
komma till användning brott Förordnandevid slag.angivetav nyss om
särskild kontroll meddelas efter samrådRikspolisstyrelsen medav
Luftfartsverket och skall tid. Förordnande kan begränsas tillvissavse
viss flygplats eller bestämmelserviss trafik. lagen finnsI om vem som
får utföra särskild kontroll, och hurhur den skall det skall förfa-utföras

med föremål påträffas.ras som

6 19-0665Nyluffianslag
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bestämmelsermed vissa1984:283Lagen2.5.7

Airlines SystemsScandinavianför

flygpassagerarterminal Malmöi

Scandinavian Airlines Systemi Malmödenlag får pådennaEnligt av
direktbefordrasoch gods,förterminalenanordnade sompassagerare

flygplats itrafik vidinternationell Kastrupsluftfartyg ieller fråntill ett
förekommande brotttillkontrollsärskildDanmark, äga somavrum

Beträffande sådan kon-vid luftfart.säkerhetenförallvarlig farautgör
tillämp-kontroll på flygplats isärskild1970:926gäller lagentroll om

liga delar.

förersättning1984:308Förordningen2.5.8 om
Scandinavianvidpasskontrollochtull- m.m.

flygpassagerarterminal iAirlines Systems
Malmö

Scandinavian AirlinesinnehavarenskallförordningEnligt denna av
avgift förbetala vissMalmöflygpassagerarterminal i sta-Systems en

kontrollför sådantullkontrollochförkostnader samttens sompass-
för Scandinavian Airlinesbestämmelservissamed§ lageni 1avses

Malmö.iflygpassagerartenninalSystems

förrestriktioner1979:969Förordningen2.5.9 om
områdenvissaluftfart inom

totalförsvaretförbetydelseanläggningarskydd förTill är angesavsom
luft-restriktionsområden förantalförordningtill dennabilagai etten

undantagluftfart med vissarestriktionsområdendessa ärfart. Inom
förbjuden.

angående1961:563Förordningen2.5 1 O
.

luftfartenförtrafikregler

svensktför luftfart inomtrafikreglerskallförordningEnligt denna om-
med deöverensstämmelsehuvudsakligiregeringenfastställasråde av
antagitstrafikregler harvilkatrañkreglema,internationella ärs.k. som

ICAO.av
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behandling1972: 7Kungörelsen 12.5.11 avom
flygplats eller påföremål upphittats inomsom

luftfartyg, m.m.

skalldet förfarasinnehåller bestämmelser hurförordningDenna om
luft-eller ombord påupphittats inom flygplatsföremålmed ettensom

för befordran elleranvändsförvärvssyftefartyg i passagerareavsom
gods.

anledning1994:2087 medLagen2.5.12 av
multilateralatillträde till denSveriges

undervägsavgifteröverenskommelsen om

behörighet för domstolar ochbestämmelserinnehållerlagDenna om
betalningsskyldighet för undervägsavgiftmålmyndigheter iandra om
överenskommelse undervägsavgiftermultilateralaårsenligt 1981 om

utländskaverkställighet avgörandenocherkännandesamt av omom
överenskommelsen.grundasundervägsavgifter som

l988:78 med förinstruktionFörordningen2.5.13

Luftfartsverket

förhuvuduppgiftema Luftfartsverket,förordning ärdennaI somanges
dethar samlade förförvaltningsmyndighetcentraladen ansvaretsom

innehåller bestämmelserFörordningen ävenluftfarten.den civila om
och handläggning ärenden.organisationledning,Luftfartsverkets av

underenhetLuftfartsinspektionenförordningen framgår ärAv att en
förLuftfartsinspektionenförLuftfartsverket. Chefeninom ansvarar

luftfarten och förcivilasäkerhetsföreskrifter för denutfärdandet av
flygsäkerheten.tillsynen över

1961:567 medKungörelsen närmare2.5.14

krigsmaterielbefordranbestämmelser avom

luftfartygmed

tillståndregeringenshuvudregelbehövsförfattningEnligt denna som
medVadluftfartyg.krigsmateriel medfå befordraför att som avses

författningen.tillbilagakrigsmateriel ianges en
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181992:Tillträdesförordningen l2.5.15

för utländ-undantag, tillståndvissamedkrävs,förordningEnligt denna
svenskt territorium.tillträde tillskall fådeförstatsluftfartygska att

tillträde till svenskt territoriumförtillståndmeddelafårFörsvarsmakten
stridsflygplan,militärastatsluftfartygutländska änandrafrågai om
på begäranFörsvarsmakten fårLuftfartsverket. även,begäran av enav

räddningstjänsten,förmyndighetstatligellerkommun svararsomen
fordon till-och militärastatsluftfartygstatsfartyg,utländskameddela

eller vidräddningsinsatservidterritoriumsvenskttilltillträdeförstånd
utländskameddelar regeringenfallandrainsatser. Isådanaövning av

Tillståndensvenskt territorium.tilltillträdetillstånd förstatsluftfartyg
diplomatiskutverkas på väg.

följa be-statsluftfartygutländsktskallterritoriumsvenskt ettInom
frånanvisningarframföras enligtochluftfartcivilförstämmelserna

flygtrañkledningen.svenskaden
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utgångspunkterAllmänna3

från 1950-talet. jämteluftfartslagen LagennuvarandeDen är senare
betjänat luftfarten och för sin del skapatjämförelsevis väländringar har

för utvecklandet luft-flygsäkerhetenförutsättningar såväl för som av
grundar sig emellertid på helt andrafarten näringsgren. Lagensåsom

förhållandentrafrkmässiga dagens.ekonomiska ochsociala, än
det skett snabb förändringårtiondena har inomdeUnder senaste en

luftfartssarnarbetet. Flygverksarnheteninternationellaluftfarten och det
företag beståendeutvecklats frånförvärvssyfte hari ett system av av en

verksamhettill flygfo-flygplanoch utövas storaett som avenperson
utveckling har varit snabb fartygentekniska ochLuftfartygensretag.

betydelse VidareMiljöfrågomas har ökat. harökat i antal.har snabbt
inneburitintegrationsutvecklingen och kommereuropeiskaden även att
flygtrafikenliberalisering och flygverk—höggradiginnebära av aven

lederIntemationaliseringen till ökade kravallmänhet.samheten i även
bakgrund förhållan-reglerna. Bl.a. dessaharmoniseringpå mot avav

övergripande luñfartslagstift-finns det behov översynden ett av aven
ningen.

luftfartslagstiftningen utredningen har gjort ärDen översyn somav
i lag. I enlighet med vadböromfattande denså utmynnaatt nyen som

utredningen efterdirektiv har begränsasträvatutredningensi attanges
för-i utredningensförfattningar. tillantalet regler och har lettDetta att

luftfartslagen.arbetats Där-antal författningar har i denslag ett nya
demföreslås luftfartslagen få bestämmelser i ämnenutöver samma som

luftfartslagen.behandlas i den nuvarandesom
förslag utarbetades ibyggernuvarande luftfartslagen påDen ett som

Finland och Luft-Norge.samarbete med utredningar i Danmark,nära
likheter ifortfarande mycketi länder uppvisarfartslagarna dessa stora

därför det alltjämtuppbyggnad och struktur. Inte minstfråga attom
luftfartssamarbeteSkandinavisktomfattandeförekommer ut-ett anser

fortsättningsvis harlagarnadet har värderedningen ävenattatt ett en
bakgrund så långtdennauppbyggnad. Utredningen harlikartad mot

kapitelindelningen i luftfartsla-nuvarandebehållamöjligt försökt den
kapitlen. lagtek-mellan de olika Enordningenoch den inbördesgen

emellertid eftersträvats.struktur haroch enhetligareniskt klarare
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Lagtekniskafiégor

nationella luftfartslag-kapitel bygger deföregåendebehandlats iSom
internationellt regelverk.utsträckning påi mycketstiftningama ettstor

utredningen moder-huvudsyftet meddirektivutredningensEnligt attär
luftfartslagstiftningen till det interna-svenskadennisera och anpassa

frågan vilkenuppkommer påsammanhangregelverket. dettaItionella
ochsällan tekniskintereglerdessaförfattningsnivå är naturavsom-

rättsordningen.nationellagenomföras i denskalldetaljerademycket -
den självklara utgångs-utformningen harförfattningstekniskaVid den

frånenskilde ochde för denväsentligtvarit detpunkten attäratt
regle-betydelsefulla bestämmelsernaflygsäkerhetssynpunktoch mest

angelägetskäl ocksåpraktiskaemellertid atti lag. Det är rentavras
Teknisk-administrativ karaktär.reglermedbelastaslagen inte av mera

flygsäkerhetsbestämmelserandraochbestämmelseroperativa som
ständigt och detförändrasluftfartsverksamheten ärpraktiskadengäller

ändrasutfärdas ellerbestämmelser kansådanabetydelsedärför attav
finnas ibakgrundbör dennareglerSådanasmidigtpå motsätt.ett rege-

Luftfartsverket. Bl.a.utfärdasföreskrifterochringsförordningar avsom
olika internationellaförfattningsnivåvilkenbedöma påkunnaför att

bemyndigan-erforderligakunnaförochskall genomförasregler att ge
nödvändigtfunnit det översynutredningen även görahar attden en av

funnittill utredningenhar lettluftfartsförordningen. Denna attöversyn
ökaluftfartsförordning.till Förförslaglämna attlämpligtdet ettatt ny

i kapiteldelats införordningenöverskådligheten har motsvararsom
utred-kapitel lämnarredogör för i 13utredningenskällagens. Av som

oförändrade.kap.i 9 LLlufttransporterbestämmelsernaningen om
till för-förslaglämnat någotinteföljd häravharUtredningen som en

emellertid förutseskanbestämmelser. Detavseende dessaordningstext
tillskapaskommerkap.pågår 9den även attdet vid översynatt avsom

tilli sitt förslaghar utredningenbakgrunddennaförordningstext. Mot
vid dennakapitlenblankt så över-kap.lämnat 9luftfartsförordning att

skall behövainte om.numrerassyn
efterutredningenharluftfartsförordningen strävatVid översynen av

föreskrifter oli-utfärdabehörighetLuftfartsverketstydliggöra attatt
försöktområdevarje aktuelltpådärförharUtredningenområden.ka

föreskrifter.utfärdaLuftfartsverkettillbemyndigandenklara attlämna
iutredningenföreskrifter harutfärdaregeringensgällerdet rättNär att

tillämpningsföreskrifterbehovfinns rentdet endastfall därde avav
bemyndiganden. Imedlagenvelatintekaraktäradministrativ tynga
kap. § RFbestämmelsen i 138tillbaka påfallafall fårdessa omman

föreskrifter verk-beslutaförordningregeringens rätt att omomgenom
i sitt för-utredningeninfogaskansammanhangetlag. I attställighet av
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Luftfartsverket vidslag till luftfartslag har försökt undvika nämnaatt
bakgrund detbl.a. europeiskaSkälet till detta det-är att mot avnamn.

inte uteslutas ske organi-integrationsarbetet kan det kommer attatt-
mellan Luftfarts-förändringar påverkar rollfördelningensatoriska som

verket och andra organ.
sammanhang uttalatoch regeringen har i olikaRiksdagen att en

flygsäkerhetsstandarden i Sverige skall lägst imålsättning är att vara
luftfartsnationerövriga välutvecklade semed den finns inivå t.ex.som

betänkande 1987/88:22trafikutskottets TU1987/88:50 231,s.prop.
målsättning har varit grundläg-1987/882249.och rskr. Detta är somen

utredningens arbete.gande i

erminologiska frågorT

grundläggandeåterfinns antal begrepp, så-luftfartslagstiftningenI ett
definition sådana begreppNågonluftfart och luftfartyg. av gessom

Vid tillkomst diskuterades fråganlagstiftningen. LL:sinte iemellertid
in i lagen. dockskulle Det ansågsbegreppsdefinitioner tas att manom

bl.a. tillhänvisning den snabba tekniskaunderborde avstå från detta
fastslå betydelsersvårigheterna enhetligautvecklingen och till att av

Flyglagutredningeninom luftfarten.delar avstodför olikabegreppen av
definitioner begreppen.föreslå några Seskäl från att av prop.samma

36 och 1984/85:2l2 81.1981:1245-46,1957:69 Ds prop.s. s.s.
funnit skäl iockså sitt förslag inteLufträttsutredningen har att uppta

avseende fårdetta därför hålla sig tillbegreppsdefinitioner. Inågra man
Sådanaområdet. finns bila-begreppsbestämning ivedertagen t.ex.
Definitions.och i ICAO:sChicagokonventionentillgoma

grundläggande betydelse för all luftfarts-säkerhetBegreppet är av
ställen i luftfartslagstift-förekommerverksamhet och antalstortett

säkerhetsområden.luftfarten Detfinns två speciellaningen. Inom ena
Luftfartsinspek-flygsäkerhetenteknisk-operativa safetydenär som

instruktion för Luft-förordningenenligt l988:78 medtionen 15 §
säkerhetför. securityfartsverket har tillsynsansvaret Det andra denär
såsom våld,olagliga handlingarluftfarten kan hotasinom terro-avsom

i nämndastycketkapning, sabotage Enligt § tredjerism, 2 nyssm.m.
RikspolisstyrelsenLuftfartsverket i samråd medförordning ansvarar

den civila luft-förebyggandeför nationellt för brott motett avprogram
fartens säkerhet.

förekommerolika säkerhetsbegreppendefinition deNågon av
vilketoch ingenstans säkerhets-emellertid i lagstiftningeninte anges

fårsäkerhet används. Detbegreppetområde när anses varasom avses
betydelse begrep-framgår i vilkendet författningstextenvikt attav av
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det sig dendärför detföreslås röranvänds. närsäkerhet Det attpet om
flygsäker-används begreppetsafetyflygsäkerhetenteknisk-operativa

olagligasäkerhet kan hotasdensigdethet och rörnär som avom
luftfartsskydd.används begreppetsecurityhandlingar

ordet säkerhet iförekommerbetydelserbådai dessa ut-Förutom
allmän ordning ochUttrycketsäkerhet.och sä-ordningallmäntrycket

författningarförekommer i mångastandardbegreppkerhet är ett som
defini-emellertid inteharrättsområden. närmareBegreppetolikainom

omfång i olikaolikaha någottordeoch detlagstiftningen ävenierats
författningar.

ochallmän ordninganvänds begreppetsammanhanglufträttsligaI
straffsank-motverkamed intressetsambandenbart iinte attsäkerhet av

förut-säkerställagäller sökadethandlingartionerade när attävenutan
dettaoch för iallmänhetluftfart iförsättningar trygg en samman-en

medborgarefriktionsfri samlevnadochmånmöjligastehang i trygg
vidaresåledesoch säkerhetordningallmän är ettemellan. Begreppet

flygsäkerhet.luftfartsskyddsåvälbegrepp än som
allmän ordningbegreppetsvårighetervissa avgränsaattDet möter

dras tordedensäkerhetsbegrepp. Hur gränsenfrån övrigasäkerhetoch
detsynpunkt ochfrån rättsligbetydelsehainte någonemellertid större

sådannågonsammanhangi dettaanledning göradärför ingenfinns att
det docksäkerhet kanallmänbegreppetgällerdetgränsdragning. När

människorframkallasfarorendasthit hör inte utansägas att avsom
industriolyckor ochnaturhändelser,djur,frånhärrörfaroräven som

omständigheter.andra yttre

drfattningskommentarenF

luft-förslaget tilltillförfattningskommentarenutformningenVid av
varjekommenteratutförligtrelativt nästanutredningenfartslag har en-

har ändrats ibestämmelser inteSåledes harparagraf.skild även som
lagstiftnings-svensktvanligt itorde inteDettasak kommenterats. vara

bestämmelserbefintligatill deförarbetenabakgrundarbete. Mot attav
antal ställenåterfinns påförslagutredningens stortin i ettarbetassom

dock utredning-tid har75 årsträcker sigförarbetena överoch att aven
minst tordemodell.välja denna Inteändamålsenligtdetfunnit atten

regelkomplexet kantill helaförarbetenaunderlättasremissarbetet om
anmärkasskullför tydlighetenskanställe. Detochsökas på ett samma

harsak, kommenterasändrats iinte harbestämmelse,näratt somen
innebörd.materielländradskall fådeninteutredningen avsett att en
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allmännaLuftfartslagens4

bestämmelser

Inledningl

grundläggande reglerna rörandedefinns rätten utövakap. LL attI l
angående den svenska luftfartslag-områdesvensktluftfart inom samt

kapitel finns be-tillämplighet. I dettaterritoriellastiftningens även
luftfartyg iöverljudsfartframföraförbudstämmelser samtattmotom

luftfart viss delförbud inomellerinskränkningarrörande mot avav
riket.

tillämpningsområde4.2 Lagens

uppdelningennuvarande lagen i tvåDenförslag:Utredningens av
förochluftfart militär luftfart ochför civilavdelningar en an-en-

slopas. Bestämmelser militärstatsändamål rörluftfart för somnan -
in i lagens förstastatsändamål arbetasluftfart förochluftfart annan

kapitel.
blir tillämpligaluftfartslagstiftningeni ävenbestämmelserVissa

förutsättningundersvenskt områdeluftfartyg utanförutländskapå
drifttillstånd.svensktinom föranvändsde ettatt ramen

skallföreslagittidigareutredningenmed vad rätten attenlighetI
till detområde knytasluftfartyg svenskt ärinomanvända attett re-

skall detVidaremedlem i ICAO.landi attgistrerat ärett angessom
få användasskallluftfartygförförutsättningregistrering att ettär en

svenskt område.inom
miljöskälluftfartygföreskriva vissamöjlighetDet attatt avges

luftrum.tillträde till svensktfårinte
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vid tillståndspliktig luftfart ochanvändsluftfartyg inteFör som
ställsinom svenskt område det krav påanvändsstadigvarandesom

i Sverige.det skall registreratatt vara

huvudavdelningar. första avdel-Denuppdelad i tvåLuftfartslagen är
luftfart, luftfartcivil dvs. inteochomfattar l-l4 kap.ningen rör som

avdelningen består kapitel-andra 15statsändamål.sker för Den ettav
luftfart statsändamål.luftfart och för Detoch militärkap. annanavser-

första avdelningen till-i denbestämmelsernavissaendast ärär somav
i den andra avdelningen. Indel-luftfartsådanlämpliga på avsessom

avdelningar har sin grund i Chicago-luftfartslagen i tvâningen attav
icke statliga luftfar-tillämplig bara påartikelenligt 3konventionen är

konventionens mening bl.a. militär-,statliga luftfartyg iSomtyg. anses
dock tillämplig statli-Chicagokonventionenpolisfartyg.tull- och är

affärsdrift.föranvändsluftfartyg somga
första avdelning skall tillämpaslagensiUtgångspunkten LL är att

lagenområde. huvudregel gällersvenskt Somluftfart inomall civilpå
luftfart inomoch medborgare vidluftfartygutländskadärför även

särreglerfinns det emellertidantal ställen i lagenområde. Påsvenskt ett
respektive medborgare.utländska luftfartygochför svenska

förbinder varje för-Chicagokonventionen sigartikel i12Enligt
luftfartyg, färdasför varjevidta åtgärderdragsslutande attattstat som

försett med dessluftfartyg,och varjeterritorium,inom dess är na-som
gällande trafikbe-befinner sig iakttarvarhelst fartygettionalitetsmärke,

fördragsslutande låtasig varjeförbinderVidarestämmelser. stat att
finnsbestämmelser.tillämpliga Detbryter ävenåtala den, mot ensom

ochartiklarna 20, 29Chicagokonventionen t.ex.artiklar iandrarad
registrerat skall tillluftfartygdärdeninnebär är30 ettstatatt sesom

luft-uppfyller vissa villkor varhelstbesättningluftfartyget och dessatt
svensk luftfartslagstift-bakgrunddennabefinner sig.fartyget Mot är

tillämplig på svenska luft-stycketförsta LLkap. §ning enligt l 4 även
skall brott be-kap. §Enligt 2 3 BrBluftfart utomlands.fartyg vid som

enligt svensk lagluftfartyg bedömassvenskaombord påutomlandsgås
utomlands begås igäller brottsvensk domstol.och Detsamma somav

luft-svensktbesättningsman påellerbefälhavaretjänsten ettenenav
fartyg.

svenskkan det ankommaWarszawakonventionenföljdTill av
lagstiftningsvenskenlighet medi överensstämmerdomstol att som

anledningtvist medkap. LL,konventionen, dvs. 9med avgöra aven
luftfartyg.med utländskt Detutomlandsutförtsluftbefordran van-som

bestämmelseort svensk.flygningens Detfallet torde ärligaste attvara
anknytningen till Sverigefall, dåandra såsomtänkbart medär även
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här i landet, medanflygfraktsedeln utfärdatsbiljetten ellerbestår i att
mellanlandningfrämmandeskett mellan tvåbefordringen utanstater

grundlagsvensk påockså möjligtsvenskt område.inom Det är att av.
tillämpligbli på inter-internationella privaträttens grundsatser kanden

Warszawakonventionen.faller underinteluftbefordrannationell som
stadgande i kap. §det finns l 4bakgrunddennaDet ettär mot som

gäller också vid luft-bestämmelserna i kap.9stycket.andra LL attom
mån det följer avtalluftfartyg, i denutländskariket medfart utom av

rättsgrundsatser.eller allmännamed andra stater av
vid luft-luftfartyg får användasvilkaföreskrivsLLkap. 2 §I 1 som

nationalitet iluftfartyg harLuftfart medområde.svensktfart inom som
träffatsdet avtal medendastfårland Sverige ägaänett annat omrum

område. det finnssvenskt Omtill luftfart inomlandetdet andra rättom
myndigheteller denregeringenemellertidskäl f°arsärskilda som rege-

detta viktigtfrån krav. Detundantagmedge ärringen bestämmer att
regleras endast vilka luftfar-bestämmelsenaktuelladenframhålla iatt

luftfartfår användas vid inomnationalitet,avseende påmedtyg som
tillluftfartsverksamhetvilkenFråganområde. ägaresvenskt som enom

här ibedriva landet regleras påluftfartyg fårbrukareeller ett an-aven
håll.nat

hos luft-nationalitet och registrering1967resolution årI avomen
internationella lufttrafikföretagsådanaanvänds ifartyg som avsessom

ICAO fastställt hur konventio-harChicagokonventioneniartikel 77i
luftfartyg registreradeinteskall tillämpasbestämmelser ärsomnens

registrering enligt artikel 77form ärnationell basis. Enpå av
luftfartygvilket ställs tillenligtregistration,intemational system som

skall kunna hosförfogande registrerasorganisationsinternationellen
blirdå registreringsmyndighet.organisationeninternationelladen som

regist-icke-nationellblir föremål för ellerluftfartygDe gemensamsom
bestämsallmän beteckning commonskall fårering avsommaren

ICAO.
infördesICAO-resolutionenlagstiftning tillsvenskFör att anpassa

bestämmelser idevilkenenligtbestämmelsen i kap. 5 § LL1986 1år
registrerade iluftfartygfrågagäller i statLL är en annansomomsom

registrerade hosluftfartygockså i frågaskall tillämpas är enom som
organisation.internationell

gäller för svenskabestämmelserföreskrivskap. 6 § LLI l att som
luftfartyg inne-utländskatillämpas påluftfartyg också skall kunna som

regelfinns§ LLbrukare. kap. 7svenska I lmed nyttjanderätthas enav
nyttjanderättmedinnehasluftfartygsvenskainnebär att avsomsom

nationalitetskall haavseendenvissabrukare iutländska sammaanses
brukaren.som
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tillägg till Chicagokonventionenpåbestämmelser byggerDessa ett
uthyrning luftfartyg vissa funktioner ochvidartikel bis83 att avom

från registreringsstaten till brukarstaten.förpliktelser föraskan över
artikel bis i kraft den juniratificerat 83 20 1997.Sverige har trättsom

luftfartygfall då registrerat iArtikeln behandlar det ärett som en
brukare driver näringsverk-användsfördragsslutande stat av en som
fördragsslutande ellerisamhet med huvudkontor statannanen av en

i sådan Mellan dessastadigvarande bosattbrukare är stat. staterensom
varigenom registreringsstaten överförÖverenskommelse,träffaskan en

del sina funktioner eller för-samtliga ellerandratill den staten en av
och i Chicagokonventionen.32 aenligt artikel 12, 30, 31pliktelser

konventionsstatema tillse varjeförbinder sigartikelEnligt 12 att att
respektive och varje luft-deras territoriumluftfartyg färdas inomsom
nationalitetsmärken iakttar gällandemed derasfartyg försettärsom

åtala dem bryter tillämpligalåtatrañkbestämmelser och motatt som
radioutrustning, artikel luftvärdig-31Artikelbestämmelser. 30 avser

luftfartscertiñkat. överenskom-Förartikel ahetsbevis och 32 att en
verkan andra fördrags-skall haenligt artikel bismelse 83 gentemot

råd och of-antingen registreras hos ICAO:sskall denslutande stater
underrättas den.skall berördafentliggöras eller stater om

Överväganden

bärande skäl förfinns det inte någotutredningens meningEnligt att
avdelningar. föreslås därföruppdelad i tvåskall Detluftfartslagen vara
slopas. öka lagenslagen Förnuvarande tudelningenden över-attatt av

luft-rörande militär luftfart ochbestämmelsernaskådlighet bör annan
återkommerlagens kap. Utredningenin i 1statsändamål arbetasfart för

bestäm-med militär luftfart och vilkavadtill frågorna avsesom som
luftfart ochtillämpliga på militärskalllagenmelser i annanvarasom

kapitel 20.statsändamål,luftfart för se
enligt utredningenstillämpningsområde detdet gäller lagens ärNär

utgångspunkt den i allmänhet skallfortfarande självklarmening atten
luftfartyg vid luftfart inom svensktutländskatillämplig påävenvara

det emellertid beträffandeluftfartslagennuvarandeområde. denI är
för svenska luftfartygde gäller enbartoklartbestämmelservissa om

luftfartyg. Utredningenutländskapåskall tillämpaseller de ävenom
bestämmelseklartförsökavinnlagt sigdärför närhar att ange enom

luftfartyg.svenskatillämplig påskallendast vara
luftfartyg ökat markant.leasing NärhardecenniernaDe senaste av
luftfartyg och använder det iutländsktflygföretag hyr insvenskt ettett

svenska luftfartslagstiftningen generelltdendock intesin verksamhet är
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finns bestäm-LLutomlands. kap. 6 §luftfart I ltillämplig vidsett en
bestämmelser i lagensådanaföreskrivaf°arregeringenmelse attattom

skydd för liv,föreskrifterutfärdadestöd lagenmedoch avsersomav
förenligtdettatrafik skall,hälsa ärsäkerhet ellerpersonlig samt om

luftfartygutländskatillämpasregistreringsstaten,imed lagen som
har utnyttjatRegeringenbrukare.svenskanyttjanderättmedinnehas av

vissa angivnaföreskrivai 6 § LFbemyndigande attdetta attgenom
utsträckningi denskall tillämpas, överens-och LFbestämmelser i LL

träf-Chicagokonventionen harbis iartikel 83enligthäromkommelse
innehas medluftfartygutländskaregistreringsstaten,medfats som

bestämmelse idock ingenfinnsbrukare. Detsvenskanyttjanderätt av
bestämmelserdetillämplighetenutsträckerdirekteller LFLL avsom
emellertidfinnssvenskt område. Detutanföri 6 § LF enangessom

straffbestämmelser-stycketandra LLkap. §bestämmelse i 13 5 attom
tillämpasskallförutsättningarunder vissaluftfartslagstiftningenina

luftfartygutländsktsådantfrågaområde isvensktutanför som av-om
kap. 6 § LL.i lses

flygföretaginom ochdetomotiveratframstår ettattDet sammasom
istraffrättsligtskall, bortsett frånområdesvensktutanförluftfartvid

luftfartyg användsombordolika reglertillämpashänseende, avsom
luftfartygsvenskregistreratdetberoende ärflygföretaget ett somom

luftfartyg.utländsktinhyrtelleranvänds ett
flygföretagvanligt svenskasåpassdet attbakgrund ärMot attav

verksamhet och dei sinluftfartygutländska äveninhyrda attanvänder
utredningen bestämmel-utomlandsluftfartyg attdessaanvänder anser

för registre-undantag reglernamedluftfartslagstiftningen-i omserna
tillregler direkt knutnaandraochbärgning ärochflygplatserring, som

utanför inhyrdasvenskt områdetillämpliga ävenbörSverige göras-
svenskt drifttill-föranvänds inomluftfartyg ettutländska ramensom

luftfartslagen.finskai denjfr §stånd 1 3 mom.
bli tillämp-skallsvenska lagstiftningendenförutsättning förEn att

dockutomlands börvid luftfartluftfartygutländskainhyrdalig på vara
tillämplig. Medfrämmande lagförenligt med den ärdetta är enatt som

kap.bestämmelsen i 6 §1nuvarandedenkonstruktion behöversådan
istället vissablir iUtgångspunktenfinnas kvar. attinteoch 6 § LFLL

in-tillämpliga pågenerelltbestämmelser bliruppräknadeoch LFLL
inomde användsutomlandsluftfartvid närluftfartygutländskahyrda

drifttillstånd.svensktför ettramen
före-1997:122SOUi luftfartygRättigheterdelbetänkandesittI

Således före-129.kap. LLi 2 §ändringar lvissautredningenslog
svensktinomluftfartyganvändautredningenslog etträtten att om-att
landiregistreratluftfartyg äretttill ärskall knytasråde ettatt som

Vuttryckligen skalldetföreslogUtredningen ävenICAO. attmedlem i
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förutsättning för luftfartygregistrering skall fåär att ettattanges en
Utredningen vidhållerinom svenskt område. sina ändrings-användas

del. Efter delbetänkandet som inriktatförslag i denna på regist-att var
frågor harreringsfrågor och sakrättsliga utredningen gått vidare igavs

och gjort olika miljöregler. behandlatssitt arbete Som iöversynen av
det EG-direktivtidigare avsnitt finns enligt vilka medlems-2.3.2ett

luftfartyg inte uppfyller vissaskall säkerställa före-attstaterna som
trafikerar flygplatser inom deras territorier.skrivna bullerkrav inte För

skall kunna uppfylla detta åtagande förslår utredningenSverige attatt
regeringen ellerdet in bestämmelse den myndigheti lagen atttas omen

miljöskäl får föreskriva vissa luftfar-regeringen bestämmer attavsom
svenskt luftrum.inte f°ar tillträde tilltyg

för antal utlandsregistrerade luftfartygfinns närvarandeDet ett som
eller mindre inom svenskt område för privat-används permanentmer

Luftfartsinspektio-flygändamål bosatta i Sverige.ärav personer som
tillsyn sådana luftfartyg främst grundär-utöva överrätt att avnens

begränsad. denna bakgrund föreslårinternationella regler Mot utred--
luftfartygi lagen ställs krav på inteningen det attettatt somupp an-

tillståndspliktig luftfart och stadigvarande används inomtillvänds som
registrerade i Sverige. Enligtområde skall utredningenssvenskt vara

fullsådant krav i överensstämmelse med såväl Chi-bedömning står ett
cagokonventionen EG-rätten.som

med undantag för det ifinner utredningen, avsnittövrigtI nästasom
föreslå några materiella ändringar deinte skälEG-rätten,sägs att avom

i kap. lagens tillämpningsområde. Utred-bestämmelser l LL rörsom
bör ske strukturell förändring,finner emellertid det på såningen att en

lagens tillämpningsområde samlasalla bestämmelser irörsätt att som
kap.början lav

luftfartslagenochEG-rätten4.3

luftfartslagen framgåinledningen till skallUtredningens förslag: I
gäller vid sidan lagen ochdet finns EG-förordningaratt som av som

motstridande nationellföreträde framförhar rätt.

i hög grad ändrat förutsättningarnamedlemskapet i harsvenska EUDet
det gäller den civila luftfarten finnssvenska lagstiftaren. Närför den

och andra rättsakter måste beaktasEG-förordningardet flertalett som
återspeglas i vårt betän-lagstiftningsarbetet avsnitt 2.3.2. Dettavid se

ofta bakgrund till diskus-innehållet EG-reglemakande, där i utgör en
skall utformas.de nationella reglernasionen hurom
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förord-luftfartsområdetreglering på utgörsHuvuddelen EG:s avav
ha allmänförordningEG-fördraget skalliartikel 189Enligtningar. en

direkt tillämplig iochbindandedelarskall till allagiltighet. Den vara
i derasförordningamaföljerdettavarje medlemsstat. Av att gemen-

med-skall tillämpasord för ordomedelbart ochformskapsrättsliga av
särskild inkorpore-förvaltningsmyndigheter någonlemsstatemas utan

de inteUtgångspunktentransformeringsåtgärd. är atteller t.o.m.rings-
nationella EG-i deninkorporeraseller rätten.transformerasfår

inte får införlivas iförordningarfastslagitnämligenhardomstolen att
derastvivelskulle kunna skapaeftersom dettanationell rätt, om ur-

rättsliga effekt.ochsprung
föreskriftersvenskaföranledaförordningarmindre kandesto attInte

förordning kanmeddelas. Enmåstenivåerkonstitutionellaolikapå
utfyl-beslutaför medlemsstaternaförpliktelserinnehålla att omt.ex.

nationellaförutsättakan ocksåFörordningarbestämmelser. attlande
föreskrifter kanföreskrifter. Svenskasådanameddelarmyndigheter

EG-förordningfylla luckor iförutfärdasbehövaföljaktligen utatt en
nödvändiga för förord-åtgärderadministrativa är atteller reglera som

nationella planet. viktigtEttdetverkningarskall få annatningen
svensk lagstiftning denkrävakanförordning är attexempel på att en

skall medförordning kompletterasAttstraffsanktioner.förutsätter en
förordnings-framgå självaantingenstraff kanreglernationella avom

samarbetsförpliktelsen i artikel 5 i EG-följdellertexten avenvara
fördraget.

EG-förordningarochluftfartslagenmellanFörhållandet

förordningar grunduttalat påtillfällenrad atthar vidEG-domstolen en
ef-har direktgemenskapsrättensisin funktion systemochsin naturav

rättigheterskapaför enskildaförmögnasådanafekt och är att somsom
fastEG-domstolen slagitskydda. Vidare hardomstolar måstenationella

effekt har företrä-direktbestämmelser hargemenskapsrättsligaatt som
nationella regler.stridandeframför däremotde

före-och EG-rättensdirekt effektprincipernanämndaDe omnyss
gäller iEG-rättenEG-rättsliga principer.välkändaochcentralaträde är

anslutningSverigesanledningmed1995:1500enligt lagenSverige av
någondärför intebehöver det görasprincipunionen.Europeiska Itill

förhållande tillochverkandesstillhänvisning EG-rätten,särskild na-
ofullständigt och missvi-dockskulle detSamtidigttionell etträtt. ge

olikapåverkas EG-så mångalagintryck i sättsande att avsomen
tillderas relationochdessaförekomsteninte beröraförordningar av

framgåluftfartslageninledningendärför i attbörnationell Deträtt. av
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gäller vid sidan lagendet finns EG-förordningar och harsom av som
nationellföreträde framför motstridande sådan generell hänvis-Enrätt.
mening inte detning hindrar enligt utredningens i andra lagrumävenatt

EG-förordningar.hänvisningar tillgörs
straffbestämmelserna tillanpassning EG-rätten be-Frågan avom

handlas nedan i avsnitt 21.2.

eller förbudInskränkningar4.4 motav

delluftfart inom viss riketav

det inte skall råda någon tvekanUtredningens förslag: För att om
restriktionsområden i samband medmöjligt inrättadet stör-äratt att

föreskrivs det i luftfartslagen restrik-publika attevenemang,re
undvika störning vid allmäntionsområden får införas för att sam-

tillställning omfattning.eller offentligmankomst störreav

regeringen eller den myndighet regeringenkap. kanEnligt 3 § LL1
till allmänmilitära skäl, hänsyn ordning och säkerhetbestämmer av av

föreskriva inskränkningar eller förbudeller miljövårdeller till natur- av
Föreskrifterriket. förbud medde-luftfart inom viss delmot om somav

regeringen får högst veckor. Undermyndighet tvålas än avsearmanav
eller det i övrigt krävs hänsyn tillförhållandenutomordentliga när av

tillfälligt föreskriva inskränkningarsäkerhet får regeringenallmän av
hela riket. svenska bestämmelsernaförbud luftfart inom Deeller mot

luftfart går tillbaka artikel ieller förbud 9inskränkning motavom
innehåller utförliga bestämmelser rörandeChicagokonventionen som

områden.förbjudna
kap. har regeringen ibemyndigandet i 3 § LL 3 § LFMed stöd lav
fall och under vissa förutsättningarLuftfartsverket i vissarätt attgett
s.k. restriktionsområde.område skallföreskriva ettatt vara

område skallföreskriva restrik-Luftfartsverket får att ett vara
till militär verksamhet ellerbehövs med hänsyntionsområde, så omom

det. föreskriften militärasäkerhet kräver Omallmän ordning och rör
Försvarsmakten. föreskriftenskall samråd ske med Omförhållanden

skall Luft-veckor samråd ske med länsstyrelsen.tid tvålängre änavser
område skall restriktionsom-får också föreskrivafartsverket att ett vara

skador ellerluftfarten inte skall orsaka olä-det behövs förråde, attom
för friluftsli-det behövs tillnaturmiljön ellergenheter i att ta varaom

med länsstyrelsen eller, föreskrif-skall skeintressen. Samrådvets om
Försvarsmakten.medmilitära förhållanden,rörten
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restriktionsområden för luftfarten fattasinrättandeBesluten om av
Flygtrafiktjänsten AN S. Antalet ärendenLuftfartsverket vidinom per

till flesta dessagenomsnittligt uppskattas 25. De ärendenår kan avca
militära skäl. någotrestriktionsområden inrättas Bara ensta-rör avsom

restriktionsområden inrättas andra orsaker.ka ärende år rör som avper
emellanåt besvärliga och väckerärendenDock det dessa ärär som som

andra orsaker till önskarexempel påuppseende.visst Ett att att ettman
publikainrättasrestriktionsområde skall är störreevenemang av om-

fattning.
det bemyndigandedet osäkertnärvarande framstårFör om somsom

för inrätta restriktionsområ-erhållitLuftfartsverket har attutrymmeger
Enligt utredningenspublikamedsambandden i större evenemang. me-

samhälleligt behov, bl.a. bullerskäl,emellertidfmns detning attett av
i samband med sådanaluftfartförbjuda eller begränsakunna större

evenemang.
tvekan det möjligt in-någoninte skall rådadetFör äratt attatt om
med publika börsambandrestriktionsområden i störrerätta evenemang

område. Utredningen föreslår därfördettaförtydligas pålagstiftningen
restriktionsområden f°aruttryckligenluftfartslagendet i attatt anges

sammankomst eller offentligstörning vid allmänundvikainföras för att
omfattning.tillställning störreav

och fårrestriktionsområde ingripandebeslutEtt är naturavom
detför luftfarten. praktiken förekommerkonsekvenser Iemellanåt stora

restriktionsområdefattar beslutLuftfartsverketdärför ofta ettatt om
utsträck-myndighet besluta i vilkenöverlåter att omen annanmen

fattasbeslutet exempelvis medtillämpas. Omskallning beslutetsom
säkerhetspoli-säkerhet överlåterochtill allmän ordninghänsyn man

vid tillfället meddela lättnader ihotbildensärskildautifrån denattsen
be-Försvarsmaktenöverlåterrestriktionema. På attsätt mansamma

fattat med hänsyn till militär verk-beslutvilketdöma på ärsätt ett som
skall tillämpas.samhet

fram-praktisk. närvarandeuppenbarligen Försådan ordningEn är
undanröjaden har lagstöd.oklart Förnågotdet dockstår attomsom

bestäm-bör det därför inavseendeoklarheter i dettaeventuella tas en
skäl före-får- särskildaLuftfartsverketinnehållmelse i LF att omav

utsträck-i vilkenmyndighet bestämmauppdra åtligger attannanen-
skall tillämpas.beslutetning som
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övärdighetLuftvärdighet och milj5

luftfartygs luftvärdighetBestämmelsernaförslag:Utredningens om
redaktionellt.huvudsak endaständras imiljövärdighetoch

luftfartygs luftvärdighetfinns regleroch LFkap. 13-27I 3 LL om
tekniska bestämmelser finns iDetaljerade Bestäm-miljövärdighet.och

Materielbestämmelser BCL-M, vilkaLuftfartCivilmelser för utges-
luftvärdighet går tillbaka på artiklarnaReglernaLuftfartsverket. omav

och till konven-Chicagokonventionen bilaga 8iocha 4033, 3931,
innehållerAircraft. Vidare bilaga 6 till kon-ofAirworthinesstionen

vissa bestämmelser luftvär-AircraftofOperation rörventionen som
internationell luft-nyttjande i förvärvsmässigluftfartygsviddigheten
tillbaka Chicagokonventionensmiljövärdighet gårfart. Reglerna om

ochflygplansbuller utsläpp frånbehandlarbilaga 16 motorer.som
luftvärdighet hör antal se avsnittJARregelverket även ettTill om

konstruktionskrav JAR-JARflertal dessa rör2.4.3. Ett samtsomav
ochflygverkstäder såda-godkännandepåinnehåller kravsoml45 av

bilagaförtecknats ihar till rådets för-145-godkännande 2s.k. JARna,
Övri-tillämpasskall förordningar.och3922/91EEGordning somnr

gäller med stöd BCL-M.JARga av
miljövär-luftvärdiga ochskall kap. § LLLuftfartyg enligt 3 l vara

såväl svenskaBestämmelsenanvänds vid luftfart.dediga när avser
och 1957:6960jfr SOU 1955:42utländska luftfartyg prop.s.som

ansluter tillstraffbestämmelsefinnskap. 2 §59. I 13 5 LL somens.
bestämmelse.denna

byggt,luftvärdigt, det konstruerat,luftfartyg utrustatEtt äromanses
flygegenskaperhar sådanai stånd på sådantoch hållet attsätt samtett
Luftfartsinspektio-Efter påpekandeuppfyllda.kravsäkerhetens är av

den flyglag-föranvändas i ställetståndhålla ikom atttermen avnen
ansågs kravetunderhålla. Härigenomföreslagnautredningen atttermen

modifieringsådanomfattaockså kom ärluftfartygets skickpå att som
luftvärdigheten.upprätthållanödvändig för att

flygmateriel luftvärdigochluftfartygbedöma ärFör att annanom
uppfyllda ochkonstruktionskraventypgranskning. Om ärsker s.k. ty-
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godkännande-typcertifikat ellerutfärdasgodkänns ett annanenpen
förTypcertifiering krävsmodifiering.gäller vidMotsvarandehandling.

tillverkningsgodkännandeerhållaskall kunnatillverkare samtettatt en
harutfärdas. Flygmaterielkunnaskallluftvärdighetsbevisför att som

får godtas i Sverige. så-Iitypgodkäntstypgranskats och staten annan
utfärdas typaccepteringsbe-importgranskning ochskerdana fall etten

kunna utfärdas.luftvärdighetsbevis skall Un-förkravvis attär ettsom
amatörbyggda luftfartyg ochtypcertiñeringfrån kravet på ärdantagna

luftfartyg.specialklassadeellerexperiment-andra
försettluftfartyg skall medvarjehuvudregel gällerSom att envara

förförutsättningflyghandbokgodkändflyghandbok. är att typ-En en
Flyghandboken skallskall utfärdas.typaccepteringsbevisellercertifikat

skall kunnaluftfartygetuppgifter förerforderligainnehålla alla att an-
uppgifterden innehållaskallBlandsäkertvändas på annatsätt.ett om

luft-luftfartygetvilkainombegränsningar, är attoperativa anse som
underhåll.vikt och balansprestanda,nödförfaranden, samtvärdigt, om

har medgivits.ombord intemedförasskallFlyghandboken annatom
luftfartyg enligt kap. 1 §3miljövärdighetenbeträffarVad ettanses

ståndoch hållet ibyggt,konstruerat,detmiljövärdigt, utrustatLL ärom
luftför-buller ellerorsakar skadaintedetsådantpå sätt attett genom

liknande störning.orening eller annangenom
luftvärdighetbestämmelserfinns2-9 LLkap. närmareI 3 om

enligt 3 kap. 11 §bestämmelser gällerluftvärdighetsbevis. Dessaoch
miljövärdig-miljövärdighet ochi frågadelar ocksåtillämpligaiLL om

luftvär-luftvärdighet ochbeträffandenedanVadhetsbevis. sägssom
miljövärdighet ochbeträffandeprincipdärför igällerdighetsbevis även

miljövärdighetsbevis.
Luftfartsverket hardetstycket LLförsta ärEnligt kap. 2 §3 som

reservdelartillbehör ochluftfartyg,hosluftvärdighetentillsynen över
tillsynsmyn-rollLuftfartsverketsFråganluftfartygtill somomm.m.

i kapitel 17.utredningenbehandlasdighet närmare av
Luftfartsverketutfärdarluftvärdigt,visatsluftfartyg harNär ett vara

luftvärdighetsbevis. Fonnule-dettabevis§ LLenligt kap. 33 ett om
besiktningobligatoriskt kravfinns någotinteinnebär detringen att

tillBeviset kan begränsasluftvärdighetsbevis. attutfärdaför ett avseatt
Luftfarts-EnligtVisst område.luftfart inomluftfart ellervissviss tid,

tidsbegrän-luftvärdighetsbevisBCL-M 1.7bestämmelser ärverkets
motorsegelflygplansegel- ochförbevisnormalt år,tillsade ett: utom

enligt kap. §Luftvärdighetsbevis kan 3 3fem år.gäller inormaltsom
luftvärdigt.luftfartygetförnyas ärandra stycket LL om

regering-Luftfartsverket,fårstycket LLtredjeEnligt kap. 3 §3 om
förnyautfärda ochsakkunnigsärskilduppdraföreskriver det, atten

Luftfartsverket fåttharstycket LFandra ettluftvärdighetsbevis. 19 §I
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bemyndigande har Luftfarts-dettabemyndigande. Med stödsådant av
KSAK utfärdaaeroklubbensvenskatill Kungligadelegerat attverket

motorsegclflygplan s.k.segelflygplan ochförluftvärdighetsbevis samt
luftvärdighetsbevis för ultralättagällandeSverigeflygtillstånd inom

flygplan, BCL-M 1.7.se
enligt kap.luftfart, skall det 3används vidsvenskt luftfartygNär ett

luftvärdighetsbevis ellersvensktstycket haförsta LL ett ut-4§ ett
Vid luftfartLuftfartsverket.har godkäntsbevissådantländskt avsom

paragrafens andraluftfartyg enligtutländskaskallområdesvensktinom
har utfärdatsluftvärdighetsbevis eller bevisha sådanaocksåstycke som

här i riket enligtskall erkännasochgodkänts ieller stat somannanen
med denavtal staten.

luftvärdighetsbevisbestämmelserfinnsLLkap. § att ettI 3 5 om
gäller enligt kap. 6 §bestämmelser 3fall.ogiltigt i vissa Dessablikan

utländskt luftvärdighets-godkäntogiltigheti fråga ettLL även avom
bevis.

paragrafens första styckeinträder enligtOgiltighet om
föreskrivetunderhålls på sätt,luftfartyget inte-

utförs,inteändringarföreskrivna-
luftvärdigheten i luft-betydelse förhakan görsändringar antassom-

utrustning,eller i dessfartyget
eller kontroll utförs,besiktning inteföreskrivenLuftfartsverketav-

eller
uppenbarli-skadatsharutrustningen ett sättellerluftfartyget som-

luftvärdigheten.betydelse förhargen
automatiskt. Luftfartsverket kanogiltighetenfall inträderdessal

medgeparagrafens första stycke,imeningensistamed stöddock, av
bestämmelserna ogiltighet.beskrivnadefrånundantag omnyss

beslutaLuftfartsverketkanstycket LL attkap. § andraEnligt 3 5
omständigheterandrainträffardetluftvärdighetsbeviset ogiltigt,är om

fall krävs detdessaIluftvärdigheten.förha betydelsekan antassom
luftvärdighets-Luftfartsverket förfrånsärskilt beslut att ettsåledes ett

bli ogiltigt.bevis skall
ogiltigheten till dessstyckenaförsta andraenligt ochBåde varar

skall,luftvärdighetsbevisogiltigtluftvärdigt.förklaras Ettluftfartyget
Luftfartsverket.tilldet, lämnasLuftfartsverket begärom

luftvär-luftfartygför hans ärkap. § LLEnligt 3 7 ägaren attsvarar
luftfartyg ibrukarnågonluftfart. Om äga-används viddet ettdigt när
luftvärdigheten.förharbrukarenställe det dock ansvaretär somrens
Luftfartsverkettillbrukarenellerskyldighet för attfinnsDet ägarenen

och iluftvärdighetenförbetydelse ävensådant haranmälasnarast som
tillsynen. Sammaförbehövsupplysningarlämna deövrigt an-som -
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och brukaren enligt kap.gäller för 3och skyldighet ägarensvar som
kap.befälhavaren enligt 2 § LL.gäller för 57 § LL även

förrättning enligt 3 kap. förrätt-kap. skall vid LLEnligt 3 8 § LL en
förrättningsmanluftfartyget. Medlämnas tillträde tillningsmannen av-

Luftfartsverket eller andra sakkunni-paragraf personal fråni dennases
besiktningar och tillsyn seerhåller uppdrag skötaatt prop.ga som

stadgande kompletteras § LF fö-171984/852212 151. Detta av soms.
nödvändigt meddetLuftfartsverketreskriver ärattatt prov-anserom

för räkningskall denandra materielprov,flygningar eller vars proven
tillhandahållabehövs och materiel,personalbiträda med dengörs som

drivmedel och liknande.
undantagsbestämmelse innebärfinnskap. 9 § LLI 3 attsom omen

luftfartygs flygegenskaper eller andrafördet behövs pröva ettatt av
myndigheteller den regeringen bestäm-får regeringensärskilda skäl,

luftfart, kap.används vid villkoren i 3fartygetmedge ävenatt ommer
Luftfartsverket bemyndigatsharuppfyllda. 23 § LFinte I att ettär ge

medgivande.sådant
säkerhetsskälregeringen det krävsfårkap. §Enligt 3 10 LL om av

luftfartyg och tillverkatillstånd för byggabehövsföreskriva det attatt
och för utföra underhålls-,till demreservdelartillbehör och att repara-

fartyg, tillbehör och reservdelar. Fråganpåändringsarbetentions- och
eller den myndighet regeringen be-regeringentillstånd prövas avom
bemyndigandetutnyttjat i kap. 10 § LL3Regeringen harstämmer. ge-

kap.sådan verksamhet i 3föreskrivai § LF27 attatt som avsesnom
Luftfartsverket. Luftfartsver-tillståndf°ar bedrivasinte10 § LL utan av

tillstånd inte behövs för enklare under-emellertid föreskrivafårket att
reparationsarbeten.ochhålls-

bestämmelserna luft-utredningen gjortVid den översyn av omsom
inte före-framkommit det imiljövärdighet,och harvärdighet stortatt

innehållet i dessa bestäm-det sakligabehov ändraligger något attav
författ-föreslås dock, vilka motiveras iVissa mindre ändringarmelser.

emellertid de nuvarandefinnerUtredningenningskommentaren. att
bestämmelsernadärtill anslutande idei kap. ochbestämmelserna 3 LL

frågor kan reglerasoch vissaklararelagtekniskt behöverLF attgöras
därförUtredningen har i sitt för-föreskrifter.Luftfartsverketsgenom

omarbetning bestämmelsernaredaktionellbetydandeslag gjort aven
övärdighet.luftvärdighet och miljrörande
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Luftfartseertifikat6

Gällande6.1 rätt

luftfartscertifikat och andrabestämmelsernagrundläggandeDe om
regler finnsdetaljeradekap. Merafinns i 4 LL.behörighetshandlingar

för Civil LuftfartBestämmelserdels29-45 LF,dels i -
Luftfartsverket.utfärdasvilka DeBCL-C,Certifikatbestämmelser av

artiklarna och ipå 32 33certifikat byggerreglernasvenska om
konvention.till dennabilagaoch 1Chicagokonventionen

flygmaskinist påellerförare, navigatörfå tjänstgöra ettFör att som
utfärdat ellerluftfartscertifikathar ärluftfartyg krävs ettatt somman
utfärdat ellerluftfartscertifikatSverige, eller ärigodkänt ett som

den skallenligt avtal medochi statengodkänt stat somannanen
luftfartyg ipå svenskatjänstgöringSverige. Förierkännas

utfärdat ellercertifikatdocktrafik krävs ärinternationell ett som
fårtill flygsäkerheten,hänsynbehövsdetSverige. Omigodkänt av

luftfartscertifikat förinnehavarebesluta attLuftfartsverket ettatt aven
behörighets-s.k.behöverluftfartviduppgiftervissa även ettfullgöra

särskilda villkor.uppfyllerhanvisarbevis attsom
skalldencertifikat förkrävskap. 15§ LL ävenEnligt 6 som

flygtekniker ellerflygtrafikledningstjänst,flygledare itjänstgöra som
det inte krävsför vilkatjänstervissafinnsflygklarerare. Det även

behörighet/auktorisation. Somsärskilddär det krävscertifikat enmen
för utbildning ioch instruktörfallskärmsteknikerexempel kan nämnas

flygsimulator.
luftfartscertifikat och andrautfärdarLuftfartsverketDet är som

certifikat finns i BCL-Detaljbestämmelserbehörighetshandlingar. om
huvudtyper; certifikatfinns det tvåluftfartscertifikatgällerdetC. När

trafikflygar-yrkesmässig flygningförcertifikatochflygningför privat
privatflygar-närvarande 6 000fördetfinnsSverigecertifikat. I ca

certifikatutfärdade.trafikflygarcertifikat Ett300certifikat och 3ca
helikopter,flygplan,luftfartyg;kategorivissgälla förutfärdas att aven

Certifikat föreller gyroplan.flygplanultralättfriballong,segelflygplan,
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vissaflygplan och, i fall, förklassgälla förflygplan utfärdas att aven
flygplan enmotorigtKlassflygplan.särskild typ aven av —

flennotorigt landflygplan ellersjöflygplan,enmotorigtlandflygplan,
fråga flygplandetsjöflygplanflermotorigt ärnär är somomanges—

det frågaflygplanförare ochför närcertifierade ärtyp anges omaven
förare.besättning minst tvåförcertifieradeflygplan är omensom

förcertifikat alltid gälla vissutfärdashelikopterBeträffande attett en
har behörighetcertifikatinnehavareOmhelikopter. atttyp enav

detta i certifikatet.förare skallbiträdandeendasttjänstgöra angessom
bl.a. uppfyllaluftfartscertifikat måste sökandeerhållaFör ettatt en

psykisk lämplig-och fysisk ochålderi frågafastställda kravvissa om
praktisktteoretiskt ochgenomgåhet ettettsamt prov.

försärskilt behörighetsbevisdetfall krävsmångaI attett en
förare.vissa uppgifterfullgöraskall fåcertifikatinnehavare som

för flyglärarebehörighetsbevis krävsföreskrivitLuftfartsverket har att
förinstrumentflygreglema IFR,enligtflygningföroch instruktörer,

utfärdasBehörighetsbevisbogsering.förmörkerflygning samt av
certifikatet.förs ibehörighetenLuftfartsverket och

luftfartscertifikat krävsutbildning förgenomgåfå ettFör att en
Elevtillståndet fungerarLuftfartsverket.utfärdaselevtillstånd avsom

rörande dennes möjlighettill elevförhandsbeskedsåledes attett ensom
elevtillstånd.det årligen 000utfärdas lSverigecertifikat. Ifå ett ca

medgiltighetstiden varierartidsbegränsade ochcertifikatAlla är
giltighetstidensVidinnehavarens ålder.medcertifikat ochtypen av

skyldigdåförnyelse. kanansöka Haninnehavarenutgång kan varaom
prövningdet skall skeochlämplighetsintyg,in ett nyttatt en ny avge

skall innehavarenlämpligheten. Dessutompsykiskafysiska ochden
flygerfarenhet.påfyller kravenhanvisa att

misskött siginnehavaren harbl.a.återkallascertifikat kanEtt om
certifikatet.gäller för Förkravdeuppfyller attinte längreeller som

tjänstförrätta dencertifikat kaninnehavarekontrollera ettatt somaven
certifikatinnehavareLuftfartsverket föreläggakancertifikatet enavser

certifikatkontroll.genomgåatt en
certifikatetsförsker alltidluftfartscertifikatåterkallelseEn ettav

grund misskötsamhetåterkallelse påVidgiltighetstid.återstående av
certifikat får utfärdas.innanförflytamåstetidfastställs ett nyttsomen

misskötsamhet kanföljdtillföreliggeråterkallelsegrundNär enaven
särskilda skälåterkallelse, detförmeddelas i ställetvarning avomen

återkallelse ochåtgärd. Frågortillräckligkan omomvara enanses
det inte finnsförvaltningsdomstol. Omallmänvarning prövas av
Luftfartsverketskall innehavarenvarningskäl förtillräckliga aven

gäller.kravdeerinras somom
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JAR-FCL6.2

avsnitt harinom 2.4.3 detför samarbetet JAA seInom ramen
certifikat- Joint Aviationbestämmelserutarbetats harmoniserade om

Flight Licensing JAR-FCL. JAR-FCL tänktfor CrewRequirements är
fyra första delarna klara; JAR-FCL 1omfatta delar. De ärtreatt som

helikopterpiloter ochflygplanspiloter, JAR-FCL 2 som avseravser
beslut förutsättsmedicinska krav. Enligt JAA:sJAR-FCL 3 som avser

juli ochbörja tillämpas den 1999 JAR-och skall lJAR-FCL 3latt
skall omfatta flyg-JAR-FCLjanuari Närden 2000.FCL 2 l som

ovisst.blir klarmaskinister, är ännu
regler vilka krav skallställsJAR-FCL 1I gemensamma om somupp

skall kunna erhålla certifikatuppfyllda för någon ettatt somvara
emellertid certifikat föromfattar inteflygplanspilot. JAR-FCL l

flygplan.ultralätta Bestämmelsernaeller iballongersegelflygplan,
anpassningar skett med hänsynvissabortsett frånJAR-FCL 2 är, som

ibetingelser, identiska medsärskildahelikopterflygetstill stort sett
certifikat enligt bestämmelserna ierhållitharJAR-FCL Den ettsom

godkännande eller konverte-skall kravi JAA-statJAR-F CL utanen
certifikat i JAA-stat. framgårSomanvända sittkunnaring annanen av

certifikaterkännanden begränsade till desådanaavsnitt 2.4.3 är av
JAA.inommedlemsstaternafullvärdiga

påbörjathar sin flygutbildningdenkanJAR-FCL 1Enligt som
juli och1999 avslutat utbildningendenregler före lnationellaenligt

juni 2002den 30 erhålla nationelltföreföreskrivnaavlagtoch ettprov
utfärdascertifikat enligt nationellakan ingafallcertifikat. övrigaI nya

1999.efter den julikrav 1
utfärdatshar före den julicertifikat l 1999harDen ett somsom

ansökaregler kan i dennaenligt nationella i JAA-stat ettstat omen
förutsättning hancertifikat enligt undermotsvarande JAR-FCL att

uppfyller kraven i JAR-intedäri angivnauppfyller de kraven. Den som
kan behålla sittJAR-FCLcertifikat enligtinte villeller haFCL ettsom

nationellauppfyller decertifikat förutsättning hannationella under att
parallellatvåsåledeskommer finnascertifikatkraven. Det att

juliefter den 1999.certifikatsystem l
delar; självabeståkommercertifikat enligt JAR-FCLEtt treatt av

själva certifikatetfotolegitimation. Iläkarintyg ochcertifikatet, ett en
vilkacertifikatinnehavaren har,vilka behörigheter t.ex. typer avanges

flyga med hjälp enbarthan fårflyga ochhan fårflygplan avom
intervall-med vissabehörigheter måsteinstrument. Dessa omprövas

godkända behörighetsprovuppgifterocheller två årvanligen ett om-
ha giltighets-certifikathandlingen får intecertifikatet. Självaförs in i en

skallgiltighetstidens utgångEfterfemtid överstiger år. en nysom
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certifikat emellertidEttutfärdas någracertifikathandling ärutan prov.
föreskrivna behörighetsprov.har avlagtinnehavarenobrukbart inteom

behörighetsprov har avlagts krävsföreskrivnabevisFörutom attom
uppfyllerhar intyg hancertifrkatinnehavaren ett attäven att om

kraven skall kontrollerasmedicinskamedicinska krav. Deföreskrivna
ålderbl.a. certifikatinnehavarens ochberoende påintervallmed vissa

skall antingenKontrollen skefrågacertifikat detvilken ärtyp om.av
ellerAeromedical Centre AMCsärskilt medicinsktvid centrumett -

flygläkare.särskilt utseddenav

Överväganden6.3

certifrkatbestämmelsemasvenskaförslag: DeUtredningens anpas-
for FlightAviation Requirementsi Jointbestämmelsernatillsas

JAR-FCL.LicensingCrew
flygcertiñkat.luftfartscertifikat bytsTermen ut mot

detaljerademycket ochJAR-FCLCertifikatbestämmelsema i är
omfattar sidor. Luft-400JAR-FCL lEnbartomfattande. över

utformade såcertifikat i dagbestämmelserfartslagstiftningens är attom
imed generella bestämmelserramlagbaraluftfartslagen utgör en

ämnet.
certifrkatbestämmel-utformningenförfattningstekniskadenVid av

enskilde och från ochför dendeväsentligt rätts-det attärserna
bestämmelserna regleras ibetydelsefullaflygsäkerhetssynpunkt mest

lagenskäl också angelägetpraktiskaemellertid attlag. Det är rentav
Sådana regleradministrativ karaktär.belastas med reglerinte meraav

utfärdas Luft-föreskrifteroch iförordningfinnas ibör i stället som av
och vadbör i lagvadVid avvägningenfartsverket. tas somsomav

likhet med i dag,funnit iutredningenharlägre nivåreglerasbör att,
erhållande ochbestämmelsernagrundläggandeenbart de om

bestämmelserna idet gälleri lag.bör in Närcertifikatåterkallelse tasav
kunnadessaövervägande delendärför dentordeJAR-FCL av

myndighetsföreskrifter.genomföras genom
bestämmelserna iinförlivande JAR-kräverMed detta synsätt ett av

sakliga ändringaringaluftfartslagstiftningensvenska störredenFCL i
svenskacertifikat. Denlagbestämmelsemanuvarandede omav

certifikat enligttill JAR-emellertidmåstelagstiftningen attanpassas
det önskvärtVidaredelar.bestå är attkommerFCL treatt av

pedagogisk struktur. Detochenklarecertifrkatlagstiftningen f°ar meren
parallella certifikatsystemtvåfinnaskommer närförhållandet det attatt
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enligtbestämmelserna i träder i utredningensJAR-FCL kraft kräver
lagreglermening inga särlösningar i lag. Således skall angåendesamma

tillämpliga certifikat enligtcertifikat det frågaäroavsett ettvara om om
enligt nationella bestämmelser.bestämmelserna i JAR-FCL eller rent

bakgrund utredningen har medMot arbetat JAR-FCL iattav
anledningspråkdräkt har utredningen haftengelsk även övervägaatt

Sverige certifikattenninologiska frågor. Det i benämns hetervissa som
skall utfärdasengelska licence och det särskilda läkarintyget ipå som

engelska medicalbestämmelserna i JAR-FCL heter påenlighet med 3
förhållande kan fråga sig inteCertificate". detDetta gör att man om

förcertifikat borde bytas licens undvikasvenska begreppet ut mot att
hör också enligtspråkförbistring. Till sammanhanget svenskaatt

Akademiens ordlista ochordböcker Svenska Ord för Ordse t.ex.
tillstånd och tillståndsbevis. Utredningenbetyder licens bl.a. tillåtelse,

med hänsynbedömningen till begreppethar dock gjort den att att
luftfartslagstiftning sedancertifikat svensk 1920-talet sei 23 §använts

luftfart, och till certifikat användsförordningen l922:383 attom
luftfartslagstiftningarna,finska och norska fåri de danska,även

detutbyte skulleinarbetat leda tillbegreppet så att ett av snarareanses
certifikat bör därför behållas.förvirring till klarhet. Begreppetän

sammansättningen luftfartscertifikatgällerNär det däremot som
nuvarandeställen i den luftfartslagstiftningenflertalanvänds på ett

terminologi.skäl ändra Denna sammansättningfinner utredningen att
någotmeningutredningens otymplig använda.framstår enligt attsom
luftfartscertifikatbegreppetdärför medUtredningen föreslår att ersätts

flygcertifikat.

Återkallelse certifikat6.4 m.m.av

rörande förfarandetnuvarande reglernaUtredningens förslag: De
oförändrade.certiñkatingripanden sakvid lämnas i

certifikatingripanden f°ar eventuelltförfarandet vidEn översyn av
har redovisat sittUtredningen körkortsingripandenske när om

arbete.

och elevtillståndluftfartscertifikatåterkallelseFrågor samtom av
allmän förvaltnings-enligt kap.frågor varning 4 22 § LLprövas avom

sedan årdomstol. ordning gäller 1987.Denna
och varningåterkallelseTidigare prövades frågor avom

emellertid kritiserad, bl.a. medordningLuftfartsverket. Denna var
Luftfartsinspektionen hade fleraLuftfartsverketanledning attav
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ansvarigt för såväl del desåledesroller. Luftfartsverket stor avenvar
övervakningen dem och beivrandetbestämmelsernagällande avavsom

Flyglagutredningencertifikat.indragninginklusiveförseelser, m.m. av
roller hade visst fog förLuftfartsverkets mångakritikenfann motatt

Enligt utredning-rättssäkerhetssynpunkt 1981:12 90.Ds Ksig från s.
kritikenförfarandet hade lett tillolägenheter ikunde de rättassomen

certifikat fördesi vissa frågorbeslutanderätten övertill att omgenom
frågorerinrade i sammanhangetdomstol. Utredningentill att omomen

ochhandlades länsstyrelsentidigareåterkallelse körkortbl.a. attavav
tillslag fördes länsrättlikartatkritikgrund närde bl.a. överavav --

motiv till ändringen frågortillskapades. Somdomstoldenna attangavs
beskaffenhetsådan detvekankörkortåterkallelse attutan var avavom

dennaturlig följdoch detdomstolborde attprövas avvar enav
frågorlänsförvaltningen sådanaomorganisationenbeslutade attav

kompetensområde. denna bakgrundMottill länsrättenshänfördes
administra-beslutanderätten i frågorflyglagutredningenföreslog att om

principcertifikat, varning iåterkallelsesanktionertiva etc.av --
fråndomstol. Efter förslagtillLuftfartsverketfrånöverfördes

utredningens uppfattning i dennadeladedepartementschefen, som
inne-administrativa sanktionemadeprövningenfråga, kom motav

varning,elevtillstånd, återkallelse ochochluftfartscertifikathavare av
förvaltningsdomstoltill allmän seLuftfartsverketöverflyttas frånatt

ff..1984/85:212 101s.prop.
förstai1977:477 det länsrättkörkortslagårsEnligt 1977 var som

lagändringkörkort. Efteråterkallelsefråganprövadeinstans av enom
länsstyrelse förstablevoktober 1994i kraft den lträddesom

haft länsrätt förstatidigarekörkortsmåli debeslutsinstans somsom
det förekombl.a.refonnskäl för dennainstans. Som att ettangavs

hade granskaombudet förstallmännadetdubbelarbete attattgenom
granskades ochärendetåterkallelseärende innan påoch bedöma nyttett

försvarbart fråndubbelarbete ansågs intelänsrätt. Dettabedömdes av
Vidare1993/94:133 f..47resursekonomisk synpunkt se s.prop.

återkallelseansökanske vidskallprövningdenatt omensomangavs
delänsstyrelsernaprincip densamma gör närkörkort i ärett somav

därför väl skickadeansågsLänsstyrelsernakörkortstillstånd.meddelar
anfördeskörkort.återkallelse Det ävenfrågor attavgöraävenatt avom

fast praxis.utvecklatshadekörkortsmålenfördet en
certifikat uttalades iåterkallelservidförfarandetgällerdetNär av

behandlafinnas skäldet kanproposition 50nyssnämnda attatt
avsaknadkörkortsfrågoma. Ipådessa frågor sätt avsomsamma

från lämnaregeringenavstod emellertidfråganutredning i attnärmare
tillcertifikat från länsrättmålöverflyttningförslagnågot av omom

Luftfartsverket.
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mellan certifikattanke rättsliga likheter ochMed på de finnssom
förfarandena vidhävdas återkallelsekörkort kan det med visst fog att

likartad utforrn-och vid återkallelse körkort bör hacertifikat av enav
Luftfartsverket förstadärför intening. börDet övervägas somom

certifikat.kunna frågan återkallelseinstans skulle pröva om av
körkortsingripandenFörfarandena vid certifikatingripanden och vid

nämligendock avgörande punkt, antaletskiljer sig åt på en
talarutredningens mening starkt iingripanden, vilket enligt mot att

motsvarande ändring på körkortssidan.certifikatfråga göra somom
årligen tillkörkortsingripanden uppgårAntalet beslut 50 000.om ca

förvaltningsdomstoltioårsperioden har allmänUnder den senaste
återkallelser certifikat. skillnadfåtal Denna kanendastprövat ett av

certifikatinnehavare färremed antaletförklaras dels är avsevärt änatt
certifikat hardels med begränsadkörkortshavare,antalet att en

Luftfartsverket beslutar försätta detgiltighetstid. certifikatet,Om när att
giltighetstid,återstående hinnerkortare verketkraft, har endast enur

förvaltningsdomstol återkallelseallmäninte ansöka hos om av
skillnad mellan certifikatingripanden ochcertifikatet. ytterligareEn

certifikatingripandentorde såkörkortsingripanden att gottvara som
skäl. Ingripandenmedicinska andra skäl, påuteslutande sker t.ex.avav

flygsäkerhetsbestämmelser ellergrund överträdelser annanavav
förstakap. 9§ stycket punktlämplighet jfr 4 1-5 LL,bristande

bakgrund det mycket begränsadesällan. Motförekommer mycket av
finns det intecertifikatingripanden fasta praxisantalet samma

beträffande körkortsmål. dubbelarbe-certifikatrnål Detbeträffande som
medcertifikatingripanden kan, tanke det mycketpåsker vidte som

något oförsvarbartinte på frånantalet,begränsade sätt anses
därförfinnerUtredningen inte skälsynpunkt.resursekonomisk att som

återkallelsevid certifikat och vidförfarandenaförordaprincip att av
körkort ha likartadåterkallelse bör utformning.av en

karaktär och vilkakörkortsingripandets rättsligaFrågan om
körkortsingripandenbör handlägga frågorinstanser äromsom

till denna utredningföremål för utredning. direktivenemellertid Av
framgår följande.dir. 1998:16 bl.a.

skall till grund förkörkortsingripande grund brottVid på ettett av
vunnit laga kraft ellerdom harfrågan brott föreligger läggas en somom

efterföljande körkorts-Sverigeåtalsunderlåtelse.beslut I ettett sesom
trafiksäkerhetsåtgärd.brottspåföljdingripande inte utan somsom enen

svenska fördetemellertid ifrågasattsharDet systemetom
med den Europeiskaförenligtkörkortsåterkallelse vid brott är

rättigheterna och demänskligaskydd för dekonventionen angående
Enligt sjundeEuroparådskonventionen.grundläggande frihetema

får ingenkonvention, punkten4tilläggsprotokollet till denna art.
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brottmålsförfarande i statstraffas påellerrannsakas nytt sammagenom
dömd ifrikänd ellerblivit slutligtredanhanvilketförbrottför ett

flertalet EU-stateri den Irättsordningenoch staten.med lagenenlighet
körkorts-regel, frågandennamedöverensstämmelsei omsynes,

i denbrottmålsdomstolenhandhasbrottgrundåterkallelse på avav
detFörför brottetstraffrättsligt prövas.där frågan ansvaromprocess

talat. Fråganskäl hasakligagodalängesvenska omsystemet synes
förfrågafalli alltbordeellerkörkortsinnehav är prognosenomenvara

trafiksäkertvilja iakttaochkunna ettvederbörande kommer attatt
däremotstraffrättskipningeni ärtendensennuvarandebeteende. Den

Emellertidmisstro. ävenmedprognostänkandebetrakta synesatt
särskiltbrott,anledningmedkörkortsingripandefrågan avom

präglaskommit alltmerhaspärrtiden, ettattlängdenbeträffande avav
olikapraxis rörandebestämdganskamedtänkande,straffrättsligt en

jfr ocksåtrañkförseelserellerbrottolikavidspärrtiderlånga typer av
särskiltprincipiella skäl-starkaRÅ talarlägedettaref.76. I1993

fråganförEuroparådskonventionen ävenatttill omhänsynen -
brottmåls-ibrottanledning prövasmedkörkortsåterkallelse av

processen.
skallutredningsåledes tillsattsdetbakgrund hardennaMot somen

därvid särskiltochkörkortsingripandereglernaöversyngöra omaven
behandlas iskallgrund brottkörkortsingripande påöverväga avom

i dag,inte,ochsanktionstraffrättslighandförsta ensomsomensom
utredarenskalldirektivutredningensEnligttrañksäkerhetsåtgärd.

där fråganförfarandeochförskälredovisa ettoch emotanalysera om
ordningihandläggsbrottgrundkörkortsingripande på somsammaav

domstol eller iallmänimedsambandidvs.brottmålet, processen
ellerstrafföreläggandeordningsbot,beslutmedsamband om

till hurförslagframläggaocksåskallUtredarenåtalsunderlåtelse.
denhandläggas ikunnaskullekörkortsingripandefrågan om

ingripan-nuvarandedeskall övervägaUtredaren ävenordningen. om
straffrättsligivaming,ochåterkallelsekörkortsinnehav,dena enmot

reaktion,straffrättsligmed t.ex.processordning bör ersättas en
till hurförslagframfall läggaoch i såpricksystem,ellerkörförbud ett

skallUtredaren övervägaskalllämpligen ut.sådant omsystem seett
körkortsingri-ärendenaåterståendedeförbeslutsorganisationen om

skäl, börmedicinskagrundas pådehuvudsakipande, dvs. som
falli sådettavilketoch påändras sättinstansordningenpåverkas om
försvenskadetutreda systemetingåruppdragetske. I attbör om

intematio-stridakanbrott motgrundpåkörkortsingripande ansesav
tagitUtredningen, namnetprinciper.straffrättsligavedertagnanellt som
redovisa sittskallkörkortsingripanden,1998:03KUtredningen om

1999.decemberden 31arbete senast
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frågor Utredningen körkortsingripanden harDe övervägersom om
gällersin direkta motsvarighet det certifikatingripanden. Om detnär

nuvarande för visar sig intekörkortsåterkallelse vid brottsystemet vara
förenligt med Europarådskonventionen måste motsvarande gällaanses
för certifikatåterkallelser. sådant fallI får det ske översynen av
förfarandet vid certifikatåterkallelser vid brott.

fråga ansluter till förfarandet certifikatingripandenEn vidnärasom
vilka möjligheter Luftfartsverket har få kännedom återkallel-är att om

segmndande händelser. närvarande erhåller LuftfartsverketFör sådan
information i huvudsak på två Det domstolsätt. sättet är attena genom

Luftfartsverket bl.a.enligt 138 § LF skall underrätta innehavareom en
certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis förhar dömts vissaettav

mycket bristfälligtbrott. emellertid eftersomDetta är ett system,
domstolarna sällan har uppgift huruvida tilltalad innehar ettom en

behörighetsbevis.certifikat, elevtillstånd eller
vilket Luftfartsverket erhåller information-andra på ochDet sättet

underrättelser fråntillförlitligt- länsstyrelsen ochärär genommersom
förs uppgiftEnligt nuvarande ordning certifikatVägverket. ochom

oberoendeelevtillstånd körkortsregistret eventuellti körkortsinne-av
enligtjfr Länsstyrelsen skall l39§ förstahav 31 § LF. stycket LF

återkallasLuftfartsverket körkortunderrätta för den harettom som
det på harluftfartscertifikat eller kommit fram någonsättannatom

certifikatetföranledaomständighet återkallas.bör Enligtattsom
skallstycket, Vägverketbestämmelse, andra underrättasamma

har luftfartscertifikatLuftfartsverket någon harettsomom
berusade1976:511omhändertagits enligt lagen Deom personer m.m.

underrättelseskyldighetema för länsstyrelsenämnda och Vägverketnu
elevtillståndinnehavarefråga ochgäller också i certifikatavom av

behörighetsbevisochstycket LLenligt kap. första6 15§ enligtav
bestämmelse andra stycket. gäller enligt l40§ LF iDe ävensamma

fråga den innehar godkänts härutländskt certifikat iett somom som
landet.

Trafikregisterutredningen avgivet betänkandeföreslår i nyligenett
Vägtrafikregistrering, skall tillskapasSOU 1998:162 detatt ett
renodlat register för vägtrafikområdet, registrering andradär typerav

behörighetshandlingar hör tilloch tillstånd områdetsådanaänav som
elevtillståndgäller luftfartscertifikat och enligtDetta ävenutmönstras.

LL s. 432.
konsekvens Trafikregisterutredningens förslag har Lufträtts-medI

utredningen i förslag till luftfartsförordning tagitsitt inte någonupp
motsvarighet till reglerna i ochde nuvarande 31 l39§ l40§ LF.
Trafikregisterutredningens förslag innebär Luftfartsverkets möjlig-att

fall då någon certifikat,heter få kännedom de innehavare ettatt avom



1999:42SOULuñartscertijikat192

brott kan skälbegåttbehörighetsbevis utgöraelevtillstånd eller ett som
fara förkanminskar. Dettadrastiskt utgöraverket ingripaför att en
i dettakonsekvensernaförutsätterUtredarenflygsäkerheten. att

förslag ochTrafikregisterutredningens övervägshänseende beaktas när
lösning.lämpligfårdåfråganatt en

Flygdagbok6.5

bestämmelser iuttryckligainförsDetförslag:Utredningens en
angående behörighetenluftfartsförordningen attluftfartslagen och

flygdagbok.föreskrifterutfärda om

behandla frågorutredningenbördirektivutredningensEnligt om
flygdagbok.Visaföra ochskyldighet att upp

allmännabehörighetsbevisCertifikat ochBCL-C 1.1Enligt -
uppgifterdagligen föra inskyldigförarebestämmelser attär omen

personlig,Flygdagboken,flygdagbok. äriflygningarföretagna somen
registrerings-tidpunkt, luftfartygetsuppgifterinnehålla bl.a.skall om

och totallandningsplatserochluftfartygetsbeteckning, start-typ,
ellerbefälhavarebefattningar t.ex.olikatid iflygtid samt som

Även flygprovflygträning ochperiodisks.k. PFTförare.biträdande
kontrollanten ellersignerasochflygdagbokenantecknas iskall av

flygföretag medvidtjänstgörFörarebehörig somperson.annan
flygdagbokföradock endastflygtid behöverregistreringdatoriserad av

datalistor.framgårinteuppgifterföreskrivnabeträffande avsom
flygdagbok.eller LFbestämmelser i LLdet ingafinnsdagI om

förareföreläggamöjlighetingen attsåledesLuftfartsverket har att en
flygdagbok.sinVisa upp

utfárdande, utökningförare vidflygdagbokenmedsyfte är attEtt en
antaletdokumenteraskall kunnacertifikatförnyelseoch ettav

antaluppgiftföraresLuftfartsverketNormalt godtarflygtimmar. omen
uppgivnadetifrågasättaLuftfartsverketemellertidSkulleflygtimmar.

vilketflygdagboken,timantaletstyrkaförarenfårantalet timmar genom
iförarensåledesfråga. Detdenna ettbevismedel i ärexklusivt somär

flygdagboken.Visainte kanhanriskenfall får bärasådant att uppav
Luftfartsverkets tillsynvidbetydelsedockharFlygdagboken även

finnassammanhangi olikakan ettflygsäkerheten. Detdärmed föroch
flugit visstharkontrollera ettLuftfartsverketförbehov att vem som

till luft-komplementviktigtdåFlygdagbokenluftfartyg. utgör ett
resedagbok.fartygets
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det gäller LuftfartsverketsNär utfärdabehörighet föreskrifteratt om
flygdagbok den nuvarande lagstiftningen otydlig. Det bör därförär
införas uttrycklig bestämmelse angående Luftfartsverkets behörigheten

utfärda föreskrifter flygdagbok.att om
Enligt utredningens förslag se kapitel samlas17 erforderliga

förbemyndiganden Luftfartsverket tillsyn i form s.k.utövaatt av
verksamhetskontroll i bestämmelse i luftfartslagen meden en
anknytande bestämmelse luftfartsförordningen.i Enligt dessa bestäm-

Luftfartsverketmelser kan föreskriva den står under tillsynatt som av
Luftfartsverket skall lämna uppgifterde myndigheten behöver försom

kunna tillsyn. Med stöd dessa regler har Luftfartsverketutövaatt av
således i sin tillsynsverksamhet få del flygdagbok.rätt att av en

7 19-0665Nylufttartslag
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Onykterhet vid luftfart7

Onykterhetsbrottet vid luftfart delas in i tvåförslag:Utredningens
brottet fIyg/jølleri,normalgradgrader; gräns-upptar ettsomaven

alkohol i blodet, och grad grovtpromillevärde 0,2 grövreenom
fall då alkoholkoncentrationensikte iflygfylleri, bl.a. tarsom

skall gälla intepromille. Reglerna bara för pi-blodet överstiger 1,0
flygledare och flygtekniker.kabinpersonal,förloter ävenutan

drogfylleri, med motsvaranderegler inne-föreslåsDet även om
drograttfylleri för närvarandetill reglerförslaghåll det om somsom

i riksdagen.behandlingunderär
betydelse för flygsäkerhetenfullgör tjänstDen är avsomsom

drogtestas.skall kunnalufifartsskyddeteller

Gällande7.1 rätt

Luftfarten1 1
.

avseendemed onykterhet vid luftfartstraffbestämmelsesärskildEn
nuvarande1957 kap.luftfartslagstiftningen 13 1 § LL.infördes i

hänseende Straff-formellthar därefter ändrats endastBestämmelsen i
Till dömsblodet.alkoholhalten igrundas inte direkt påbarheten ansvar

påverkad alkoholhaltigaombord såvid tjänstgöringden är avsom
uppgiftersinainte kan fullgöraeller andra medel handrycker ettatt

den tjänstgörBestämmelsen omfattar förutombetryggande sätt. som
flygtrañkledningstjänst,flygledare iluftfartygombord på ävenett

föreskriverregeringenoch flygklarerare i den månflygtekniker samt,
tjänstgöringmedmarkorganisationenpersonal inom ärdet, somannan

högst två år. OmStraffet fängelse ibetydelse för säkerheten. ärav
till böter.kan dömasringabrottet är

Lufcfarten, Spårtmñken SOUtrafikNykterhet i II.betänkandetJfr dock
vidare avsnitttraflknykterhetskommitté, 7.2.avgivet års1965:35, 1957 seav
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Tjänstgöringsbegräns-bestämmelserAllmänna1.15BCL-DI -
gäller med stöd 51 och 92besättningsmedlem,ningar för avsom

flyg-inte får ske underalkoholförtäring23.2föreskrivs iLF, attmom.
flygning.timmarna före8 Iunder dehelleroch intening närmaste

före flygningmellan 24 och 8 timmarunder tiden23.3 sägs attmom.
alkoholförtäring. anmärk-Ii frågaiakttasförsiktighetskall stor enom

sker underalkoholförtäringsistnämndatillning att omangesmom.
försiktig-i uttrycketstorflygning skallföre24-8 timmartidsrymden

fårförtäringen inteinnebörden,den större änbl.a. läggashet att vara
bilflygning skulle kunna köraföretimmarvederbörande 8senastatt

lagstiftning angåendeenligt svenskförseelsestraffbarbegå tra-attutan
bestämmelser har meddelatsdessabakgrundñknykterhet. Mot attav

den bryterstycket kanförsta LF§ och 92 §med stöd 51 motsomav
till böter.och dömaspunkterna 6 14 LFenligt 135 §bestämmelserna

Även innehåller be-avsnitt 2.4.3angående JAR,JAR-OPS se
luftfart. Enligt JAR-OPS 1.085medsambandalkohol istämmelser om

förtära alkohol mindrebesättningsmedlem inteb fåroch 3.085b en
påbörja be-flygtjänst ellersig tillinställaskallinnan hantimmar8än

flygtjänstperiod med al-påbörjafår inteoch hanredskapstjänst enen
f°ar inte heller förtä-promille. Hanöverstiger 0,2blodetkoholhalt i som

beredskap. be-eller under Dessaflygtjänstperiodenalkohol underra
vilka i och förharmoniseringsbestämmelser,stämmelser är att se som

bindande.folkrättsligtsig inte är
såvitt käntför närvarandedetsammanhanget kan nämnas attI —-

förslag harmoni-EG-kommissionen påplaner inomfinns någrainte om
samband med flygtjänst.alkoholförtäring ibestämmelsersering omav

ötrafikenochjärnvägs-Väg-,7.1.2

länge ifunnits vårtvägtrafiken harnykterhet iStraffbestämmelser om
straff för vissa1951:649i lagenåterfinnsReglernaland. omnumera
infördes redanbestämmelsernaförstatrafikbrottslagen. Detrafikbrott
och kravet påutvidgatsdärefter successivtharl920-talet. Ansvaretpå

betydelsefullt led i denefterhand. Ettskärptsvid harnykterhet ratten
påföljd förregelmässiginfördesfrihetsstraffutvecklingen att somvar

rattfylleri år 1934.
lagstiftningen.År ipromillebestämmelsemas.k.deinfördes1941

kör-förarensbevisningkrävdeslängredet inte attinnebarDessa att om
straffansvaret kundefallet,enskildadetnedsatt i utanförmåga var

Reformen år 1941blod.i förarensalkoholkoncentrationentillknytas
svårhetsgra-delades in i tvåtrafiknykterhetsbrottenocksåinnebar att
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der, vilka det fick rattfyllerisvåraste brottet beteckningen och detav
lindrigaste i allmänhet benämnas rattonykterhet.korn att

År genomfördes1989 ändringar lagstiftningen trafiknykter-av om
hetsbrott prop. 1988/89:1 18, 1988/89:314,JuU 27, rskr. SFS

bl.a.1989:394 innebar det infördes särskilt straffansvaratt ettsom
grundat på alkoholkoncentrationen iutandningsluften. deGenom änd-
ringarna blev det möjligt regelmässigt använda alkoholutand-att mer
ningsprov bevismedel i trafiknykterhetsmål.som

År lagstiftningen1990 ändrades 1989/90:2,prop. JuUnytt
1989/90:l06,rskr. SFS 1990:149. Gränsen för straffbar påverkan

sänktes från blodalkoholhalt 0,5 promille till 0,2 promille meden
motsvarande sänkning för alkoholhalten i utandningsluften. Liksom
tidigare trafiknykterhetsbrotten idelades två svårhetsgrader, där den
lindrigare graden kom kallas rattfylleri och den svårareatt grovt ratt-
fylleri. februari sänktes gränsvärdet för1994 rattfylleriDen 1 grovt

promille tillfrån blodalkoholhalt 1,0 promille med1,5 motsva-en
iutandningsluftenrande sänkning för alkoholhalten prop. 1993/94:44,

1993:1463.rskr. 1993/94:78, SFSJuU 11,
motsvarande straffbestämmelserallt väsentligt förI vägtrañksom

järnvägssäkerhetslagen 1990:1157 beträffandefinns i den försom
järnväg eller tunnelbana.maskindrivet spårfordon på

finnssjölagen 1994:1009kap. och bestämmelserI 20 4 5 om
lagteknisklikartadonykterhet till sjöss, vilka har uppbyggnaden som

itrañkbrottslagen ochbestämmelser jämvägssäkerhetsla-motsvarande
svårhetsgrader,indelade ionykterhetsbrottSjölagens tvåärgen.

Bestämmelsernasjöfylleri.sjöfylleri och omfattar inte enbart fö-grovt
uppgifterfullgörandrafartyg väsentlig bety-ävenutan somrare av av

Bestämmelsernasjöss.delse säkerheten till vidare tillämpligaför är på
båtarfrågafartyg, eller skepp.alla sjölagenär Ityper oavsettav om om

alkoholkoncentra-har det liksom i inte funnits någotLL gränsvärde för
tionen i blodet eller iutandningsluften. lämnad propositionl nyligenen

1998/99:43, det dock föresla-prop. Drograttfylleri och sjöfylleri har
från promillegräns förgits det den juli införs1 1999att grovten

sjöfylleri. Enligt förslaget ändras bestämmelsen sjöfyllerigrovtom
fyra skall beaktasså omständigheter särskilt vid be-sätt att en av som

haftdömningen brottet alko-gärningsmannenär ärgrovtav om om en
holkoncentration promille eller milligramminst i blodet 0,501,0om

utandningsluften. inteliter i Propositionen har antagitsännuper av
riksdagen.

införa promilleregler för sjötrañkens och sjöfartensFrågan attom
del har vid flertal tillfällen, tidigare alltid avvisats.utretts ett men

betänkandeoch sjöfyllerikommitténs Grovt rattfylleri ochI Väg-
Sjöfylleri underkändes tanken medSOU 1992:131 nedreatt ett
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blod eller utand-gärningsmannensalkoholhalten igränsvärde för
enkelt sjöfylleri.s.k.bestraffasskullevadningsluft bestämma somsom

gränsvärdelämpligtdet övrekommitténansåg ettattDäremot genom
sjöfylleri.s.k. Menbestraffasskullevad grovtbestämma genomsom

begånget iskulle detskulleallsbrottet grovtför att vara envaraanses
krav på gärningsman-ställde högaomständigheternaeftersyssla som

nen.
deladel993/94z44propositionen prop.efterföljandedenI rege-

sjöfyllerigränsvärde förnedrenågotuppfattningkommitténsringen att
mycket varie-särpräglade ochanfördes deskälinföras.borde Sominte

sjötrañken.inområderförhållandenrande som
för brottgränsvärdeinförafrågangälldedet ettNär att grova an-om

lagtekniskaföreslagnakommitténdenpropositionendet isågs att av
tilltalande.föreföllstyckeni mångalösningen

punkter kunde fram-olikapåtveksamhetdenbakgrundMot somav
effekternamed beaktandeochlagförslagkommitténs attföras mot av

onykterhetsbrott dela-sjölagensvarigenomlagändringar1991 årsav -
intesjöfylleri-ochsjöfylleri ännusvårhetsgrader: grovtdes in i två var

avvakta medborderegeringenemellertid attansågklarlagda, att man
Brottsförebyggandestället fickområdet. Ipålagändringarinföra nya

BRÅ års ändringarutvärdera 1991uppdragirådet snarastatt
redovisades iutvärderingområde. Dennasjöfyllerilagstiftningens

BRÅ sammanfattningsvis slutsatsenBRÅ-PM drogSjöfylleri.1996:1
upptäcktsrisk deförhöjdmedförtår 1991 attlagändringama menatt en

tillför beteendetbetydelseavgörandefåtillräckliga förvaritinte att en
BRÅ:s upptäcktsrisk antagli-förhöjduppfattningEnligt utgörsjöss. en

brottsligheten.förebyggaförmedleteffektivastedet attgen
föreslagit1998/99:43iregeringen attharSom nämnts prop.ovan

deändras såskallsjöfylleri sätt attbestämmelsen grovt en avom
bedömningenvidskall beaktassärskiltomständigheter av omsom

alkoholkoncentrationhaftgärningsmannenbrottet ärär omgrovt enom
liter i utand-milligram0,50ellerblodetpromille iminst 1,0 per

ningsluften.
iregeringendocksjöfylleri harenkeltgällerdetNär pro-samma-

underlag förtillräckligtsaknasnärvarandeförfunnit detposition att-
enligt vadRegeringenpromillegräns.införandetföreslå avseratt enav

uppgift bl.a.medutredningtillsätta attpropositioneni att enangessom
straffbarhet förpromillegräns förbestämmelsehuröverväga om enen

Även andrautformas.ochskullenormalgraden avgränsassjöfylleri av
beträffande rekvisitengränsdragningsproblematikenfrågor, t.ex.som

betydelse förväsentligsysslorochfartygframförden ett avsom
belysas.behövaregeringenenligtsjöss kantillsäkerheten
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finns anförasDet två huvudargument brukat införahar mot attsom
gränsvärde för alkoholkoncentration till sjöss. Det det rå-ett är attena

der "särpräglade förhållanden sjön jämfört med på land. Det andra
det svårt övervaka efterlevnaden gränsvärde på sjön.är äratt att ettav

det gäller de "särpräglade förhållandenaNär påargumentet om
i trafikenssjön det sin utgångspunkt omfattning och karaktär be-atttar

döms helt olika till lands och sjöss. Vägtrafrken mycketärvara mer
homogen sjötrafiken. Trañkförhållandena till sjöss skiftar starkt,än
fartygen skilda och de omfattasslag ansvarsbe-är av personer som av

kan ha olika sysslor ombord. har således framhållitsstämmelsen Det att
sjötrafiken kanviktiga delar jämställas med motorfor-även avom

donstrafiken på land alkoholpåverkan allmänt inte förenad medär sett
medtrafikanterna i sjötrafikenlika faror för i vägtrafiken.stora som

härtill harden främsta orsaken de flesta båtar harSom be-nämnts att
trafiken inte likagränsade fartresurser, på ochär tät vägarnaatt attsom

farkoster demedtrafikantema ofta skyddas de färdas Vidare ärav
onykterhet till tillämpligsjöss allasjölagens bestämmelser på for-om

handelsfartyget tillfrån det minsta kanotfartyg, ellerstörstamer av
endast för förareinte också förjolle och gäller dessutom andrautan
väsentlig betydelse förfullgör någon uppgift säkerheten tillavsom

heterogensjötrafiken så svårigheternasjöss. Allt detta fast-gör att att
Ävenalla fall blirskall gälla för betydande.ställa gränsvärdeett som

skulletillämpningsområdestraffbestämmelsens begränsas,om exem-
det anförtsfartyg, harpelvis till vissa sådan begränsningatttyper enav

schabloniseringform kundepå någon svårmåste bygga attsomav vara
framhållits detocksåhar förhållandetförstå och försvara. Det att att ett

det gällerbostadanvänds handels- ochfartyg inte sällan t.ex.som -
särskildaskaparfritidsbåtar- problem.fiskeflottan Ettäven ytter-men

problem har framhållits allmäntligare sjötrafiken ärär sett vä-attsom
gäller behörighet.sentligt mindre reglerad vägtrafiken vadän t.ex.

kontroll helt olika be-förutsättningarna för övervakning ochAtt är
framhålls för övervakningträffande och sjötrafik ofta. Resursernaväg-

samtidigt trafikensjötrafiken väsentligt mindre, till sjösssomav anses
svårkontrolleradesträcker sig betydligt och områdenöver större änmer

vilket det övervaka efterlev-vägtrafiken, bedöms mycket svårtgöra att
bevakningsproblemet harnaden det gäller detgränsvärde. Närettav

del fritidsbåtar-särskilt pekats på landets insjöar, där mycket stor aven
har anförts detfinns och där antal olyckor inträffar. Det attett stortna

nylcterhetsfrämjande ef-tveksamt det möjligt någonuppnåär är attom
byggs väsentligt reglerfekt bevakningsresursemaatt ut samt attutan

efterlevnad kontrolleras innebär inte endast risk förinte kan attvars
risk för viljan följa andradessa regler inte efterlevs, även attutan att

regler urholkas.
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norska reglerochfinskaDanska,7.1.3

luft-promillegränser i sinsamtligaharochDanmark, Finland Norge
fartslagstiftning.

stycket följer den inteförstaluftfartslagen 50 §danskaden attAv
befattning förluftfartyg ipåtjänstgöraeller försökaf°ar tjänstgöra ett en

sådan omfattningalkohol iförtärtcertifikat harvilken det krävs ensom
betryggande eller hartjänst påfullgöra sin sättkanhan inte ettatt som

däröver. Straffetpromille ellerblodet 0,20ialkoholkoncentrationen
frihetsstraff eller fäng-kortarehzeftestycket ettförstaenligt 149 §är

två år.else i högst
brukbestämmelsefinns88 §luftfartslagenfinskadenI om aven

utför uppgift omborddenStadgandet gälleri luftfart.rusmedel ensom
uppgiftmarkorganisationen iinomdenluftfartyg, ellerpå ett ensom

följduppgift, fastän han tillsinutförflygsäkerhetenpåinverkar avsom
blodet eller han haralkoholhalt iförhöjd använtalkoholförtäring har

organism finnsdet i hansalkohol så,rusmedelnågot attänannat en
intetillämpas endastStadgandet skallmängd det.konstaterbar omav

således förhållande-gällerStadgandeti lag.straff stadgassträngareett
Stadgandet i strafflagenfall skallallvarligarefall. Påvis lindriga om

Enligt detta stad-tillämpas.strafflagen§lufttrafik 23 kap. 5fylleri i
medlem dessarbetarluftfartyg ellerskall dengande ettstyr avsomsom

flygsäker-påfullgör någonellerflygledareellerbesättning annansom
alkohol eller intagit någotförtärthauppgift efterinverkandeheten att

uppgiften full-alkoholhalten medanmängdsådanrusmedel i attannat
minstblod eller 0,25promille i hansminst 0,5däreftereller ärgörs

förmåga till deutandningsluft, eller hansliter i hansmilligram per
för fylleri i lufttra-nedsatt, dömasuppgiften kräver ärprestationer som

proposition RP 32/1997två år. Ii högstfängelseellerfik till böter en
trafikbrott, skalllagstiftningenrevideringförslag tillmed somomav

föreslås vissaunder våren 1999,riksdagenfinskadenbehandlas av
sak-fylleri i lufttrafik. Någonstrafflagenistadgandetändringar omav

avsedd.dock inteändringlig varasynes
tjänstgörafår ingen§ 6-11luftfartslagennorskadenEnligt om-

bedö-berusande ellerelleralkoholpåverkadhan annatbord ärnär av
eller lik-läkemedel, trötthetsjukdom,grundeller påmedelvande av

hanbetryggande Harpåtjänstutföra sin sätt.kanorsak intenande ett
alko-promille eller0,4i blodetalkoholkoncentration änhögre enen

alkoholkoncentrationtill sådanledakanholmängd i kroppen ensom
alkohol enligtpåverkadomständigheterallaunderhan avvaraanses

alkoholkoncentrationenavseendeVillfarelselagen.bestämmelserna i
tjänstgöraeller försökertjänstgörstraff.från Denfritar icke om-som
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med böter eller fängelsehärmed kan enligt straffasbord i strid § 14-12
i år.högst två

någon enhetligsåledes det inte finnskan konstaterasDet att pro-
Norden.millegräns inom

lufifartslagenPromillegräns i7.2

luftfart har till syfte motverka deonykterhet vidLagstiftningen attom
samband tjänstgör ombordmed deolyckor vilkas uppkomst har att som

alkohol eller andra medel. välpåverkade Detlufifartygpå ärärett av
luftfartyg efter ha druckit alkoholden framförkänt utgörattettatt som

kvantiteter,Alkoholförtäring, i småflygsäkerhetsfara. ävenstoren
sedan all alkohol lämnatalkoholförtäring,efterverkningar ävensamt av

och omdömesförmåga mins-reaktionsförmåganedsätterkroppen, samt
påfrestningar,flygningens såsom syrebrist,motståndskraftenkar mot

belastning.psykisk Enligt utredning-fysisk ochacceleration och annan
dessa frågor. giv-skäl för Dentalar starkamening sträng synenens

luftfartslagstiftningens bestäm-vidutgångspunkten översynen avna
alkoholsåledes och tjänstgöring påonykterhetrörandemelser är att

anledningfinns detta delasinte hör ihop. Detluftfartyg synsättanta att
såvittflygning; framförts till utred-sigflestade allra ägnarsomav

direktanågra problem med bris-uppmärksammatshar det inteningen
Utredningenssammanhang. direktiv intenykterhet i dessatande anger

regler pånuvarande skallområdetskärpningnågonheller över-att av
vagas.

allinteinnebär alkoholpåverkan vidregleringennuvarande attDen
lufifartslagen. För onykterhetsbrott luft-enligt istraffbar attflygning är

den tjänstgördet visasmening skall föreligga måstefartslagens att som
kan fullgöra sinaintedrycker,påverkad alkoholhaltiga hansåär attav

kompletteras dei lagenuppgifter betryggande Reglernapå sätt.ett av
iåtergivna bestämmelserna BCL-D.tidigare

finns i våra nordiskaredogörelsentidigarehar framgått denSom av
Ävenluftfart.vidonykterhetpromilleregler det gällergrannländer när

jämföra sigbrukarandra länder Sverigede flestalagstiftningen i som
Enligt utredningensliksom JAR-OPS.innehåller sådana regler,med

införasdet börbakgrund skälmening finns denna övervägaattmot om
svenska lufifartslagen.i denpromillegräns ävenen

gränsvärde. Förför införaanföras huvudargumentkan tvâ ettDet att
moralbildande effektpedagogisk ochhardetdet första kan att enanses

och vägtrafik. detgrund för luft- Förtillprinciper liggalåtaatt samma
förenklingar detprocessuellainnebära närskulle sådanandra gränsen

rättssäker-och ökavid luftfartonykterheti målgäller bevisningen om
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gränsvärde föreligger betydande be-heten de misstänkta.för Utan ett
Åklagaren misstänkteskall kunna visa den såvissvårigheter. att var

fullgörabetryggande sätt kunnat sinaettpåverkad han inte påatt
visa. gränsvärde in-flesta fall svårt Omvilket i deuppgifter, är att ett

genomföra rutinkontroller med al-möjligtbliförs skulle det också att
det finns skäligkrävs miss-dagslägetkoholutandningsprov. I att en

kunna alkoholutandningsprovskallför polistanke brott taattom
första stycket lagenluftfartyg, §ombord på ltjänstgörden ett sesom

kan inte uteslutas detalkoholutandningsprov. Det1976:1090 attom
luftfartfall onykterhet vidlagstiftning finnsnuvarandemed somav

bevissvårighe-just beroendeeller beivradebli upptäcktaundgår att
kontrollmöjligheter.bristandeochter

i sitt betänkandeföreslog SOUlufträttssakkunnigaårs1945
promille skulle införas i luftfartsla-gränsvärde 0,41955:42 att ett om

i den därpå följande propositio-emellertid inteFörslaget togs uppgen.
kommande allmän trafik-hänvisades tilldet översynutan avennen,

Översynen1957:69 179.nykterhetsbestämmelsema prop. s. genom-
trafiknykterhetskommitté. kommittéDennafördes 1957 års tog av-av

huvudsakligen grundpromilleregel, påfrån tanken påstånd attaven
för högt och dåpromille, ansågsgränsvärdet, 0,4diskuteradedet vara

alkoholhalt under gränsvärdetkunna undvikasdet inte skulle att en
försvarlig. Kommittén föreslog i ställetuppfattasskulle komma att som

innebärande förbudluftfartsförordningen,regel ikompletterande etten
under flygningförtära alkoholtrafikledarepersonal ochför flygande att

gjordes för förtäring iföre. Undantagtimmarnaoch under de 8 närmast
Överträ-eller glas vin.1/3 liter ölordinarie måltidmedsamband ettav

ordningsförseelse endastförbudsregelndelse somvara enangavsav
och f.. Förslaget41 53SOU 1965:35föranleda dagsböter.skulle s.

berördes inte promille-1984/852212lagstiftning.ledde inte till I prop.
frågan.

promillegräns, finnerinföratalargäller skäldetNär mot att ensom
sjörättsliga sammanhanganförts ideutredningen argumentatt som -

efterlev-övervakaoch svårigheternaförhållandenasärprägladede att
tidigareluftfarten. Såsomfrågabäring iharnaden inte omsamma-

luftfartygombordvid tjänstgöring påalkoholpåverkananförts måste
kan visserligenfaror.förenad med Det sägasallmänt attstorasett anses

luftfartygensåheterogen, påsjöfartenluftfarten liksom sätt ärär att av
liksom i marktjänsten tjänst-luftfartygdet påslag ochskiftande ettatt

uppgifter. Emellertid kan vidansvarsfullamed olika ävengör personer
alkoholpåverkad pilot, bl. medluftfartyglitetframförandet ett a.enav

Ävenför flygsäkerheten.farakollisionsrisken,tanke på utgöra storen
efter-avseende nykterhet,kravställaskabinpersonal detmåstepå stora
flyg-funktion det gällerviktigpersonalkategori har närdenna ensom
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flygledare ochför personalsak gällersäkerheten. Samma t.ex.annan -
den välGenomflygsäkerhetsfunktiioner.viktigaflygtekniker harsom—

för övervakning ochfinns detflygtrafiktjänstenfungerande ett organ
sjötrañken.saknas förkontroll som

frånisoleradbör införaspromillegräns kan inteFrågan sesenom
Beträffande varjeaktuellt.kan bligränsvärdevilketfrågan somom

invändning det kanbeaktansvärdnämligennollvärde attäröver en
jfr ställningstagandetalkoholpåverkan tillåtenvissuppfattas ärattsom

trafiknykterhetskommitté, ovan.från 1957 års se
utredningen här diskuterarvadunderstrykasdirekt ärmåsteDet att

straffrättsliga regle-grund för dentillskall liggaprincipervilka som
utredningen skallvid luftfart. Somonykterhetluftfartslageniringen av

för närvarande, komplette-liksomregleringen,till kan denåterkomma
lägre nivå vilka kan haförbudskaraktärhandlingsreglermed avras

innehåll.strängare
i luftfartslag;en helt klar i dettaregelnnuvarandeför den ärGrunden
flygsäkerhetsaspektema. Regelnavgörandehänseende. Vad ärärsom

vid tjänstgöring ombord påtillfällasden skallinnebär att somansvar
han inte fullgöra sinaalkohol kanpåverkadsåluftfartyg attärett av

innebär inte någon nollgräns;betryggande Dettauppgifter på sätt.ett
tjänstgörande har haft i principalkoholkoncentration den ärvilken utan

ansvarsfrågan.förbetydelse
trafiknyktelrhetsbrott brukar intefrågaitill nollgränsMotivet omen

ställetI vanligt dettrafiksäkerheten. dettillhänsynen är attanges vara
sådan Betydel-effekt har.pedagogiskatill den gränshänvisas som en

straff elller straffhot i enskil-motiverakunnaeffektdenna ansessen av
kanförfarandet i sig ha varit ägnatoberoendefall helt antasda omav

trafiksäkerheten.påverkaatt
byggatveksamtmening det mycketutredningens attEnligt är

här.frågadetindirekta effekter det slagstrafflagstiftning på är omav
urskiljning.med Ibör tillämpasmedelStrafflagstiftning är ett som

klart skadli-omfatta gäminga-rbegränsas till ärdenprincip bör att som
utsträcka tillämp-enskilda eller samhället. Förfarliga föreller attga

dåskäl. Fråganmycketfinnas starka ärlängre bör detningsområdet om
straffbestämmelseninollgräns intagenpedagogiska effekterde som en
motiverasäkra och starka de kanmedföra så ett avstegkan attärantas

förfunnit stödinteUtredningen harlagstiftningsprinciper.från gängse
kan uppnåseffektereventuella positivaantagande.sådant Deett som

tillgodosesdel kunna gräns-tillnollgräns torde attmed stor genomen
tillmed hänsynkan motiverasnivåtill den lägstavärdet bestäms som

möjlighet påinverkan påalkoholkoncentrationens att ettpersonsen
uppgifter.sinafullgörabetryggande sätt
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kunskapergrundas på de flygsäker-Valet promillegräns börav om
medför. Tillgänglighetsrisker alkoholpåverkan forskning dockgersom

objektivt rättavilken den Vadinget entydigt på gräns ärsettsomsvar
har redovisats i de undersökning-inverkan på risknivåerden somavser

resultaten emellertiddel sådana de enligtutredningen tagit är attavar
till förkan läggas grund förslagbedömning inteutredningens ett ettom

under promille.gränsvärde 0,2
straffbarhetsgränsen vid 0,2 promille skulle tillgo-placeringEn av

beakta den inverkan lågalagstiftningendose behovet i ävenatt somav
flygförmågan. sådan ligger såalkoholhalter kan ha på En gräns nära

motiverat från flygsäkerhets-närvarande kannoll för anses varasom
i förening med klinisktdensynpunkt och så låg gränsär att en om-

alkoholpåverkankriminaliserar varje kan in-rattfylleri antassomsom
enligt utredningens innebärflygsäkerheten meningnebära fara fören -

alkohol tjänstgöring ombord på luftfartyg ochochbudskapet attatt om
inte hör ihop kommer till klart uttryck iflygteknikerflygledare ochsom

promille har också den fördelen detpå 0,2lagstiftningen. En gräns att
och lufttrafiken.promillegräns i Gränsenblir överens-väg-samma

i JAR-OPS.med denstämmer även som anges
för närvarande bestämmelserbehandlats finns det itidigareSom

får ske under flygningalkoholförtäring intebl. innebärBCL attsom a.
timmarna före flygning. Enligtheller under de 8och inte närmaste ut-

inget hinder Luftfartsverket fort-mening finns detredningens mot att
promillegränshandlingsregler in-utfärda sådana ävensätter att om en

luftfartslag och kap. förordning-förslaget till 5 7 §förs, jfr kap. 105 §
föreskrifter utfärdade med stöd kap.5 7 §bryterDen mot aven. som

till böter.förordningen dömaskan enligt 14 kap. l § 7förordningen
med reglering det skisseradefinner fördelarnaUtredningen att aven

nackdelarna. föreslås därförDetinnehållet deså övervägerär stora att
införs gränsvärde för alkoholkoncent-luftfartslagstiftningendet i ettatt

luft-promille för dem tjänstgör ombord pårationen i blodet på 0,2 som
flygtekniker. motsvarandeeller Ettfartyg och flygledare gränsvär-som

utandningsluften bör också införas.alkoholhalten ide för

2 Effecs Behavior andAlcohol HumanHolloway,Frank Low-DoseSe A. on
Research, DOT/FAA/AM-94/24,of Post-l984 ReportReviewPerformance: A

med hänvisningar, Per-Gunnar Lars-of Transportation, 1994,U.S. Department
implications for flight safety, Researchand itsof alcoholReview useson,

Brooks, med hänvis-USAFSAM, AFB,1997,project the AAMIMO-courseat
ningar.
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Drogfylleri7.3

förordnadesnovember 1995regeringen den 9beslut sär-Efter enav
sådantbestämmelsernamed uppgiftutredareskild över ratt-att omse

påverkanitrafikbrottslagenrattfyllerifylleri och grovt som avser av
Utredaren fick is.k. drograttfylleri.alkohol,medelnågot änannat upp-

med den nuvarandeförenadeproblemvilkaanalyseradrag äratt som
skulle medföraåtgärderförslag tilllämnaochlagstiftningen att som en

arbetadeUtredningen,brottstypen.bekämpningeffektivare som un-av
framseptember 1996 be-Drograttfylleriutredningen, lade ider namnet

betänkandet föreslogs1996:125. ISOUtrafikenitänkandet Droger
den bestämmel-kliniska rattfylleriet, dvs.det s.k.skärpningbl.a. aven

skall för rattfylleriden dömasstadgartrafikbrottslageni att somsomse
inte kanmedel han eller honelleralkoholpåverkadså annat attär av

betryggande Utredning-fordonframföra sitt sätt.ha kunnat ettantas
alkoholut-i lagen 1976:1090ändringocksåföreslog omenen

genomföra s.k.rutinmässigtpolismanandningsprov, så rätt attatt ges
fordon syfte fast-motordrivna iförareögonundersökningar på attav

sin helhet behandlats iBetänkandet har idrogpåverkan.ställa prop.
1998/99:43.

bedömningen Drograttfylleriut-regeringenpropositionen attI gör
kliniskadet rattfylleriet förskärpning när-förslagredningens avenom

sammanhanget framhållergenomföra. Imöjligtvarande inte attär rege-
tillräckligt vetenskapligt stöddag saknasdet idenringen attatt anser

skall införatrafiksäkerhetssynpunkt motiverat attfrånför det varaatt
samtligaför andra trafikfarligaalkoholsåväl förnollgräns me-somen

föreligger nå-för närvarande intedetregeringenVidare attdel. anser
för andra trafikfarliga medelgränsvärden äninföramöjlighet attgon

dock behovdetföreliggerbedömningEnligt regeringens ettalkohol. av
omfattasdekriminaliserade området sådetutöka att sompersoneratt

förare,olämpligaläkemedel ochtrafikfarligtintagithar ärett somsom
enligt gäl-krävspåtaglig påverkanuppvisar såde inteatttrots somen

sig enligtinföra nollgräns terlande Argumenten atträtt. mot rege-en
tillbegränsas snä-nollgränsenmindre starka attringen avse enomsom

sådanpåverkantillupphovallmänhetmedel, ikrets avengersomvare
tillliggertrafikfarlig. Vad närmastbetecknasden kanatt somart som

avgränsning ianvändaenligt regeringenhands attär som nar-samma
före-redanlagendenomfattasmedel ärkotikastrafflagen. De avsom

narkotikabrukolovligt ärbl.a.särreglering,mål för att avgenomen
typisktdessutom äg-dessa settflertalkriminaliserat. Ett ärpreparatav

narkotikan,illegalasåväl dengäller ettmissbrukas. Dettanade somatt
föremålocksåläkemedlen. Denarkotikaklassade ärflertal de senareav

vid bland-oftaförekommerochförsäljningomfattande illegalför en
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dessa kan dessutomMissbruketolika slag.missbruk sä-preparatavav
trafikfarlig.påverkan kanvisssyfte uppnåske i att som varaengas

det från trafiksäker-regeringenbakgrund harbl.a. dennaMot ansett att
nollgräns för iföreslå narkotikamotiverathetssynpunkt får att enanses

straffansvaret förföreslår regeringenpropositionentrafiken. I att ratt-
den framför motordrivetocksåutvidgas tillfylleri skall ettatt somavse

narkotikaha intagit i 8 §eftereller spårvagnfordon att som avsesen
det under eller eftermängdl968:64 i sånarkotikastrafflagen attstor

i förarens blod. Motsvarandekvarnarkotisktfärden finns något ämne
Enligt förslagetjämvägssäkerhetslagen.beträffandeföreslåsändring

sådant intag narkotikaklassatgälla fördock inteskall nollgränsen av
behörigläkares ellerenlighet medläkemedel skett i recept-annansom

utfärdares ordination.
beivra drograttfylleri harupptäcka ochkunnapolisen skallFör att

skall införas polismanlagföreslagitregeringen rättatt som gernyen
motordrivet fordon, spår-förareögonundersökning påföretaatt aven

i jämvägssäkerhetsla-fordonmaskindriveteller sådant som avsesvagn
i samband med förandet for-föraren,kan misstänkasdet att avgen om

följa. Undersök-på vilket fängelse kantill brottgjort sig skyldigdonet,
utseende och funktion. Till sinskall endast fåningen ögonensavse

eller lik-ha pupillometer,polismannen fåhjälp skall annaten pennaen
Ögonundersökningen skallljuskälla.mindreföremål ochnande en-en

betydelse för utredningen brot-haden kanfå genomförasdast omom
tet.

Även problemet medomfattningendet inte kan attantas nar-avom
trafik dockinom måsteluftfartenlika inomkotika är stort annansom

lika faraprincipluftfartendrogpåverkan inom utgöra storanses ensom
för trafiksäkerheten.drograttfylleriflygsäkerhetenför utgörsom

luftfartslagstiftningen bör reforme-därförLufträttsutredningen attanser
drograttfylleritill bestämmelserförslagenlighet med deti somomras

förslag till bestämmelserutredningensfram i 1998/99:43. Ilagts prop.
regeringens förslaghar såledesflygfylleriflygfylleri och grovt omom

upptäcka och beivrapolisen skall kunnabeaktas.drograttfylleri För att
företapolismandrogfylleri vid luftfart bör rätt ögon-attges samma en

omfattas bestämmelsen flyg-beträffande demundersökning av omsom
regeringens förslag till lagförare ibeträffandefylleri ögonun-omsom

denna del har dockbrott i trafiken.misstanke vissa Ividdersökning om
till lagregeringens förslagtillutredningen med hänsyn ögo-att om-

riksdagen inte utarbetat någotantagitsnundersökning inteännu av -
förslag till lagtext.
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uppbyggnadprincipiellaLagstiftningens7.4

Även i luften tilltrafikenskillnader mellanfinns vissadet samtom
i många hänseendenochändå likheternatill sjöss,lands och är stora

principiellt annorlundanågotanledning anläggadet synsättsaknas att
det gäller vägtrafi-tillämpasluftfart detonykterhet vid närpå än som

allai frågautgångspunkt detdärför naturlig tra-ken. Det attär omen
lagteknisk uppbyggnadlikartadföreliggafiknykterhetsbrott bör aven

kommer desådan ordningstraffbestämmelsema. Genom gemen-en
nykterhet i trafikenställningstagandenagrundläggande somomsamma,

under.strykasbestämmelsernabakomligger att
luften det uppenbartlands itrafiken till ärdet gällerSåväl när som

vilket kan be-allvarligeller mindrefinns gärningar art,detatt av mer
markering kansådanlagstiftningen. En görasmarkeras ihöva genom

har dettabestämmelsen i LLnuvarandedengradindelas. Ibrottetatt
tillringa kan det dömasbrottetföreskrivs ärdetskett attatt omgenom

fängelse i straffskalan. Itrafrk-endastingårnormalgradenVidböter.
nykterhetsbrottensjölagen harochjämvägssäkerhetslagenbrottslagen,

där ingår i straff-brottet, böternormalgraddelats iställeti avenupp
möjlighet döma till böter.integrad,och attskalan, grövre gersomen

vägledande vid trafik-börprincipermarkeraFör attatt varasamma
bör liknande lagtek-till sjösslands ochtilli luften,nykterhetsbrott en

del. Genom straffskalanluftfartslagensföruppbyggnad väljas attnisk
både böter och fängelse,överkommer spännanormalbrottetför att
denefter skillnad straffvärdepåföljden imöjlighetdetfinns att anpassa

linjefartbegångna pilot igärningarmellanföreligger t.ex. av ensom
Avsikten emellertid intekabinpersonal. ärbegångnagärningaroch av

tillförhållande den praxis finnsiändringnågonåstadkomma somatt
onykterhet vid luftfart.förpåföljdergällernärvarande detför när

kon-trafiknykterhetsbrotten,övrigabör, liksom debrottetDet grova
inne-brott.gradindelade Detförnormalt gällerpå det sättstrueras som

grad brottetvilkenfrågandomstolen skallbär avgöra somatt avom
kon-omständigheterna i detbedömningsamladefterföreligger aven

omständighetervilkadockbörbestämmelsenfallet. Ikreta somanges
sådanEnbrottetbedömningen är grovt.skall beaktas vidsärskilt av om

omständig-domstolspraxis. Deenhetligfrämjaägnadordning är att en
tillanpassningmedbedömning bör,vid dennaskall beaktasheter som

ibeaktasdemmotsvarandeförhållanden,särskildaluftfartens somvara
be-omständighetden förstaSåledes börrattfyllerilagstiftningen. som

därvidföreslårUtredningenalkoholkoncentrationen. attaktas vara
det-skallbrottstraffasskallgränsvärdet för vad grovt varasomsom

debeskrivning omstän-rattfylleri. Enför närmare avgrovtsamma som
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brott behandlasdigheter bör beaktas det ärnär avgörs ett grovtomsom
författningskommentaren.i

brottsbeteckning iinte särskild den nuvarande ly-finns någonDet
praktiska skäl finns det oftakap. behovdelsen 13 1 § LL. Av ettav av

behov blir särskiltbenämning brott. Detta påtagligtvedertagen ettaven
Utredningen föreslår därförgradindelade. brottetvid brott är attsom

flygfylleri. Härigenom anknyts tillkallas flygfylleri respektive grovt
rattfylleri och markeras det grundläggandetrafikbrottslagens regler om

trafikalkohol och inte hör ihop.regleringar-na, nämligeni båda att
det förhållandet brottet,beteckningen tillSamtidigt även attrymmer

omfattarför rattfylleri, inte bara denskillnad vad gäller ärmot somsom
utför viktiga sysslor.förare andraävenutan personer som

Drogtester7.5

problemen kring drogfylleri dentillfråga ansluterEn ärnära omsom
eller samhället företa drogtesterför arbetsgivare påmöjligheten atten

för flygsäkerheten och luftfartsskyd-betydelsedem har tjänster avsom
används för använd-Med drogtester härdet. utrönaatttesteravses som

eller andra droger.alkohol, narkotikaningen av
utredningens förslag beträffandetidigare anförts framgårvadAv att

genomföramöjligt rutinkontroller medflygfylleri innebär det blir attatt
luftfartygtjänstgör ombord påalkoholutandningsprov den ettsom

flygtekniker avsnitt 7.2 utredningeneller flygledare och samt attsom
möjlighet till ögonundersökninginförasförutsätter det kommer attatt

flygfylleri avsnitt förslag kommerbl.a. 7.3. Dessavid misstanke om
innebära vissa möjligheter till drog-de genomförssåledes attom --

måste emellertid fråganuppfattningEnligt utredningenstester. om
perspektiv. intresse bliri vidare Avdrogtester behandlas störstäven ett

förslag, frågannyssnämndabakgrund övriga narko-därvid, mot omav
tikatester.

genomföraarbetsgivare drogtester harförFrågan rätten att ut-om
medicinska undersökningar inyligen Utredningenrelativtretts omav

fråganutredning fann narko-arbetslivet SOU 1996:63. Denna att om
lämpar sig för lagregleringunder anställning inte itikatester en som

dessaanvändandet Som skäl för ställ-alla delar behandlar tester.av
alltför komplex ochfrågan beroende bl.a.ningstagandet ärattangavs

innehåll och de lokala förhållandenasärskilda arbetsuppgifternasdeav
denna bakgrundvarje enskild arbetsplats se 171. Mot farmpå s.m.m.

inte föreslå lagstiftning området. finns där-utredningen skäl Detatt
för Lufträttsutredningen behovetför anledning överväganärmareatt av
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beträffande demtill företa drogtester haroch möjligheterna att som
luftfartsskyddet.tjänster betydelse för flygsäkerheten ochav

icke-medicinskt brukSverige råder bred enighet alltI attom aven
missbruk därför inte kan Den svenskanarkotika ochär accepteras. nar-

samhälle fritt frånkotikapolitiken syftar också till uppnå äratt ett som
icke-medicinskt bruk narkotika.av

narkotikatestninguppkommit i Sverige ochdiskussionDen omsom
ursprungligenarbetslivet uppstod i USA. Anled-narkotikamissbruk i

och uppmärksammade olyckor i bl.a.till detta rad svåraningen var en
och början 1990-talet hade sambandframför allt 1980-USA på av som

Även narkotikamissbruket i Sverigenarkotikapåverkan.med ärom
i talar mycket för det i Sveri-utbrett det USA,ifrån sålångt är attsom

narkotika.dolt missbruki finnsliksom USA, ett avge,
socialt, psykiskt ochinnebär i sig medi-Narkotikamissbruket ett

och hans omgivning.missbrukaren Dess-cinskt lidande för närmaste
arbetsplatsen allvarlig risk för sigpåverkadekan den utgörautom en

liksom för arbetsgivarens egendom.för arbetskamrater Isjälv och sina
narkotikamissbrukande arbetstagarenkan denvissa yrken även utgöra

utanförför egendom arbetsplatsen.ochfara för allmänheten Deten
grad arbetstagare harhög tjänstergäller i mycket ärsom somsenare

det flera skälSåledes finns för arbetsgi-flygsäkerhetsrelaterade. att en
använda sig drogtester.villsamhälleteller avvare

samhällets intresseeller användningarbetsgivarensMot av en av
anställdas kravocharbetssökandes skydd för denstår dedrogtester

intressekollision kan deintegriteten. Dennapersonliga ettses som av
gäller användningen drogtester i arbetsli-detproblemencentrala när av

vet.
beroende faktorer.drogtester två DenMöjligheten företa äratt av

ske;tänkt vid anställningstillfal-tidpunktvid vilken ärär testen attena
avgörande faktornunder anställningsförhållandet.let eller Den andra är

privatanställd eller offentligtnågon anställd.ärom

arbetssökandeDrogtester av

vilketanställningsrätt, in-princip friarbetsgivare i Sverige har iEn en
Arbetsgivarens friahan vill anställa..han fritt kan väljanebär att vem

hararbetsgivareutgångspunkteninnebäranställningsrätt är attatt en
kan densådant villkoranställningsvillkor. Ettställa atträtt att varaupp

drogtest.medicinsk undersökning,arbetssökande genomgår t.ex. enen
s.k. god sedbegränsas dockanställningsrättArbetsgivarens av

i lag.bestämmelser Se 25 §allmännaarbetsmarknaden även avmen
jämställdhetslagenanställningsskydd, och §§16 17lagen l982:80 om
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diskriminering,etnisk kap.ll1994:134lagen1991:433, 8§ mot
offentliglagen 1994:260och 4§regeringsfonnen RF9§ om an-

begränsaskananställningsrättenfriaställning LOA. Den även genom
dvs. klausuler enligt vilkakollektivavtal,iorganisationsklausulers.k.
arbetstagare tillhöranställaendastskyldigarbetsgivaren är att som en

arbetsgivarenkollektivavtal medtecknatharorganisationfacklig som
inskränkaskan vidareAnställningsrättenarbetsplatsen.för genom

arbetsstyrkasnyrekryteradmyndighetsföreskrifter sammansätt-om en
anställningsrättenbegränsningarna iåsyftadedening. Ingen nyssav

använda drogtesterarbetsgivareförhinderemellertid något attutgör en
understrykassammanhangetbör ianställning. Detvillkor för attettsom

arbetssökandes samtycke.med dengenomförasendast kandrogtester
peka på detfår utredningenområdetoffentligagäller detdet attNär

harkap.enligt 2 6§ RFmedborgarnagrundlagsskydd gentemotsom
landsting, såvittochmyndigheter, kommunerdvs. statligaallmänna,det

kroppsbesiktning ochingrepp såsomkroppsligapåtvingadeavser
anställningssituation. Omgäller vidintepåtvingande drogtester, t.ex.en

förmånför få denkrävsdrogtestellerläkarundersökning att somenen
tvångsmässigt in-således intemedför dettaanställning ettattutgör,en

föreligger.grepp
frågan medicinskadockområdetdet statligaBeträffande är om un-

forfattningsreglerad. Av §anställning 5medsambanddersökningar i
arbetstagare hosbl.a.1994:373,anställningsförordningen som avser

försäkringskassor-de allmännavidregeringenmyndigheter under samt
anställa någonvillkor förarbetsgivarestatligframgår attatt somenna,

läkarintyg,anställas skall lämnaskalldenföreskrivafår att omsom
hälsotillståndet hos densärskilda kravarbetsuppgifterna ställer som

föreskriftermeddelas sådanaFörsvarsmaktenanställas.skall För av
föreskriftermeddela sådanafårarbetsgivarestatliggeneralläkaren. En

Socialstyrelsen.medsamrådefter
det föreligger någrainteutredningenfinnerSammanfattningsvis att

med anställningar,sambandidrogtesterföretahinderlagliga mot att
varför utredningenområdet,eller privatadet statligabeträffandevarken
området.författningsreglernågraskäl föreslåfinnerinte att

anställdaDrogtester av

sikte frågandirekt pålagstiftningfinns det ingensvensk tarI rätt som
vilja genomföraarbetstagaresarbetsgivareför att moträtten enenom

kräva ocharbetsgivarenförgrundenrättsliga attdrogtester. Den ar-
anställningundersig drogtesterunderkastaskyldighetbetstagarens att

Anställningsavtalet fåranställningsavtalet.enskildafinna i detstår att
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avtalet mellanpersonligaintolkat från detinnehåll uttryckligen ellersitt
lagstiftning och kol-bl.a. frånoch arbetstagare ocksåarbetsgivare men

lektivavtal.
lagstiftning, in-det ingen allmänområdet finnsdetPå privata som

drogtester.påfordra Denmöjligheterarbetsgivarensskränker att
kap.finns i 2 6 §ingreppkroppsligapåtvingadeskyddsregel mot som

formerövrigt finns olikaprivatanställda. I överens-gäller inteRF av
medicinska undersökningarfrågorlokalt reglerarkommelser omsom

arbetsplats.respektiveanställda påav
kroppsliga ingrepp ipåtvingadeskyddasanställdaOflentligt mot ar-

denna bestäm-Enligtkap. 6 § RF.2betet, nämnts genomovan,som
skyddadallmänna på-detmedborgarevarje motmelse gentemotär

kap.fall i 2 4 §i andraingrepp,tvingade kroppsliga änäven som avses
Med kroppsligtkroppsstraff m..m..§ RFdödsstraff och kap. 52RF

människokroppenvåldfrämststadgandet äveniingrepp mot menavses
vaccinering och blodprov-ingreppläkarundersökningar, smärre som

betecknas medbrukar ordetföreteelserliknandestagning samt som
åläggandeexempel kan även nämnaskroppsbesiktning. Som att ge-

1973:90 ochbl.a. 242 243häromalkoholtest senomgå prop. s.
1975/761209358, 147.ochff. 1991441975:75SOU prop. s.s.s.s.

påtvingade kroppsliga ingreppallmännadetSkyddet motgentemot
§ RF endast inskränkaskap. 12enligt 2kankap. 6 § RF,enligt 2 ge-

uppfyllda.förutsättningarvissa ärlag, omnom
kritik offentlig941984ADdomframförde i attmotAD nr enen

arbetstagare skulle genomgåkrävdelagstödarbetsgivare attutan en
torde omfatta alla slags på-Domen,hälsoundersökningar.vissa som
det måste lagstöd förfinnasinnebärhälsoundersökningar, atttvingade

tvinga underkastaskall kunna anställdaarbetsgivareoffentlig attatt en
undersökningar.medicinskasig

bestämmelseLOAinfördesföljd AD-dom i1984 årsSom enaven
stycket LOAEnligt 30 första ärhälsoundersökningar. §periodiskaom

hälso-arbetstagarensdär iarbetsuppgifter, bristermedarbetstagareen
eller hälsasäkerhetliv, personligamedför risk för människorstillstånd

efterskyldigmiljö eller egendom,betydande skadorför atteller
hälsoundersökning-regelbundet genomgåarbetsgivarenuppmaning av

arbetstagaren harhuruvidanödvändiga för bedömningenär avar som
gäller enligtskyldighethälsotillstånd. Dennabrister i sittsådana para-

kollektivavtalenligtarbetstagareförandra stycke endastgrafens som
hälsoundersök-genomgåskyldigaföreskrifter regeringeneller är attav

arbetei sådantoorganiserade arbetstagareSysselsättsningama. som
Föreskrifterna fårdessa lagen.omfattaskollektivavtalet,med avavses

Enligtregeringen.myndigheterna underarbetstagare hosbara pa-avse
tredje stycketochi andrabestämmelsernastyckeragrafens tredje är
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speciallagstiftning, dvs. detbefintlig ii förhållande tillsubsidiära om en
har meddelats med stöd lag,eller författning,lag i avsomenannan

från första eller andra stycket gäller deföreskrifter avvikerfinns som
finnsdet i vilken utsträckning det så-föreskrifterna. Nedan diskuteras

lagstiftning.avvikandedan
hänför sig bara till dem offentligtBestämmelsen i LOA30 § ärsom

riskfyllda arbeten, dvs. vad brukar kallasanställda med typiskt sett som
anställds brister i hälsotillståndet kandäri säkerhetstjänst,personal en

räknas bl.a. mängdHitskyddsintressena.de angivnaäventyra en an-
anställningar polis, flygledare ochvissainom försvaret,ställningar som

offentliganställda häl-sådanaVidaretulltjänsteman. utövarsomavses
och gods ellereller utföreller sjukvård transporter av personer avso-

eller föremål eller har någotfarligahanterar särskilt ämnen annatsom
personalen redan på grund bestämmel-arbete. delriskfyllt En är avav

genomgå periodiska hälsoundersök-skyldigspeciallagstiftningi attser
ofta den berörda personalentordestatliga områdetPå detningar. om-

enligt anställningsför-tjänstbarhetsintyg 5 §fattas föreskrifterna omav
ordningen 1994:373.

hälsoundersökningar skallperiodiska kunnaförutsättning förEn att
det finnsarbetstagaregenomföras offentliga nämntsär attsom ovanav

i kollektivavtal eller iundersökningarföreskrifter sådana en av re-om
gäller fråndet statliga området denförordning. På lutfärdadgeringen

hälsoundersök-kollektivavtal regelbundnacentraltjuli 1995 ett om
regelbundna hälsoundersökningar-allmänna avtaletningar Det om

stycke framgår undersök-förstaavtalets 2 §Cirk 1995:46. AvAgV att
uppgifter imed sådana 30§arbetstagareningarna angessomavser

bestämmelses andra stycke kan utläsasstycket LOA. Avförsta samma
myndighetsvis f°ararbetstagarorganisationlokalarbetsgivaren ochatt

lokalhälsoundersökningar. Omsådanakollektivavtallokaltsluta enom
beslutaträffas, får arbetsgivarenavtalleder tillförhandling inte attatt

hälsoundersökningar. Par-regelbundnagenomgåskallarbetstagareen
deprotokollsanteckning till avtalet uttalat,särskildhar i attterna en

genomföras med urskillning ochbörhälsoundersökningamaaktuella
kollektivavtal harbl.a. detta centralastödåterhållsamhet. Med av

novemberarbetstagarorganisationer i 1998Luftfartsverket och lokala
Luftfartsverk-anställda inomnarkotikatestningavtalslutit ett avom

regelbundna/årliga narkotikatestningarskoncemen. Avtalet avavser
arbetsuppgifter där brister i denharLuftfartsverket, vilkaanställda i

reaktionsförmåga medföromdömes- ochanställdes hälsotillstånd samt
säkerhet eller hälsa eller för bety-personligaliv,risk för människors

finnsbilaga till avtaletegendom.skador eller Idande på miljö en en
tjänster/arbetsuppgifter i avtalet.vilkaförteckning över som avses
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LOA subsidiära i för-bestämmelserna i 30§Som nämnts ärovan
då finnsdet nå-befintlig speciallagstiftning. Fråganhållande till äir om

arbetsgivare kan företavilken offentliglagstiftning medsådan engon
kollektivavtal.stöddrogtester utan av

bestämmelser syf-finnsarbetsmiljölagen 1977:1160; AMLI som
omfattarolycksfall ieller arbetet. Lagentill förebygga ohälsaatttar

och de anställdasanställda. Arbetsgivarenshuvudregel endastsom
kap.i kap AML. I 3 2§arbetsmiljön 3skyldigheter rörande anges

deskall vidta alla åtgärderarbetsgivarenstadgas bl.a.AML att som
för ohälsa ellerarbetstagarenför förebyggabehövs utsättsattatt

skall arbetstagarna medverka iar-Enligt kap. 4 § AMLolycksfall. 3
föreskrifter använda skyddsan-givnabetsmiljöarbetet och följa samt

medansvaroch olycksfall. Om dettaohälsaför förebyggaordningar att
torde arbetsgivaren i vissa fallföreskrifterna negligeras,följs ochinte

anställningen sae 1976/77:149frånarbetstagarenkunna skilja prop.
betydelsetillmäta åsi-dåArbetsgivaren kan259. vägran etten soms.

i anställningsförhållandet.åligger arbetstagarenvaddosättande av som
underkasta sig narkotikatester ianställdaförskyldighetFrågan attom

uppmärksammats lagstiftaren.dock intesammanhang hardessa av
i rättsfall.aktualiseratsemellertidharFrågan ett par
45, rörde företag1991domen ADintolkade iAD ettsom somnr ar-

byggnadsställningar, sådan skyldighetbetade med attmontage enav
fannanställningsavtal. låg välAD det i linjeenligt aktuellafanns att

medansvaretfråga för säkerhetengäller i påallmäntmed vad omsom
förhållandenunder de rått haftbolagetarbetsplatsen attatt somanse,

åtgärd i främjasyfte säker-anställningsavtalenenligt att atträtt ensom
medarbetevillkor för ställningsmontagei arbetet ställaheten attsom

anordnadebolaget urinprovtagningen ochdendeltog iarbetstagarna av
medverka tillskyldighetmotsvarandeåvilat arbetstagarnadet attatt en

provtagningen.
förekommit i målet fannsamlad bedömning vad hadeVid somen av

arbetstagarna, i denha åvilatsådan skyldighet kundeAD att ansesen
arbetstagaren fårtillborde kunna ledameningrättsliga attvägranatt en

anställningen.skiljas från
ställningstagande inte uttalade sigframhöll sittdenAD att genom

arbetsgiva-bör tillkommasig allmänt vilken rätt ensom ansesomvare
tvistskilda slag ellervidta kontrollåtgärder hur provtag-att en omavre

underbedömas andranarkotikamissbruk skulle böraförning spåraatt
Sådana vittsyf-detta mål.förelegat iförhållanden de hadeän mersom

aktuella området inteenligt det härbedömningar borde ADtande
enskild tvist.förhållandena i Detpå grundval enbart natur-göras enav

regleras i kollekti-dettaliga enligt AD ämneatt ettsyntes somvara
fall lagstiftning.förekommandeeller ivavtal genom



SOU 1999:42vid luftfartOnykterhet214

vid kärnkraft-rörde frågan1998 97,domen ADI ettom ensomnr
medverka i arbetsgivarenskyldigvaritanställd städerskaverk att en av

bestämmelsernalåg i linje meddetfann ADanordnad drogtestning, att
aktuella kärnkraftverketdetföretagochi kap. 4 AML3 2 att ett som

dettaled i strävandena i hänse-ochdrogfri miljöverkar för ettsomen
anställda medverkar iochgenomförende drogtester även testerna.att

skyldigbedömning städerskansamladfann vid attAD att var ge-en
enligt den företa-alkoholtestningintenarkotikatestnomgå avmen --

påpekade det häri inte lågdärom. ADinstruktionenutfärdade attget
rättsligt. Enligtinnebarvad dettaställningstagande tillnågot närmare

slutsatser vilkadomskälen dra någrasålunda intekundeAD omavman
medverkade tillstäderskan hon intekunde riktaspåföljder mot omsom

testningen.
tveksamt bestämmel-det högstmeningutredningensEnligt är om

ibestämmelser det slagAMLkap. och 4i 23 är avsesav somserna
1993/94:65 5.131. Vidare detjfrtredje stycket ärLOA30 § en-prop.

med stöd de tvåsvårtmycketmeningligt utredningens att av ovan an-
vilka fall och i vilkenislutsatserdra någrarättsfallenförda ut-om
med åberopandeanställda kan ske AML.drogtestningsträckning avav

någotdärför AML intekanmening utgörautredningensEnligt anses
för offentlig arbetsgivaretillräckligt stödfall inteoch i attstöd vart en

flygsäkerhetsrelaterade tjänster. Någonvadföreta drogtester an-avser
för offentligstödskulle kunnalagstiftning AMLän ge en ar-somnan

flygsäkerhets-beträffande innehavareföreta drogtesterbetsgivare att av
möjlighetkunnat finna.inte Denutredningenharrelaterade tjänster

kollektivavtal-därförsidanoffentligadenåterstår på är att genomsom
kommaLuftfartsverkskoncemenskett inom överensdetpå sätt som -

drogtester.om
till regleringen imed hänsyn 30§tordesidanoffentligadenPå

ingående i periodis-narkotikatesteröverenskommelserendastLOA om
mening fårEnligt utredningensträffas.hälsoundersökningar kunnaka

saknar möjlig-offentlig arbetsgivareotillfredsställandedet att enanses
arbetsta-beträffandedrogtesterregelbundnaföreta ickekunnaheter att

flygsäkerhetsrelaterade tjänster.hargare som
samhälleligt behovfinns detflygsäkerhetentanke på attMed ett av

drogtester påregelbundnaickeföretaarbetsgivare kanoffentlig an-en
samhälleliga be-flygsäkerhetsrelaterade tjänster. Dettaharställda som

anspråk på skydd för denenskildesdenhov får änväga tyngreanses
ochbestämmelsen i kap. 6 §till 2Med hänsynintegriteten.personliga

sådanaanställda genomgåoffentligtförskyldighetmåste att12 § RF en
kap. § RF kanlagreglerad. Enligt 8 13drogtesterregelbundnaicke vara

beslutaslagreglerverkställighet sådanaföreskrifterdock av re-avom
bestämmer.regeringenmyndigheteller dengeringen som
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luftfartslageni in-föreslår denna detUtredningen bakgrundmot att
myndighetellerförs bestämmelse regeringen denatt som rege-en om

tjänstföreskriva fullgörbestämmer får denringen äratt som avsom
skall genomgå drog-eller luftfartsskyddetbetydelse för flygsäkerheten

korresponderande bestämmelseluftfartsförordningen införsItest. en
föreskrifter.utfärda Bemyn-bemyndigar Luftfartsverket dessaattsom

anställda- såväl offentligtomfatta allaformelltdigandet är avsett att
för flygsäkerhetenbetydelsefullgör tjänstprivat ärsom avsomsom -

luftfartsskyddet.och
vill dock utredningenprivatanställdagäller dedetNär göraärsom

frånutredningens mening statsmak-Enligtföljande påpekande. synes
lösaför den lämpligaste tvis-uttrycksida allmänt vägen attatttens ges

kollektivavtal. den privata arbets-Påarbetsmarknadenpå ärter genom
hinder träffarättsliga avtalfinns någradär det intemarknaden attom

därför önskvärt frågankan detdrogtesterregelbundnaicke attansesom
Skulle frågan inte kunna lösasavtal. påi första hand löses ettgenom

tillfredsställande bör dock Luftfartsver-flygsäkerhetssynpunktfrån sätt
drogtesterföreskrifter beträffandeutfärdaha möjlighetket ävenatt om

privatanställda.
genomförandet drogtester vill utredningengäller självadetNär av

dessa genomförsbetydelse pådetframhålla att tester ettär storatt av
godtagbartintegriteten Utredningenpersonligatill denmed hänsyn sätt.

Deaspekten. testmetoder användskvalitativadenunderstrykavill som
utslag försäkra. Att inteändamålsenliga och testernamåste gervara

självklarhet.måste Testernasubstansemaavseddadeandra än vara en
alkoholsåväl Vidarenarkotika.sikteemellertid kunnabör ta som

Arbetsgivarentillfredsställande. bör dessutomsekretessenmåste vara
testförfarandet till arbetstagarna vidinformationtillräckliglämna om

Luftfartsverketstillgodosesundersökningen. hänsyn börDessa genom
föreskrifter.
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ochLuftfartygets befälhavare8

tjänsten ombord

luftfartygetsBestämmelserna befäl-Utredningens förslag: om
ändras endast redaktionellt.havare och tjänsten ombord

bestämmelser befälhavare luftfartygpånuvarande kap. finns5 LLI om
bestämmelserdessa skall luftfartyg haombord. Enligtoch tjänsten ett

luftfart. Befälhavarenanvänds vid skall ha till-befälhavare detnären
bemanningen Han skall vidare tillluftvärdigheten ochöver m.m. sesyn
genomförs i enlighet med gällandeförbereds och be-luftfárdenatt

bestämmelserockså befälhavarens be-kapitlet finnsstämmelser. I om
ombordsäkerheten hotas ellerdå då brottfogenheter i de situationer

delvis tillbakaregler går på Tokyokonventionensbegås ombord. Dessa
Tokyokonventionen, 1966:159angåendebestämmelser samtse prop.

dockharsvenska reglerna någotavsnitt 2.2.6. Deäven en mera gene-
konventionen.rell räckvidd än

befälhavarensregler skyldigheter iocksåinnehållerkap. LL5 om
olyckshändelser. Råkar luftfartyg i nöd skalloch vidnödsituationer ett

räddafor ombordvarande,vad kan fartyghanalltbefälhavaren attgöra
slag vid användning-Inträffar det olyckshändelse visstoch gods. aven
det inträffade. Dess-luftfartyg skall befalhavarenett rapporteraaven

allmänhet. stadgasHärbestämmelserfinns besättningen irörutom som
inte kan sköta sine.d.alkoholpåverkanbl.a. den på grundatt som av

ombord.betryggande inte får tjänstgöratjänst på ett sätt
ombord finnsbefälhavare tjänstenochYtterligare bestämmelser om

i §§ LF.47-52
inte funnit skälhardet gäller reglerna i kap. LL utredningen5När

emellertidredaktionella ändringar. Utredningengöra änatt annat anser
närvarande återfinns ibemanning, vilka forluftfartygsreglernaatt om

luftfartyg ochreglerna befälhavareoch ochkap. 2 LL,4 1 om
föras tillsamband de börhar sådanttjänsten ombord ettattett samman

kapitel.
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övrigaFlygplatser och den9

markorganisationen

Inledning9. l

trafikflygplatser, dvs. flygplatsernärvarande 54det förfinnsSverigeI
Luftfartsverket driver dessa,linjetrafik. 19för s.k.utrustadeär avsom

ellereller helt delvis kommunäg-kommunereller drivstillhör33 avav
Stockholm-Skavsta och Saab-privatoch ibolag 2 ägoda är

finns mindretrañkflygplatser det mångadessaLinköping. Utöver
används flygklubbar.och Dethuvudsakligenflygplatser ägs avsom

flygplatser.militäraantalfinns också ett
linjetrafik finns det markor-används förtrañkflygplatserPå ensom

ganisation.
och landningstjäns-markorganisationen utgörsdel start-En avav

anläggningar och hjälpmedelför desamlingsbegreppär ettten, som
flygplan skall landaför kunnabehövsserviceden att starta,samt som

säkert rädd-Hit hör bl.a.marken sätt.sigförflytta ettrespektive
flygtrañklçdningstjänsten betjänarlokaladenningstjänsten samt som

markför-flygplanensoch deloch från flygplatsen vissflygtrañk till av
landningstjänst hör ocksåTill ochflygplatsen.flyttningar på start-

uppställnings-flygplatsensfördelainnebär främstrangering, attsom
med ledsagaarbetetflygplan ledaankommandetill attplatser attsamt

till uppställningsplats.flygplan
markorganisationen passagerarzjdnsten,del utgörsEn avannan av

service för handutrustning vissanläggningar,vari innefattas att tasamt
flygplans ankomstsamband medbagage ioch deraspassagerareom

driftenpassagerartjänsten hörrespektive avgång. Till av passagerar-
frakt ochsäkerhetskontroll bagage,och post.terminaler passagerare,av

skall kunnaföranordningardvs.ingår bryggor,Vidare att passagerare
dockningstjänst, dvs.ochflygplan,eller lämnaombord påkomma

till positionflygplanetlederdockningssystem rättdriften det somav
till bryggan.förhållandei



1999:42SOUmarkorganisationenFlygplatser och den220 övriga

flygtrafiktjänsten. Flyg-markorganisationendel ärytterligareEn av
flygledningstjänstolika delar;fembestårtrafiktjänsten ANS, av

flygrädd-flygvädertjänst MET,AIS,flygbrieflngtjänstATM,
Huvuddelen verksam-flygteletjänst COM.ochningstjänst SAR av

flygsä-Verksamheten övervakas frånLuftfartsverket.skötsheten av
Luftfartsinspektionen.kerhetssynpunkt av

flygtrafiken såkontrollerarochleder attFlygledningstjänsten
till piloten förhål-informationlämnareliminerasolycksrisker samt om

tillhanda-Flygbrieñngtjänstenfärden.förbetydelselanden är avsom
ochkunna planerabehöver förpiloteninformationden atthåller ge-

fram väderin-uppgiftFlygvädertjänstensflygning. är att tanomföra sin
genomförandeochplaneringförnödvändigformation är av ensom
efterforska luftfartyguppgifttillharFlygräddningstjänsten attflygning.

de nödställdaundsättasjöaroch närhavochsaknas över storaattsom
räddningstjänstlokalasamhälletsland harskett. Pålokalisering ansva-

luftfarten medförsörjerFlygteletjänstenundsättningsarbetet.förret
navigationshjälpme-ochövervaknings-kommunikationssystem samt

del.
detmarkorganisationen finnsdelarnabehandladedeUtöver avovan

kallas marktjäns-brukardeldel.kommersiell Dennaäven rent somen
utförs påmarkservicedenbestårhandlingGroundeng. ensomten av

bl.a.trafik. Hit hörbedrivaskall kunnaflygbolagförflygplats ettatt
underflygplan behöverservicedeningåri vilkenteknisk tjänst, ettsom

Vidare ingåroch avisning.tankningmarken,uppehåll påsitt t.ex.
fraktterminaler ochbedrivs i särskildaoftavilkenfrakthanteringstjänst,

itill kund, hanteringhämtning/leveransfrån ter-omfatta allakan steg
ramptjänst,exempelYtterligareflygplan. ärtilloch leverans ettminal

flygplanet påhanteraförerfordrastjänsterinnefattar de attsomsom
eller avgång.med ankomstsambandimarken

Gällande9.2 rätt

finns i kap.6markorganisationochflygplatserBestämmelser annanom
Chicagokonventio-finns iflygplatserRegleroch 53-78 LF.LL om

och9-11 15.till bilagoma 3-5,hänvisaskanDärjämtebilaga 14.nens
föreskrifter.allmännatill börjaninnehållerkap.Luftfartslagens 6 en

för luftfart skallanläggningarandraochflygplatserstadgasDär att upp-
eller denfår regeringenkap. 2 § LL6Enligtkrav.säkerhetensfylla

flygvä-föreskriftermeddelabestämmerregeringenmyndighet omsom
skall finnas förregleringsärskildbeträffande vilkaluftrum,och omgar

skall det enligt 6luftfartenunderlättaochlufttrafiken. För tryggaatt
flygtrañktjänst.finnaskap. 3 § LL
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kap.I 6 4-9 §§ LL 53-63 finns bestämmelseroch LF tillståndom
till och godkännande flygplatser och andra anläggningar. Man skil-av
jer mellan flygplatser för allmänt bruk, flygplatser,s.k. allmänna och
andra, s.k. enskilda flygplatser.

Med allmänna flygplatser flygplatser ställts till allmäntavses som
förfogande för luftfartygs landning och avgång se 1988/89:36prop.

i3. Det viss mån oklart flygplats skall ha upplåtitsär närs. en anses
för allmänt bruk. Under begreppet faller i alla händelser flygplatser på
vilka det bedrivs regelbunden luftfart flygplatsinnehavarenänav annan
jfr och1957:69 250 275.prop. s.

Enligt kap. får allmänna flygplatser inte6 4 § LL inrättas eller dri-
eller dentillstånd regeringen myndighet regeringenutanvas av som

bestämmer. gäller allmän flygplats byggsDetsamma ellerom en om
driften ändras, ombyggnaden eller driftsändringeninte ringaärom av

Tillstånd får enligt kap. beviljas barabetydelse. 6 5 § LL hinder inteom
hänsyn till det allmänna. Vid prövningen skall hänsyn tillmöter tasav

bl.a. markförhållandena, till störningar kan uppkomma för omgiv-som
ningen och till totalförsvaret. Vidare skall hänsyn till sökandenstas

förutsättningar.och ekonomiska bl.a.tekniska För undvikaatt över-en
vissa fallflygsektom skall det ikapacitet inom trafikpo-även göras en

litisk prövningen inrättandet flygplatsprövning. Avser skallav en som
instrumentväderförhällandenanvändas underkunna trafilçflygplats,

trafikflygplatstill ellerutbyggnad flygplats ombyggnadav en av en
prövningen omfatta investeringenstrafikflygplats, skall lönsamhetäven

flygplatser i regionen.andraoch dess inverkan på
enligt skallLL vissaVid tillståndsprövningen bestämmelser iäven

hänvisningEnligtMiljöbalken i kap.MB tillämpas. 6 tredje5 §en
kap. ochkap., § 16 kap.stycket skall och 5 3 tillämpasLL 3 4 5 § MB

bestämmelser återfinns bl.a.prövningen. regler hushåll-vid I dessa om
ning med mark- och verksamhetvattenområden stadgandet attsamt ny

medverkar till överträds inte får tillåtas.miljökvalitetsnormattsom en
kap. fjärde inte meddelasEnligt 6 5 § stycket får tillstånd i stridLL

syftetdetaljplan eller områdesbestämmelser. med planenOmmot en
eller bestämmelsen inte motverkas, får mindre avvikelserdock göras.
Enligt plan- och bygglagen bygglov för1987:10 krävs det inget att

flygplats. byggnader anläggningen dessa dockanlägga Ingår det i ären
bygglovspliktiga. krävas marklov enligt kap.Det kan 8 9 § plan-även
och bygglagen.

de flesta fall skall flygplats tillståndsprövas medI även separaten
stöd Med stöd bemyndigande i kap. MB harMB. 9 6 § regering-av av

i förordningen 1998:899 miljöfarlig verksamhet och hälso-en om
skydd föreskrivit bl.a. följande: civil flygplats med instrument-En en
bana längre tillståndsprövas miljödomstol, flottilj-l 200än meter enav
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medmilitärt flygföravseddflygplats ävencivil ärflygplats eller som
länsstyrelsen,tillståndsprövas200lbanlängd meterän avmeraven

anmäls tillflygrörelser år100 ägerdärflygplats än rumpermerannan
nämnd.kommunal

överstigande 100banlängd 2medflygplatserfrågadetNär är enom
skeinledningsvisMB§ 21kap. 1enligt 17detskall rege-enmeter
frågadetsåvälskall skeprövning ärnärsådanringsprövning. En enom

banamedbyggsflygplatsbefintlig utflygplatshelt när nyenensomny
tillbana förlängsbefintligdåeller100till minst 2uppgår meter ensom

verksam-tillåtlighetenRegeringsprövningenlängd.denna av enavser
lokaliseringfråganbl.a.ingårtillåtlighetfråganhet. I av enomom

får regeringenståndtillfår kommaverksamhetverksamhet. Om en
allmänna intressen.tillgodoseförvillkorsärskilda attbestämmaäven

vanligen inne-tillståndsbeslutet,självafattasflygplatserAvseende som
miljödomstol.därefterdetaljvillkor,radhåller aven

ingå imiljökonsekvensbeskrivningskalla§ LLkap.Enligt 6 5 en
tillståndkrävsdet intelag. Omenligttillståndansökan sammaomen

miljökonsekvensbe-följande. Innangällerenligt MBflygplatsenför
samrådaansökaningedenskall attskrivningen upprättas avsersom

berörda läns-Luftfartsverket,medstycket MBförstakap. 4 §enligt 6
miljö-förförfarandetgäller upprättadetenskilda. attNärochstyrelser
plane-planer ochdennaoch kravenkonsekvensbeskrivningen samt

och 10-12stycket, 5-8tredje§4kap. 3skall 6ringsunderlag
miljökonsekvensbeskriv-skallansökan prövastillämpas. InnanMB

miljökonsekvensbe-iInnehålletlänsstyrelsen.godkännasningen av
vidskall beaktasyttrandensamråd ochoch resultatetskrivningen av

skalltillståndsprövasflygplatsfall dåde äventillståndsprövningen. I en
stället 6 kap.skall idåanförtsvadinte utangällerenligt MB nusom

tilläm-enligt MBprövningenVidtillämpas.MBoch 9-12§3 7
haluftfartslageniskäldå intefinns atthelhet. Deti sinkap. MB6pas

miljökonse-medförfarandetangåendereglerutförligasamma
tillståndsplikt.föreskriverintedå MBkvensbeskrivningen som

för-LLkap. 6 §det enligt 6fårenligt LLmeddelastillståndNär ett
ellerflygrörelserantalkanvillkorSådanavillkor. t.ex.med avseenas

itillståndshavarefår ske. Omflygningartidpunktervilkamellan en
regeringenfårverksamheten,förvillkorenåsidosättermånväsentlig

det måstegällertillståndet. Detsammaåterkalla§ LLenligt 6 kap. 7 om
i frågaförpliktelsersinafullgörakanintetillståndshavaren omattantas

meddelatshartillståndetdrift. Omoch dessanläggningen av annan
tillstån-återkallamyndighetockså dennafårregeringenmyndighet än

det.
bruk innan deniinteLLkap. 9 §enligt 6får tasflygplatsallmänEn

fårRegeringenbestämmer.regeringenmyndighetdengodkäntshar av
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föreskriva detsamma skall gälla i fråga an.dra anläggningar föratt om
luftfarten. sambandI godkännandet fastställas demed skall villkor som
behövs. godkännandeEtt kan återkallas åsidosättsvillkoren i vä-om
sentlig mån eller anläggningen inte uppfyller de kravom annars som
gäller för sådana anläggningar.

Genom LF har regeringen delegerat sina befogenheter såvitt gäller
tillstånd till och godkännande allmänna flygplatser till Luftfartsver-av
ket.

Vad beträffar flygplatser, dvs.enskilda flygplats inte ären som av-
försedd allmänt bruk, finns inte något krav till.ståndsprövning i LL.

stället räcker det enligt med den inrättaI 60 § LF vill enskildatt som en
flygplats eller driva tidigare inrättad enskild flygplats anmäler dettaen
till Luftfartsverket tid innan anläggningsarbetenaviss påbörjas eller han

flygplatsen i bruk. Luftfartsverket kan då förbjuda flygplatsentar att
inrättas eller drivs eller föreskriva villkor för detta.. Om enskild flyg-en
plats uppfyller de flygsäkerhetsmässiga kraven för allmän flygplats,

ansökan godkänna flygplatsen,kan Luftfartsverket efter då kallassom
Godkännandet innebärgodkänd enskild flygplats. flygplatsen fåratt

flygplats ochallmän därmed får användas förstatussamma som en
förvärvssyfte.passagerartrafik i
kategori flygplatserytterligare militära flygplatser,En nämns ärsom

flygplatserLF. Av de 19upplåtna för civil luftfart 62§ Luft-som
denna kategori.fartsverket driver tillhör 5

får regeringen eller denEnligt 6 kap. LL myndighet13 § som rege-
avgiftermeddela föreskrifterringen bestämmer för användningom av

anläggningarallmännaandraallmänna flygplatser eller eller tjänster för
dennaregeringen delegeratluftfarten. § har uppgift till Luft-I 75 LF

flygplatserenskildagäller :får flygplatshållarenfartsverket. detNär
själv bestämma avgifterna.

Enligt 6 kap. i Chicagokon-14 § LL, baserad artikel 15ärsom
ventionen, skall allmänna flygplatser allmänna anläggningaroch andra
för luftfarten luftfartyg ipå villkor för intematio-svenskasamma som
nell trafik trafik, dessaför utländska luftfartyg sådaniöppnavara om

registrerade i har överenskommelse med Sverigeträffatär staten som
denna förmån.om
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för luftfartyglandningsplatserochStart-9.3

lagstöd för in-uttryckligtinförsDet attUtredningens förslag: ett
landningsplatser.ochtillfälligarätta start-

det med markäga-luftfartslagstiftningsvensk ärUtgångspunkten i att
luftfartyg.överallt medlandaochtillstånd tillåtet ettstartaär attrens

ellersamtyckeuttryckligtdet inget närkrävs startpraxisEnligt en
eller inne-för den ägerinnebär någotinte avsevärtlandning sommen

området.aktuelladethar
i förstaenligt BCL-D 1.2skall docklandningsplatsochSåsom start-

flygplats. andragodkänd IAIP-SVERIGEutnyttjas ihand upptagen
1.2område användas. I BCL-Dellerenskild flygplatsfårhand annatett

får skeoch landningvillkorvilkaunderangivet startdetfinns närmare
det behövsflygplatser. Ominrättadeinteområdenpå är avsomsom

naturvård eller fri-näringar,andraellerfiskesamfärdsel,tillhänsyn
samråd med länssty-efterLuftfartsverketenligt 64 § LFskalllufisliv,

områdevisstlanda inomluftfartygförmeddela förbud ettrelsen att
miljöbalken,skyddade enligtområdentillstånd. För ärverketsutan som

möjlighet iocksåfinns detoch attnationalparker naturreservat,t.ex.
landning kap.se 7 3eller begränsaförbjudaområdetföreskrifterna för

meddelade medmiljökvalitetsnormerFöreskrifterMB.och 5 om
till land-förbjudaellerinskränka rättenvidaremiljöbalken kanstöd av
delufifartslagstiftningen ochibestämmelsernaning. Utöver nyss

ibestämmelserdet ingafinnsmiljöbalkenibestämmelsernanämnda
land-eller begränsaförbjudamedförlagstiftning rätt attsvensk ensom

dvs.till luftfart,inskränkamöjligheten rättendet gällerning. När att
avsnitt 4.4.luftrummet,irestriktioner ovanse

landa ochÄven tillåtetdet startautgångspunkten attärär attom
och frånlandningupprepadhuvudregel startböröverallt, ensom

Emellertid kanförekomma.flygplats inteinrättadinteplats är somsom
invente-elledningar,inspektionvidsammanhangolikaidet t.ex. av-

underbehovfinnasskogsgödsling-eller attdjurstammarring enavav
inrät-tillfälligt harområdeanvändasporadisktellertid ettkortare som

sådana tillfal-detförekommerdaglandningsplats. Iochstart-tats som
reglerat isärskiltdetlandningsplatser ärochinrättade utan attligt start-

finns detmeningutredningensEnligt ett stortluftfartslagstiftningen.
det bör där-ochlandningsplatserochtillfälligabehovpraktiskt start-av

publication,informationAeronautical ärförförkortningAIP, enär ensom
innehållerochuppdragpåeller statpublikation stat somut av enav ensom ges

avsnittlufcfarten, 2.5.3.förbetydelseinformationvaraktig seav
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för i luftfartslagstiftningen förinföras uttryckligt stöd inrättandeett ett
sådana. Utformningen de villkoren för inrättandenärmareav av av en

tillfällig och landningsplats förutsättningaroch under vilkastart- en
sådan och landningsplats får användas överlåtas till Luftfarts-börstart-
verket.

tilläggasDet kan regeringen i regleringsbrevet för Luftfartsverketatt
för budgetåret har uppdragit verket1999 efter samråd med berör-att
da intressenter begreppet tillfällig landning i luftfartslagstift-överse
ningen med särskild inriktning flygverksamheten i fjällen. Uppdra-

uppföljning regeringens proposition 1995/96:226, Hållbarärget en av
utveckling i landets fjällområden. Uppdraget skall redovisas till rege-
ringen oktoberden 1999.lsenast

Flygplatsterminologin9.4

allmän ochUtredningens förslag: Begreppen enskild flygplats ut-
medlagstiftningen och begreppet flygplats.ersättsmönstras ur

indelas flygplatsernabehandlats i lagstiftningenSom i huvud-ovan
och enskilda flygplatser.allmänna flygplatser råderDetgrupperna en

allmänosäkerhet tolkningen begreppenviss och enskild flyg-avom
det överhuvudtagethar ifrågasättsplats. Vidare det finns något be-om

allmänna ochuppdelning i enskildahov ha den flygplatserattav som
luftfartslagstiftningen. dennafinns i den svenska Mot bakgrund finns

kategoriseringen flygplatser.det skäl överatt avse
uppdelningen i allmänna ochnuvarande enskilda flygplatserDen

prövningsförfarandevilketframför betydelsehar allt för skall till-som
lämpas vid inrättandet flygplats.av nyen

tidigare lagstiftningSom skall enligt allmängällandeangetts en
flygplats tillståndsprövas enligt enskild enligt skallLL medan LFen
anmälas viss tid innan Luftfartsverketanläggningsarbetena påbörjas.
kan efter anmälan förbjuda inrättasenskild flygplats eller före-att en
skriva villkor för inrättandet. praktiken de olikaskiljer prövnings-I sig
förfarandena inte nuvarande differentie-på något avgörande Densätt.
ringen flygplatserna prövningsförfarandenolika vid inrättan-av genom
det inte meningsfull. skulle ändamålsenligtDetsynes vara meravara
med formellt enhetligt förfarande for tillståndsprövning. Vidareett sett

den nuvarande terminologin vilseledande det finnsär att ettgenom
flertal enskilda flygplatser med linjefart, det finnssamtidigt ettsom
flertal allmänna flygplatser har gräsbana huvudsakligenochsom som
används flygklubbar. denna bakgrund finner utredningenMot be-attav

8 19-0665NyIutttanslag
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inbegripet godkändflygplats,enskildochflygplatsallmän en-greppen
begreppbehov och dessa börfyller någotlängreflygplats, inteskild att

lagstiftningen.utmönstras ur
lagstiftningenenskild flygplatsochallmänbegreppenUtrnönstras ur

flygplat-uppdelningbehövs någondetfråganuppkommer avannanom
finnshävdas det prak-kanterminologi. Det ettoch atten annanserna

flygplatser medkategoriseringbehovlagteknisktochtiskt avav en
storlek.varierandeflygplatserfinnstill dethänsyn att av

område och indelningdynamisktmycketLuftfarten är ett en av
storlek,utgångspunkt frånmeddenflygplatser görsoavsett an-om-

snabbt bli för-faktor riskerarvändningsområde eller någon attannan -
därför endast finnas ka-detmening börutredningensEnligtåldrad. en

flexibeltförlagenPå såflygplatser. ett systemtegori; utrymmesätt ger
föreslagna termi-förhållanden. Denförändradetillkan anpassassom
Chicagokonven-överensstämmelse medistå bästocksånologin synes

tionen.
flygplatser kom-och enskildai allmännauppdelningenAvskaffas

i luftfartslagengodkännandeochtillståndsprövningreglerna ommer
skäl inte blinaturligakanflygplatser. Detallaomfattaformellt att av

frågaprövningar detomfattandelika ärnäraktuellt göraatt om en
enskilt bruk,avsedd förenbartflygplats närliten ärmycket somsom

därför förut-flygplats.internationell Det ärfrågadet är stor enom en
tillståndsprövningensdifferentieringdet kan skesättning att om-aven

vid planeradeverksamheten denberoende påinnehållochfattning
från kravet påkan undantasflygplatsermindrevissaochflygplatsen att

godkärmande.

flygplatserInrättande9.5 av

vilka förutsätt-preciseringskerDetUtredningens förslag: aven
flygplats. Detönskar inrättanågonskallningar närprövas ensom

prövnings-mellan olikaansvarsfördelningockså klarareskapas en
organ.

skall detluftfartslagenenligt prövastillståndsprövningenVid om
denflygplats påinrättalämpligtflygsäkerhetssynpunkt är att enur

grundläg-samhälletspåverkarflygplatsenhurplatsentilltänkta samt
hän-skall inte längre någonprövningVid dennafunktioner.gande

ekonomiska förutsättningar. Detochtekniskatill sökandenstassyn
lönsamhetinvesteringsprövningheller ske någonskall inte enav

flygplatser ipå andrahänseendeekonomisktiinverkaneller dess re-
gionen.
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regler hus-tillståndsprövningen skall miljöbalkensVid om
Tillstånd får intevattenområden tillämpas.hållning med mark- och

till miljö-för verksamheter medverkarbeviljas att ensom
överträds.kvalitetsnorrn

flygplatsensinför in-tillståndsprövningenförslaget skallEnligt
ställningstagandet tilldriva flygplatsen.rättande inte rätten attavse

innefattande bedömninglämpligtflygplatsen kan drivas på sätt,om
fårförutsättningar, iekonomiskasökandens tekniska och görasav

skall behö-godkänns för drift. inteflygplatsen Detsamband med att
luftfartslagstiftningenenligttillståndsprövningnågon när statenvas

flygplats.skall inrätta en

ordningen behövasenligt den nuvarandekan detbehandlatsSom ovan
olika för få inrätta ellermeddeladetillstånd,flera olika attorgan,av

utredningens mening det viktigt detEnligtdriva flygplats. är atten
med olika prövningama och vilkasyftet devad skallklargörs varasom

ansvarsfördelningen mellanhur deskallförhållanden prövas samtsom
tydligare ordning skapasså iskallprövningsorganenolika att envara,

gäller i dag.till vadförhållande som
skall innan flygplatsförhållandengäller vilka prövasdetNär som en

tilllämpligt utgångspunkt dendetutredningenfinnerfår inrättas, att ta
kan först erinrasluftfartslagen. Detiregleringennuvarande att ut-om

i allmänna enskilda flygplat-uppdelningen ochföreslagitredningen att
tillståndsbestämmelsema i formellt6 kap. LLvarförskall slopas,ser
flygplatser.omfatta allakommer att

och andra fårförsta punkternastycket LLkap. förstaEnligt 6 5 § ett
hänsyn till det allmänna.hinder intebara möterbeviljastillstånd avom

tillförutom till markförhållan-skall hänsyn, annat, tasprövningenVid
och till total-omgivningenförstörningar uppkommadena, till kansom

kap.och kap., 5 3 §4tredje stycke skallEnligt paragrafens 3försvaret.
tillståndsprövningen.vidmiljöbalken tillämpasoch kap. 5 §16

avvägningdeninnehåller föreskriftermiljöbalkenkap.3 somom
ianspråkstagandebeslutmellan skilda intressen vidskall göras avom.

de olikamiljöbalkenkap.och vattenområden. 4mark- I geogra-anges
och kultur-samladegrund sinaområden i landet påfiska natur-avsom

riksintresse. Be-bedömtshelhet riksdagen harvärden i sin avvaraav
i och 4 kap. mil-3med mark ochhushållningstämmelserna vattenom

konflikterlösaförinstrumentbetraktajöbalken attär ettatt omsom
Planeringsövervägandenvattenområden.ochmark-användningen av

hos Luftfarts-prövningenfortsättningsvis ingå idetta slag bör ävenav
verket.
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miljökva-lägsta godtagbaraföreskrifterMiljökvalitetsnormer är om
miljön i övrigt för vissaluft ellermark,frågalitet i vatten, geogra-om

med-miljökvalitetsnormer harlandet.hela Omeller förområdenfiska
och kommuner enligt kap. 3 §myndigheter 5skallregeringendelats av

uppfylls de tillåtlighet,säkerställa när prövarmiljöbalken att normerna
anmälningsärenden, till-ochgodkännanden, dispenser utövartillstånd,

myndigheter skall iakttaochföreskrifter. Kommunermeddelarochsyn
Tillstånd får inte bevil-planlägger.ochde planerarnärävennormerna

miljökvalitetsnormtillmedverkarverksamheterför attjas ensom
eventuella mil-kan påverkaflygplatsvidVerksamhetenöverträds. en

luftföroreningar och buller. kap. 3 §5avseendejökvalitetsnonner t.ex.
enligt bl.a. luft-vid tillståndsbesluttillämpassåledesmiljöbalken skall

luftfarts-fortsättningsvis ingå ibördettaerinranfartslagen. En ävenom
be-tillämpas. Enligt dennamiljöbalkenkap. §skall 16 5Vidarelagen.

verksamhet med-förmeddelastillstånd intestämmelse får somen ny
överträds.miljökvalitetsnormverkar till att en

och häl-miljöfarlig verksamhet1998:899förordningenEnligt om
200banlängd lmedflygplatser änskall alla ärsoskydd som meren

flygrörelser år till-fler 100förekommerdeteller där än permeter
tillalternativt anmälaslänsstyrelsemiljödomstol ellerståndsprövas av

det skerinnebär dettapraktikennämnd. separatkommunal I att en
Vid dennaalla flygplatser.imiljösynpunktfrånprövning settstortav

viktigt inslag. Utred-miljökonsekvensbeskrivningenprövning ettutgör
anspråk på före-ställa ytterligarenödvändigtintedetningen attanser

tillståndsprövningenmiljökonsekvensbeskrivning vidkomsten enav
luftfartslagen.enligt

luftfartslagenprövningen enligtmedhuvudsyftetbörDet som vara
flygplatslämpligt inrättaflygsäkerhetssynpunktdet är attär enom ur

påverka samhälletskanflygplatsenhurplatsentilltänktaden samt
detsamhället börpåverkangällerdetfunktioner. Närgrundläggande

tilltänkta flyg-hur denmiljöpåverkanallt beaktasframför utöver --
skalltrafikslag.andra Detflygtrafik ochövrigsamspelar medplatsen

närliggandeinverka påluften kaniverksamhetenbeaktassåledes om
närhetenluftrummet iisäkerhetenpådriftsäkerhet ellerflygplatsers av

Även behöverflygplatsenoch fråntilltrafikenflygplatsen.den nya
behöva läggasbefintliga kanocherfordrastrañkleder kanbeaktas. Nya

ochbetydelsenpåverkarbeskaffenhetochflygplatsens lägeHurom.
beaktas.behövakan ocksåanläggningarmilitärautförandet av

det vid till-förhållandetdetunderstrykas attmåsteDet att
flygsäkerhetssyn-det frånprövningskerståndsprövningen av omen

innebärplats inteflygplats visspålämpligt inrättapunkt är att enen
flyg-flygplatsen. Närgodkännandeflygsäkerhetsmässigtnågot enav
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godkännande frånplats färdigbyggd skall det flygsä-skeär ett separat
flygplatsenkerhetssynpunkt innan får bruk.itas

skall vidEnligt kap. första stycket sista punkten LL till-6 5§
till sökandens tekniska och ekonomiskaståndsprövningen hänsyn tas

utredningens inga faktorerförutsättningar. Enligt mening dettaär som
skall bedömanödvändigt hänsyn till detdet när ärär att ta omman
Sökandensinrätta flygplats viss plats. tekniska ochlämpligt att enen

betydelseförutsättningar bör däremot ha videkonomiska pröv-storen
eftersom dettaflygplats skall godkännas, faktorerningen ärom enav

flygplatshållare kan upprätthålla kravvikt för de påär om ensom av
flygsäkerhet finns.som

1988/89:36,år 1988 SFS 1988:1572,lagändringGenom prop.en
stycket i 6 kap. § LL, enligt vilket detinfördes det nuvarande andra 5

trafikflygplatsutbyggnad och ombyggnad skallnybyggnad,vid av en
omfattar investeringensprövning lönsamhetske trañkpolitisk somen

i regionen. Syftetandra flygplatser med bestäm-dess inverkanoch på
tlygplatsprojekt trafikalaförhindra eller begränsa ellermelsen är att av
undvika föroch så flygsektomtrañkekonomiska skäl på sätt en som

4.överkapacitet Det sig såledessehelhet kostsam rörprop. s. om en
prövning. Numera flygplatsersamhällsekonomisk medform är nyaav

i likhet med andra trafikan-banlängd minst 1002 meter storaen av
tillåtlighetsprövningobligatoriskunderkastade regering-läggningar av

prövningen verksamheter harenligt kap.17 MB. Den storavser somen
medhushållningen Regeringensellerpåverkan på miljön naturresurser.

bedömning därallsidig allmänna sarnhälls-prövning innefattar en
bl.a. samhällsnyttanbedömer den ak-aspekter beaktas. Regeringen av

samhällsekonomisksärskild prövningNågontuella investeringen. en-
inte. Regeringensdärför tillåtlighetsprövningluftfartslagen behövsligt

fårlönsamhet. Det emellertidomfattar inte investeringens antas att re-
överkapacitet flygplats-iprövning kommer förhindrageringens denatt

förhindra.tillbestämmelsen syftar Motden nuvarande attsystemet som
tillräckliga motivdetdenna bakgrund utredningen inte finnsattanser

investe-luftfartslagenför bibehålla särskild prövning enligtatt aven
i 6 kap. § andrabestämmelsen 5ringens lönsamhet. nuvarandeDen

anmärkas dendärför sammanhangetstycket kan utgå. kan iDet attäven
visst måttinnehållersamhällsekonomiska prövningen normalt ett av

bättrad lämpad förregeringen därförpolitiska överväganden och äratt
tillstånduppgiften Luftfartsverket. viktigt betonaDetän är att ettatt

innebär något eko-miljöbalken eller luftfartslagen intetenligt sätt
garantisida ellernomiskt ansvarstagande från någon stats-statens om

bidrag.
Även enligt luftfartslagenprövningdet inte skall ske någon avom

inverkan ekonomiskt hänseendeoch dess iinvesterings lönsamheten



1999:42SOUmarkorganisationenoch denFlygplatser övriga230

fortfarande kunnaLuftfartsverketböri regionenflygplatserandrapå ge
byggadenviktigtfrågor. Det attdessa attbeträffande ärråd som avser

ställningsta-ochövervägandengrundar sinaflygplatsbyggaeller ut en
omfattning-beaktasvarvid bl.a.beslutsunderlag,fullgottpåganden ett

andel i förhållanderimligaluftfartenstrafikunderlaget,och arten aven
för varaktigbetingelsemaekonomiskadetrafikslagtill andra samt en

flygplats.drift av en
förinrättasåväl förtillstånddetkrävs att§ LLkap. 4Enligt 6 som
fö-utredningenbakgrundFramför alltflygplats. attmotdriva avatt en

eko-tekniska ochsökandenstillskallinte längrehänsyn tasreslår att
skalldet inteochflygplatsendrivaför attförutsättningarnomiska att

tillståndsprövningen,vidprövningsamhällsekonomisknågongöras
till-sammanhangdettaibehovlängre någotinte attdetfinns av

lämplignågonflygplats. Frågan ärdrivaståndspröva rätten att: omen
f°ar helt ochflygplatsför drivavillkorenochflygplatsdriva att enatt en

flygplatsskerprocedurför den närinomhållet prövas ensomramen
stöd mil-sker medmiljöprövningdenoch vidgodkärmasskall avsom

jöbalken.
till-skallkap.i 6 LLbestämmelsernanuvarandedeEnligt en

eller förbyggsdenskeflygplats ävenståndsprövning avomnyav en
tillståndspröv-vidLuftfartsverketkanTeoretisktLuftfartsverket. sett

sådanvill bygga. Ensjälvtverketflygplatstillnejningen säga somen
flygplatsför ärPlaneringsprocessenonödig.framstårregel en nysom

sker iÄven tillståndsprövningenochplaneringenlång.normalt sett om
verketförutsättasfår detorganisationLuftfartsverkets attdelarolika av

enligt 6 kap.intressendeplaneringsprocessen vägerunderredan som
tillståndsprövningen.beaktas vidskallLL

krävdes detLLkap. 4 §6lydelsenursprungligadenEnligt en-av
flygplatsallmändrift närochinrättandeförtillstånddast annanenav

1986lagändring årsådan. Genom togsskulle inrättaän staten enen
jfrbortflygplatsernastatligadeförförbehålletmotivering prop.utan

för statligaundantagetföreslårUtredningen162. attl984/85:2l2 s.
följaflygplatserstatligabörövrigtåterinförs. Iflygplatser reg-samma

detkommerflygplatsernastatligadeFörflygplatser.övrigaler som
flygplatsenmedsambandiflygsäkerhetsprövning attskesåledes att en

miljö-ibestämmelsernaenligtmiljöprövningochgodkännasskall en
balken.

Flygtrafiktj9.6 änsten

regularitetsäkerhet,medbedrivaskanluftfartensäkerställaFör attatt
flygtrafiktjänst.detfinnseffektivitetoch en
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Services DepartmentFlygtrafiktjänsten Air NavigationANS är——
består tidigareavdelning i Luftfartsverket och verksamheten somen

flygbriefingtjéinstflygledningstjänst ATM,fem olika delar;nämnts av
flygtele-flygräddningstjänst SAR ochflygvädertjänstAIS, MET,

flygsäkerhetssynpunktVerksamheten övervakas fråntjänst COM. av
delen den militä-beträffande militäraLuftfartsinspektionen och den av

flyginspektionen.ra
sammanfattande benämning påFlygledningstjänst ATM är en

och luftrumsplane-flödesplanering ATFMflygtrañkledning ATS,
sammanfattandei sinFlygtrañkledningen ATSring ASM. är etttur

fllygrådgivningstjänst,flygkontrolltjänst ATC,inrymmerbegrepp som
alarmeringstjänst. Flygkontrolltjänst ATCflyginformationstjänst och

områdeskontrolltjänst,sammanfattande benämningslutligenär en
flygplatskontrolltjänst.ochinflygningskontrolltjänst

förebygga kollisionerdels mellanflygtrañkledningSyftet med är att
mellan lluftfartyg och hinderfältomrâdei luften ochluftfartyg samt

snabbt, effektivtåstadkomma och ekono-område, delssådant ett
luftrummet.utnyttjandeoptimaltundermiskt trafikflöde ett av

gäller principuppgifter i luftfartygens be-dessalösandetFör attav
navigeringen, medan flygkontrollorganförsjälvafälhavare ansvarar

förfårdtillstånd separationmeddelade att upprätt-svararm.m.genom
luftfartyg och flygplatsensandraförhållande tillhålls i manöverom-

råde till markfordon.även
flygtrañktjänstenorganisationen bygger pånuvarandeDen ettav
1973:162rskr. varigenom riksdagen1973 seriksdagsbeslut från år

civiladensamordning och militära flyg-de riktlinjer förgodkände av
regeringenorganisation föreslagit iitrafikledningen somm.m. prop.en

1973:27.
utvecklingen flygled-propositionen förordades den fortsattaI att av

yttäckandeskulle med utgångspunkt kravetningssystemet ske i
Flygtrafikled-kontroll enligt principmodell presenterats avsomen

ochFlygtrañkledning 1980 Systemningskommittén i betänkandet -
funktionell in-förordadesorganisation Ds 1971:2. VidareK en

flygtrañkledningsorganisa-militärategration mellan de civila och
tionema.

flygtra-integrerades år 1978anledning riksdagens beslutMed av
infördesluftfart 1983fikledningen för civil och militär och år ett

hela landet.flygkontrollområde täckeryttäckande som numera
§ enligt Vil-flygtrañktjänsten finns i ka.p. 3 LL,Bestämmelser 6om

underlätta luftfarten.för ochflygtrañktjänst skall finnasken att trygga
myndighetregeringen eller denlagrum meddelarEnligt rege-samma

flygtraflktjänsten. Om regeringenföreskrifterringen bestämmer om
flygtrafiktjänstenmyndighet fördet, f°arbestämmer den som svarar
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har regeringensådan tjänst. I 74 § LFombesörjauppdra åt attannan
Luftfartsverketföreskrivabemyndigandesittutnyttjat attattgenom

flygtrañkled-utformning avseendeochomfattninguppgifter,fastställer
meteorologisk tjänst förluftfarten,förinformationstjänstningstjänst,

för luftfarten. Beslut häromteletjänstochflygräddningstjänstluftfarten,
samråd med Försvarsmaktenmeddelas efterförekommande fallskall i

efter samråd medtjänsten,meteorologiskadensåvitt angårsamt,
flygplats ellerinnehavareuppdrafårLuftfartsverketSMHI. annanav

till förhållandenamed hänsynflygtrafiktjänstdenombesörjaatt som
honom.kan åläggasskäligen

förordningen 1988:78stycket iandra 5§också 1intresseAv är
skallvilken LuftfartsverketenligtLuftfartsverket,förinstruktionmed

imilitär luftfart, och 38 §för civil ochfrediför flygtrañktjänstansvara
bety-flygtrafiktjänstfördär det ärförordning, att som avangessamma

och uppgifts-regeringenfastställerFörsvarsmaktendelse for ansvars-
Försvarsmakten.ochLuftfartsverketmellanfördelning

myndig-flygtrafiktjänsteninomverksamheten utgörsdelEn avav
föreskrifter ochmeddelahuvudsakligen ihetsutövning. bestårDen att

anordningar.och dessflygtrafiktjänstenuppsikthålla överatt
Även väsentligainnehållerflygkontrolltjänstendel moment aven av

princip består denna123/83.dom Ijfrmyndighetsutövning AD:s nr
instruktioner tillvid sinaflygkontrolltjänstenimyndighetsutövning att

offentligrättslig lag ellertillämparflygplanpåbefälhavaren ett an-en
befälhava-rättighet skapas förplikt ellervarigenomförfattning ennan

kap. 12 LL.se 13 2 §straffansvarförenad medPlikten ärre.
ibemyndigandetmed stödLuftfartsverkettordeFormellt sett av

flygtra-alla formerombesörjauppdraha74 § LF atträtt att avannan
myndighetsutövning.omfattarsådanfiktjänst, även som

förarbetena till riks-gjordes iuttalandenanledningMed somav
emellertidflygtrafiktjänst har detintegreraddagsbeslutet år 1973 enom
ombesörjauppdrakan åtLuftfartsverket atttveksamhetrått annanom

flygkontrolltjänst.
organisationochFlygtrafikledning 1980 SystembetänkandesittI —
flygkontroll-Flygtrafikledningskommitténuttalade1971:2 attKDs

detanställd ipersonalfåendast skulletjänst utövas somvarsomav
den efter-flygsäkerhetsverk 8.s. 43 Ibliskulleföreslogkommittén ett

förslagkommitténsgodtogs1973:27propositionen prop. attföljande
det gälldeför flygtrafiktjänsten. Närskulle haendast ett ansvarorgan

kommitténs förslagdock integodtogsorganisatoriskaden yttre ramen
Luft-departementschefen föreslogflygsäkerhetsverk, attutanettom

flygtrafiktjintegreradedenförhuvudman änsten.skullefartsverket vara
utredningsarbetetfortsattautgångspunkt i detocksåDet att enangavs

huvudavdelningställningflygtrafiktjänstenborde att somgavsvara
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grunddragen idepartementschefenövrigtinom verket. ansågI att
organisation kundeflygtrafiktjänstensförslag i frågakommitténs om

de riktlinjergodkände sedan riksdagenbestå. Som nämnts somovan
propositionen.föreslagits i

i kap.delegationsbestämmelsen 6 3§ tredjesamband medI att
uttalanden i förar-det inga1986: 166 gjordesstycket infördes SFSLL

blli aktuellt tillämpakundevilka förutsättningar detunderbetena attom
:ske några fråntänkt det skulledetbestämmelsen eller avstegattvarom

1984/85:2l2i jfrdrogs 1973:27de principer prop. s.prop.som upp
f..161

finns hinder Luftfarts-mening det ingautredningensEnligt mot att
överlåter produktiongällande bestämmelserverket med stöd redanav

Luftfartsverket skall för flyg-till Attflygkontrolltjänst svaraannan.av
luftfart innebär Luftfartsverketmilitärcivil ochtrafiktjänst i fred för att

flygtrañktjänsten,för vari främstövergripandeskall ha det ansvaret
behörighetskontrollför ochföreskrifter,utfärdaingår utövaatt svara
inte innebära kravkan dock något påverksamheten. Dettillsyn attöver

flygtrafiktjänster. Under förutsättningproduceraLuftfartsverket måste
flygsäkerhetsmässigade kraven ochbeaktarLuftfartsverket attatt

betjäningsfunktion Försvarsmakten börflygtrafiktjänsten utgör en
produktionenöverlåta alla formerfrittstå Luftfartsverketdet att avav

till andraflygtrafiktjänst operatörer.
vid eventuell konkur-erinrautredningenvillSlutligen att enom

flygtrañktjänstverksamheten det viktigt Luft-ärrensutsättning attav
likvärdiga dem gäl-förhållandenunderarbetar ärfartsverket som som

konkurrensutsatta produktionen ochDenför privataler entreprenörer.
måste kunna hållasproduktionen isär såkonkurrensutsattaden icke att

förskapas. Detta minska risken förkonkurrensförhållandenneutrala att
korssubventionering.

flygplatseranvändningAvgifter för9.7 av

för luftfartenoch tjänster

sinafår bestämmaVarje flygplatshållareUtredningens förslag: eg-
för luft-tjänsternaflygplatsen ochföravgifter användningen avna

åtaganden- fram-internationellasäkerställa Sverigesfarten. För att
tlygföretag inte får dis-utländskakravetmed avseendeförallt att

myndighetregeringen eller denemellertidkrimineras får som re--
allmänna prin-vilkaföreskrifter enligtbestämmer utfärdageringen

skalloch tjänsternaflygplatsenavgifter användningenförciper av
ut.tas
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luftfartygshindra avgångflygplatshållareVarje rätt ett omges en
inte har betalats.landningenavgifterde senastesom avser

markorganisationema flygplatsernatillhandahållstjänsterDe avsom
ochinfrastrukturtjänster mark-huvudgrupper;idelas tvåkan upp

hör medde tjänsterInfrastrukturtjänsternadstjänster. är som samman
flygtrafiktjänst. Hit hörflygplatser ochinfrastruktur i formflygets av

landningstjänst,ochkategoriernabeskrivnade start- passagerar-ovan
andra huvudgruppenavsnitt 9.1.flygtrafiktjänst se Denochtjänst ut-

efterfrågastjänster ivilka sådanamarknadstjänster, ärgörs som an-av
beskrivna kategorientidigareHit hör dentill flygresa.slutning en

marktjänster.
myndighet regeringeneller denfår regeringenEnligt 6 kap. 13 § LL

avgifter användning all-förföreskriftermeddelabestämmer avom
tjänster föranläggningar ellerallmännaeller andraflygplatsermänna

överlåtit Luft-föreskrift i 75 § LFharRegeringenluftfarten. genom
Bestämmelserna enligt sinavgifter.sådanafastställafartsverket att ger
med bindande verkan för allamöjlighetLuftfartsverketordalydelse att

fast-kommunala enskildaochstatligaflygplatshållare såväl som --
flygplats. Enligt uttalandenallmänanvändandetavgifter förställa enav

ha varitdetta ocksåtycksluftfartslagentilli förarbetena en av av-
se SOU 1955:42 109kap. 13 § LLi 6med bestämmelsensikterna s.

avgifter fastställs dockLuftfartsverketsff.1957:69 105och s.prop.
på de statliga flyg-verksamhetencivilaför denför gällaendast att

fastställer således sinaenskilda flygplatserKommunala ochplatserna.
avgiftssystemLuftfartsverketsanvändesuppgiftEnligtavgifter.egna

friareanvändsförlaga,utsträckningitidigare stor numera enmensom
prissättning.

fastställerflygplatshållare praktiken sinaivarjebakgrundMot attav
allmänna ochuppdelningen iföreslårutredningenavgifter, attattegna

har avregle-luftfarten inom EUochflygplatserenskilda utmönstras att
varjebör utformas såbestämmelsernautredningen attattrats anser

avgifter.fastställa sinaflygplatshållare själv får
internationella åtaganden på-vissaemellertid gjortharSverige som

sinahelt fritt bestämmamöjligheterflygplatshållaresverkar att av-en
skall de avgifterChicagokonventionenartikel igifter. Enligt 15 ensom

övriga för-låter någonellerfördragsslutande ta ut,ut,stat tar annan av
ellerflygplatseranvändningenförluftfartygdragsslutande staters av

Viggo Fra2 rättsliga Hagstrøm,luftfartsavgifiersanalys status,För seaven
Ramberg,Festskrift till Janvederlag,avgift ellergrenseland;kontraktsrettens

1996.
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användsinte iför luftfartyg,överstigamarkorganisationer inte re-som
inhemska luft-ifrågavarandetrafik, vadinternationellgelbunden stats

trafik. Motsvarandei liknandeskulle erläggaklassfartyg sammaav
internationellregelbundenanvänds iluftfartygför tra-gäller även som

erlägga i liknandeskulleinhemska luftfartygvadavseende påfik med
råd harICAO:ssammanhanget kantrafik.internationell attI nämnas

ochflygplatseravgifter förangåenderekommendationerut mar-gett
Contracting StatesCouncilby thekorganisationen Statements to on

9082/5.Services DocNavigationAirandfor AirportCharges -
fin-Sverige ingårluftfartsavtalbilateralai debrukar detVidare som

denna bestämmelseflygplatsavgifter.bestämmelse som avsernas en
användar-fåravtalsslutandeingendera ta utdet partenbrukar attanges

avtalsslutandeden andralufttrafikföretag partenavgifter utsettett avav
lufttrañkföretagdessavgifterdehögre tas utär än egnaavsomsom

territorier.avtalsslutande Detdemellantrafik parternasbedriversom
för inter-flygnavigeringsavgift,varje tas utbrukar även att somanges

har tillståndsbevislufttrafikföretagtrafik bedrivennationell som avav
skäligt förhållande tilliskall ståavtalsslutande ettde parterna,aven

lufttrafikföretagetdet berördalämnatstjänsterför dekostnaden som
utfärdaderiktlinjer ICAO.relevantamedenlighetioch tas ut av

internationella åtaganden- främstdessasäkerställaFör attatt som
upprätthålls, emellertidbör detdiskriminering-förbudinnebär motett

ellerbemyndigar regeringenluftfartslagenibestämmelsefinnas somen
utfärda föreskrifterregeringen bestämmer attmyndighetden somsom
driver ochden flygplatsprincipervilka allmännaefter som enanger

får avgifter förluftfartenförtjänstertillhandahåller ta utden an-som
tjänsterna.ochflygplatsenvändningen av

inneburitbl.a. flygbolagharinrikesflyget attAvregleringen nyaav
förändringarna iOcksåinrikesnätet.ilinjernabörjat konkurrera påhar

har börjatflygbolaggjortunder år haromvärlden att opereranyasenare
del deEnluftrummet.svenskaoch i detsvenska marknadenden av

tidigareekonomiska stabilitetinte haft denharbolagen mansomnya
detbakgrund kan mångaflygsektorn. Mot dennavid inomhar varit van

luft-avgifter för deflygplatshållare fåförsvårtgånger attenvara
utredningenskäl förfinns därförflygplatsen.använder Detfartyg som

avgifter-driva inmöjlighetflygplatshållares attövernärmareatt ense
förgrunden.i Denträdertvå frågordetsammanhangdettaI är somna.

frå-den andraochbetalningsansvarig för avgifternaärär vem somena
luft-hindrabör haflygplatshållare ettmöjlighet attvilkenrör engan

betalats.haravgifter inteavgåfartyg från att om
alltmerbakgrund detdet,sida har ut-LuftfartsverketsFrån mot av

luft-börframförts det övervägas ettleasing,bredda bruket att omav
förbetalningsansvarigasolidarisktblikanoch brukarefartygs ägare
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flygplatshållare själv bestämma sina avgif-varjeflygplatsavgifter. Får
civilrättsligt avtal. svenskIbli frågakommer det rättett rentattter om

avtalsparthålla sig till sinmåstehuvudregelgäller att egenmansom
led. Enligt utredningensettbakreinte kan vända sigoch motatt man

något undantag från dennaanledningfinns det ingenmening göraatt
flygplatsavgifter.huvudregel det gällernär

flygplatshållares hindra luft-gäller frågandet rättNär att ettom en
regleras denna föravgifter inte har betalats,från avgåfartyg att om

får innehavarenEnligt detta lagrumnärvarande i kap. 2 § LL.12 av en
de avgifterfrån avgå, enligtluftfartygflygplats hindraallmän attett om
uppehållankomst, ochfartygetskap. 13 § LL6 senaste av-som avser

ställts. hindrasäkerhet inte har Dennaochinte har betalats rättgång att
luftfartygetanvändasintef°ar dock enligt 127 § LFavgången om an-

det hänvisning till 6linjefart. Eftersominternationellvänds i görs en
beträffandetillämplig endasti praktikenbestämmelsenkap. 13 § LL är

flygplatserna.de statliga
länge avgången fårhurbestämmelsefinns ingen sägerDet som
hållas kvar flyg-i princip kanluftfartygetbetyderhindras. Det att
det också flygplats-betalats.avgifterna har Ytterstplatsen tills ger

utmätning luftfartyget.för kvarstad ochåtgärdertid vidtahållaren att av
detta kan kräva kontantflygplatshållaren påavgifterDe sättsom

dvs. landningsavgiften,trafikavgifterna,egentligaför debetalning är
TNC-avgift passageraravgifteninflygningskontrolltjänstföravgiften

hangaravgiften.parkeringsavgiften och Detsecurityavgiftenoch samt
till den landning-hänför sigavgiftersåledes bara degäller senastesom

kommersiella avgifterObetaldaflygplatsen.och uppehållet på somen
utförda tjänsteravgifter för affärsmässigtandraramptjänstavgifter och

hindraluftfartslagen avgången,enligtflygplatshållareninte rätt attger
flygbolags underlåtenhetundervägsavgifter ellerheller obetaldainte att

skulder kan emellertidavbetalningsplan. Sådanauppgjordfölja en
marktjänst.utföragrunda vägran t.ex.atten

infördes dis-kap.bestämmelsen i 12 2§ LLsamband medI att
befogenhet kvarhållautsträckningvilkeningående ikuterades det atten
kvarstadskonventionen,överensstämmelse medstodluftfartyg iett

och inskrivningskon-avsnitt 2.2.5,Romkonventionen,kalladäven se
avsnitt SOUGenévekonventionen, 2.2.4kalladventionen, även se

ff. 283ff., och166 261prop.1957:69161 och1955:42 s.s.
framhöll de lufträttssakkunni-inskrivningskonventionenfrågaI om

skatter och avgifter fått vikadriva indet allmännas intresse attatt avga

3 kvarhållningsrätt, Grahamländers reglerandraredogörelseFör seomaven
Rights, Maxwell,and Detention Sweet Lon-McBain ed., Aircraft Liens

don, 1998.
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i överensstämmelseståfordringar. ansågs därför inteinskrivnaför Det
begränsning kunde hindrasluftfartygandamed konventionens utanatt

förknippadeavgifter,landningsavgifter eller andraavgåatt varsomom
hindraEnflygplats, inte hade betalats.användandet rättmed attav en

stod i sambandavgiftertillbegränsadesavgången att somavsesom
däremotansågsflygplatsaktuella besökluftfartygsmed ett varaen

nämligenmåste iinskriven rättighetInnehavarengodtagbar. taenav
landnings- ochanvändasinte kanluftfartygberäkning attutanatt ett

räkna medhan måstebetalas, påsådana avgifterandra sättsamma som
fall föreligger det intebetalas. sådanamåste Ibränslekostnaderatt t.ex.

han inte behöva räk-ansågsDäremotöverraskningsmoment.s.k.något
kundeluftfartygutnyttjamöjligheten äventyrasmed ettattatt genomna

skuld skulle åberopas skäluppkommentidigareunderatt somresoren
avgång.dessmot

luftfartyg beläggas medintefår vissakvarstadskonventionenEnligt
konventionen varje åt-artikel ienligt 2förståsMed kvarstadkvarstad.

för borgenär, eller den,till förmånluftfartyg ägarevarigenomgärd, ett
domstols eller förvalt-i fartyget,har sakrätt genomannarssom

hållsintresse kvar, denprivaträttsligtbeslut iningsmyndighets utan att
verkställbar dom, given i vanligåberopakan rätte-åtgärdensökersom

verkställighet. artikelEnligtgrund förmotsvarandeellergång, samma
innehavarens samtyckeför borgenär,utövandet utanrättär somav en

kvarhålla fartyget likställa med kvar-besittning,luftfartyg i atttagit att
bestämmelser. Enligt de lufträtts-konventionensunderkastadochstad

ordalag inte innefatta åtgärddessaunderkundesakkunniga somenman
säkerhettill för obetalda land-luftfartyghåller kvarinnebär ettatt man

kvarhållandeinnebär domstolsvarkenningsavgifter, vilken ett genom
eller besittningstagande luft-beslutförvaltningsmyndighets etteller av

fartyget.
lufträttssakkunniga innehavareföreslog debakgrunddenna attMot

skall avgå frånluftfartygbruk fick hindratill allmäntflygplats somav
fartygetshänför sig tillavgiftflygplats lämna denna,att somomen

till dess avgångelleroch uppehåll flygplatsen ärlandningsenaste
säkerhet därför bli-betalatsavgiften ellerendast till dessobetald, dock

frågadet intesakkunniga erinrade rättställd.vit De att om envarom
juridisk-fordran isintill säkerhet förinnehavareför flygplatsens att

innebar fartygetvilketkvarhålla fartyget,bemärkelseteknisk att om
denne inte hadeflygplatsendet lämnatsäljas exekutivt innanskulle

flygplats ianfördes innehavarenförmånsrätt. Detnågon även att enav
förtill säkerhetretentionsrättåberopautsträckning torde kunnaviss

begränsa ellerAttkap. eller 6 § HB.enligt 5 ut-obetalda avgifter 17
vad då gäll-retentionsrättför sådantillämpningsområdet utöversträcka

i fråga.inte böra kommade ansågs
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den föreslagna bestämmelsenuttaladeflesta ledamöterLagrådets att
konventionema med hänsyn tillnågontorde stå i stridinte mot av av-

tillerkänts dem.exigibilitetoch densärskildagiftemas natur som
invändningde sakkunnigasansågledamöterlagrådetsEn att omav

luftfartyg varken innebarhålla kvarföreslagnaden ettetträtten attatt
förvaltningsmyndighets beslut ellerellerdomstolskvarhållande genom

relevant. kon-knappast Urluftfartyget,besittningstagandeett varav
med kvar-lättareinteventionssynpunkt torde det att acceptera envara

själv kanborgenärenkvarhållningsrätt,besläktad över,stad styrasom
prövningförst efter dom-utnyttjaskankvarhållningsrättän avsomen

dock inteLagrådsledamoten ansågförvaltningsmyndighet.stol eller att
kvarstadskon-innebar brottkvarhållningsrättenföreslagnaden ett mot

slaghelt avsågsfordringareftersom detventionen, annat somavvar
flygplatsavgifter och lik-fråganoch dåskrevskonventionennär om

Departementschefen kommenteradeförarbetena.iberördesnande inte
kvarhållningsrätt stod iutsträckningvilken överens-frågan iinte enom

283.jfr 1957:69internationella åtagandenstämmelse med prop. s.
utvidga kvarhållnings-möjlighetendiskuteratsutredningen harI att

samband med den land-avgifterna iinte baratill senasterätten att avse
har därvid framkom-obetalda avgifter. Dettidigareningen, ävenutan

kvarhållningsrätt saknarländervissa andrabestämmelserna imit att om
avgifterna.detillbegränsningenden svenska senasteatt avse

inskrivningskonventionensåvälbundenalltjämtSverige är somav
den tidigare redogörelsen dis-framgåttkvarstadskonventionen. Som av

föregick års luft-1957lagstiftningsarbetedet under detkuterades som
kvarhållningsrätt står i överensstämmelseregelnhuruvidafartslag om

lufträttssakkunnigakonventioner. Dedessaåtagandenmed våra genom
sidan hålla kvarskillnaden mellan åsammanhangetpekade i attena

aktuella landningen inteför denavgifternaluftfartyg beroende på attett
åberopa skuldskäl avgångoch andra sidanbetalats å motatt ensom
Utredningen fin-under tidigareluftfartygetuppkommit för resor.som

det får tveksamtlufträttssakkunnigamed dei likhet att om enansesner
kan godtas medbegränsningennuvarandedenkvarhållningsrätt utan

utvidgningTveksamheten införkonventionsåtagandena.tanke på en
framgårförslag, såsomutredningensmed tanke påblir större attän av

får kvarhållningsrätt. Ut-flygplatshållareallaföljande, innebärdet att
behålla den nuvarande begräns-förhar därförredningen attstannat
landning.avgifter förtillningen senasteatt avse

intogs bestämmelsen iflesta ledamöterlagrådetsEfter förslag från
första inteföreskriva stycketfårregeringenandra stycket attattom

bestämmelseninternationell luftfart. in-Attvissskall gälla i fråga om
tänkbarförebygga varjevillesamband medhafördes att mansynes
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jfr 1957:69luftfarteninternationellaregelbundnasvårighet i den prop.
f..262s.

begränsad i fråga vissför närvarandekvarhållningsrätten ärAtt om
det frågaeftersom imedför bekymmer,luftfart ärinternationell stora
det föreliggeri Sverigehar hemvistflygbolag intede somsomom

avgå. finnsluftfartyg från Dethindrabehov kunna attettstörst attav
beträffande vissrestriktionenintedärför skäl överväganärmareatt om

hindra luftfar-Eftersomslopas.luftfart kaninternationell rätt att etten
betalats inte kaninte haravgifternadefrån avgå senasteatttyg an-om

skäl nå-det ingetfinnskvarstadskonventionen, görastrida attmotses
luftfart.internationellbeträffandebegränsninggon

föremål för kvar-bliavgifter kanvilkagäller frågandetNär ensom
förarbetena. landnings-i Attuttalandenvissadetgjordeshållningsrätt

det gällde parke-tvekan Näringenrådde dethörde ditavgifter om.
tillhördeparkeringsområdenfrågadet iringsavgifter ansågs att somom

kvarhållnings-omfattasde ocksåkundeflygplatsenallmännaden av
föllutsträckning hangaravgifteri vilkenfråganBeträffanderätten. om

kundegränsdragningendenansågs närmarelagrummetin under att
rättstillämpningen.överlämnas åt

flygplatshål-kvarhållningsrätt förfinnasdet börtillSkälet att enen
flygsäkerhetsskäl har svårt vägradenne ettattfårlare att avanses vara

härav flygplatshållarenföljd blirTillflygplatsen.landa påluftfartyg att
medtjänster förenadedeutföra ärmindreeller atttvungen som enmer

beta-svårt hindra ickedetocksåhör är attTill bilden ettattlandning.
mark-flygplats. När det gällertillåtervändaflygföretaglande att en

ochteknisk tjänstkommersiella tjänster t.ex.dvs.nadstjänster, rent som
utföra hantjänstentjänsteleverantör vägra attkanramptjänst, omen

utredningen det endastbakgrund ärdenna attbetalt.inte Motf°ar anser
huvudgruppen infrastruktur-tillhörandetjänsteravgifter förobetalda

hindras från avgå.till luftfartyg attledabör kunna etttjänster attsom
begränsadnärvarandeförluftfartygs avgånghindra ärRätten ettatt

detmed attflygplats. Detta hängerallmäninnehavaretill sammanav en
föremålblevflygplatsernaallmännaavgifterna för deendast somvar

förutsättningreglering ansågssådanreglering i lagen. Enför vara en
lämnaluftfartyghindrainföra attskulle kunna etträttför attatt enman

s.162.1955:42flygplats SOUseen
och f°arflygplatserenskildaochallmännaiuppdelningenAvskaffas

fråganuppkommeravgiftersinafrittflygplatshållarevarje sätta om
alla flygplats-tillutsträckaskanavgångluftfartygshindrarätten ettatt

skälbärandedetfinns ingetmening mot attutredningensEnligthållare.
be-inte harluftfartyghindraflygplatshållarealla etträtt att somenge

endastdetväsentligt ärär attinfrastrukturavgifter. Det ärtalat som
flygplatshållare låterOmdenna rätt.flygplatshållaren un-engessom
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infrastrukturtjänster skall dessa inte någonderentreprenörer utföra ges
avgå.luftfartyg frånsjälvständig hindra atträtt ettatt

flygplatservidOrdningen9.8 m.m.

vilka delarFlygplatshållaren bestämmerUtredningens förslag: av
till.inte har tillträdeallmänhetenflygplatsområdet som

Luftfartsverketsamråd med ord-efterLänsstyrelsen utfärdar
anläggning för luft-flygplats ellerförningsföreskrifter en annanen

farten.

tillträde till all-Luftfartsverket föreskrifterutfärdarEnligt §57 LF om
ordningen där.upprätthållande Före-flygplatser ochmänna avom

efter samråd medutfärdas länssty-flygplatsvissskrifter gällersom en
Ärenden till flygplatsertillträde hand-föreskrifterrelsen. rör omsom

föreskrifter normalt för-SådanaLuftfartsinspektionen.läggs vid anger
med skaderisker och syftartill områdenobehörigatillträde förbud mot

till skada. Föreskrif-allmänheten kommertill förebyggafrämst attatt
kungörs i länsstyrelsens för-straffsanktionerade i 135 § LF. Deärterna

skyltning vid flygplatsen.tillkännagesfattningssamling och genom
flyg-upprätthålla ordningen vidsyftar tillFöreskrifter att ensom

sammanställs de tillsammansOftaflygplatschefen.utfärdasplats av
stöd i s.k. Airportutfärdas med 55 § LFdriftbestämmelsermed avsom

sammankoms-allmännaOrdningsföreskriftema kanRegulations. avse
nedskräpning, brukreklam,försäljning,demonstrationer,ochter av

störande uppträdande inomberusningsmedel,alkohol och andra etc.
ocksåallmänheten tillträde. kanDetditdelar flygplatsensådana ägerav

körtillstånd och andraliksomflygplatsområdettaxitrafik inomgälla
särskild behörighet förområden där det krävsinom sådanatrafikregler

Driftbe-terminalbyggnader.nödutrymningbrandskydd ochtillträde, av
uppställningmarkrörelser och påflygplanenskan reglerastämmelsema

Sådana bestämmelser haroch avisning.tankningrampområden samt
flygplatsens brukande.villkor föravtalsliknandekaraktärennärmast av
för allmänheten. Enligtfarorinnefattar mångaFlygplatsverksamhet

myndig-behövas någon särskilddet inteskallutredningens mening
områden vid flygplats allmän-vilkahetsprövning för avgöraatt en som

flygplatshållarens sakfå tillträde till. Detinte bör avgöraheten är att
bestämmelsedärför, det i lagenUtredningen föreslårdetta. tasatt en

får beträdaflygplatshållarens tillståndinnebär, ingen utanatt ensom
stängsel eller skyltar eller pådetflygplatsområdedel ett genomomav

tillträde dit.allmänheten inte harframgårliknandenågot sätt attannat
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allmänhetens tillträ-hindramöjligheterbör det finnasPå sätt attsamma
delar dem,luftfarten eller tillföranläggningarde till andra av exem-

anslutning tillligger igodsterminaler inteellerpelvis sompassagerar-
kommunikationsanläggningarochradar-, navigations-flygplats, etc.en

olika flygplatser.ordningsföreskrifter varierar mellanBehovet av
mängderdagligentrafikflygplatsema storagenomströmmasDe stora av

vid flygplatsen ochanställdaförarbetsplatser mångaDe ärresenärer.
flygplat-verkar där. Deföretagflygbolag och andra storavid de som

för människor.mötesplatserochkommersielladessutom centraärserna
industrianlägg-medjämförasflygplatserkan störreavseendenmångaI

föreskrifter reglerarbehovuppenbartfinns härningar. Det ett somav
reglerdet finnas behovflygplatser kanmindrevidOcksåordningen. av

olyckor eller kon-förebyggaoch förverksamhetenför underlätta attatt
luftfarten, exempelvisföranläggningarandragällerflikter. Detsamma
i till flyg-ligger anslutningintegodsterminaleroch sompassagerar-

platsområden.
verksamheten vidbehövs förordningsföreskrifter attDe ensom

speciell karak-tillfredsställandepå sätt ärskall fungeraflygplats ett av
allmänna ordningenreglera denpåsikteskall inte utanDe atttatär.

såväl inomhus utomhus,skall gällaflygplatsen. Deordningen på som
allmänhetendit till-områden inteoch inompassagerarterrninaler ägeri

plats.offentlig Behovet kan därför inteinteområdenträde, dvs ärsom
ordningslageni bemyndigandebestämmelsernatillgodoses omgenom

ordningsföreskrifter.lokala Saken börmeddelaför kommunerna att
luftfartslagen.ibestämmelseregleras engenom

straffsanktionerade och skall dåbörOrdningsföreskriftema vara en-
kap.Enligt 8lag. första stycket7 §meddelas§ RFligt 8 kap. 3 genom

förmeddelas för-bemyndigande regeringen,kan§ RFoch 11 ett en
föreskrifter.utfärda sådantEttkommunellervaltningsmyndighet atten

luftfartsförordningen.bemyndigande bör in itas
ordningsföre-utfärdarLuftfartsverketnärvarande detFör är som

föreslår begrep-Utredningenflygplatserna.skrifter för de allmänna att
begreppetmedavskaffasenskild flygplats och ersättsochallmänpen

förordningsföreskrifterstadgande i lagavsnittflygplats se 9.4. Ett om
storlekkategori,flygplatserallakommer dåflygplatser oavsettatt avse

innehållochutformningOrdningsföreskriftemasägarförhållanden.eller
de lokalabehov ochflygplatsenstillvarje flygplatsbör för anpassas
uppgifteri dagredanLänsstyrelsen harförhållandena.regionalaoch

utredningens meningenligtnaturligaoch det attordningslagenenligt är
ordningsfö-utfärdabemyndigasluftfartsförordningenlänsstyrelsen i att

särskilda för-flygplatsverksamhetensreskrifter för flygplatser. För att
efter samrådutfärdasföreskrifternabeaktade börskall bliutsättningar

luftfarten.civilaför densektorrnyndighetLuftfartsverketmed som
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tillhandahålla normalförslag till ordningsfö-Verket bör också kunna ett
reskrifter.

behov kunna utfärdafinns det ord-harSom nämnts ett attavovan
luftfarten.andra anläggningar förningsföreskrifter också för

med stödidag utfärdas 55 bör idriftbestämmelser § LFDe avsom
flygplatsenshar villkor förmed vadenlighet angetts ses somovansom

såledesbruka flygplatsen. De vilar på avtals-och andraflygbolagen att
myndighetsföreskrifter på området kangrund. Något behovrättslig av

föreligga.inte anses

Facilitation9.9

bemyndiganden i luftfartslageninförsUtredningens förslag: Det
utfärda föreskrifter avseende s.k. facili-luftfartsförordningenoch att

luftfarten.till underlätta försyftartation, dvs. regler attsom

syftar till med reglerverksamheterluftfarten finns radInom attsomen
för smidig hantering luft-och verkatillämpningar underlättaoch en av

samlingsbegreppoch gods. Sombesättningarfartyg, ettpassagerare,
användas det engelska uttrycketbrukarför sådana verksamheter

facilitation.
framför allt dokumentsammanhang det tvåinternationelltI ärett

facilitation; bilaga till Chicagokon-gäller 9betydelse detär närsom av
del30,ECAC:sventionen och Document

Chicagokonventionen, indelad i åtta kapitel, in-tillBilaga 9 ärsom
skiftandeförhållanden vitt slag. Såledesnehåller regler rör avsom

vid ankomst och avgång avseenderegler förhållandenfinns här om
fraktgods och andrabagageoch derasluftfartyg, samt varorpersoner

landför trafikförhållandenkap. och 4,3 ettpasserar genomsom
flygplatser kap.internationella 6,servicelättnader ochkap. 5,

internationella flygplatser kap. 7, be-andra ställenlandningar på än
hälsokontroll handi-miljöföroreningar, ochbiståndsflygningar,slag,

bindande karaktär.reglerna i bilaga 9flertalkapp kap. 8. Ett är avav
lika omfattande bilaga tillinte 9ECAC:s Document 30, är somsom

inriktat. innehållerpraktiskt DetChicagokonventionen, är t.ex.mer
åtgärder kring icke god-maskinläsbaraanvändningregler pass,om av

flygplatser.skyltning på Document 30och trafikal ärtagna personer
till lämplig förrådbindandeinte ettärutan att en norm gemen-se som

tillvägagångssätt i Europa.samt
Chicagokonventionen omfattarbilaga 9 tilldet gäller reglerna iNär

utanför Luftfartsverketsliggerantal fall frågordessa i ett ansvars-som
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Generaltull-hosliggerfrågor därdetFramför alltområde. rör ansvaret
vi-invandrarfrågor ochinvandrarverktullkontroll, Statensstyrelsen

frågor liggerpasskontroll. vissaIRikspolisstyrelsenochsering an-
ochlivsmedelsverk ut-såsom Statensmyndigheterhosävensvaret

hälsokontroll.Socialstyrelsenochinförselkontroll
kollektivtra-handikappanpassad1979:588stöd lagenMed omav

handikappan-1980:398förordningenregeringenfik har omgenom
områdeinom sittLuftfartsverketuppdragit attkollektivtrafikpassad

kon-terminalemasochfárdmedlensavseendeföreskriftermeddela
drift.ochutrustningstruktion,

ligger inomfacilitationrörandefrågorflertalVad ett somavser
erfor-närvarandedock fördetsaknasansvarsområdeLuftfartsverkets

nuvarandeoklart. Denförfattningsstödetellerförfattningsstöd ärderligt
bemyndigandegenerelltsåledes attsaknarluftfartslagstiftningen ett

meningutredningensEnligtområde.dettaförföreskriftermeddela
tilllevaSverige kansäkerställafördetta attbehovfinns det att uppav

utanförregleringhandinteåtagandeninternationella tas avomsom
föreskrifter utbild-kanexempel nämnasSomluftfartslagens omram.
funktionshindradeassisterarpersonalhosoch kompetensning pas-som

Utredningenmisskött bagage.ellerskadatföreskrifteroch omsagerare
bemyndigandeuttryckligtinluftfartslagen ettdet idärför tasföreslår att

regeringen bestämmermyndighet att ut-eller denregeringenför som
facilitation.föreskrifter rörfärda som

flygplatserMarktj9.10 änster

finns det EG-direktiv2.3.2avsnittse ettbehandlatstidigare omSom
inomflygplatsernamarktjänstermarknaden förtilltillträde gemen-

med1996. Arbetetden oktober96/67/EG 15direktivrådetsskapen av
närvarandeförpågårlagstiftningsvenskdirektiv iinförliva dettaatt

promemoriairedovisaskommerRegeringskansliet och att un-inom en
skälfunnitintebakgrund utredningenhardenna1999. Motvårender

behöverdetsigSkulle det visabetänkandet. attdirektivet ibehandlaatt
bördirektivetgenomföraförluftfartslagstiftningeniändringar attgöras

Lufträttsut-ochpromemorianaktuelladenbehandladet övervägas att
proposition.ochslutbetänkande iredningens sammaen
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lyghinder9.1 1 F

säkerställa det i landet kan förasUtredningens förslag: För att att
och uppdaterad förteckning flyghinder införskomplett be-aven en

och bygglagen 1987:l0 byggherrestämmelse i plan- attom en
påbörjas skallminst fyra veckor innan arbetena anmälangöra en

Försvarsmaktenflygsäkerhetsanmälan till arbetenaom avser upp-
byggnad ellerförande eller tillbyggnad anläggningannanav en vars
överstiga arbetesammanlagda höjd kommer 50 skallnärmeteratt

bebyggelse eller arbetenautföras inom sammanhållen 20 närmeter
utföras område.skall inom annat

Vid uppförande anläggningar hinder för befintligautgörsomav
kostnaderna förflygplatser luftrum betalas markering denoch av

uppför anläggningen.som

betydelse detflygsäkerhetsskäl det mycket i närhetenAv är stor attav
byggnader eller andra anläggningarflygplatser inte uppförs kansomav

också viktigt tlygsäkerhetsskälför luftfarten.hinder Det ärutgöra attav
de finns i närhetenflyghinder redan finnsde oavsett om avsom en-

och väl markerade.flygplats eller inte kändaär-
flygsäkerhetsaspekten finns det också samhäl-frånBortsett ett stort

byggs eller tillåts verksamheter kanleligt intresse det inteatt somav
befintliga flygplatser.utnyttjandethindra eller påtagligt försvåra Detav
hitta alternativamycket svårt lokalise-naturgeograñska skäl attär av

redan finns. också svårttill de flygplatser Detringar är att sam-som
flygplatsbyggnationer ersättning förhällsekonomiskt motivera somnya

befintliga flygplatser.i dag
gällde i närhetenbyggnadslagen 1947:385 statligEnligt 81 § av en

flygplats förtillhörig allmänt brukellerflygplats än statenav annan
ellerinrättande virkes- varuupplagnybyggnad,förbud annatmot av

fyllningschaktning, ochmaterialgård ljusanordningeller eller samt mot
"därmed flygplatsens användning fördärigenomjämförlig åtgärd, om

åsamkades luft-ellerändamål försvårades avsevärtavsett men annars
stycket har förbudet enligtförsta PBL 81 §farten. Enligt kap. 16 §17

kap.förordnande enligt 12 4 §byggnadslagen verkan PBLsomnumera
och förhandsbesked. inne-bygglov, marklov Deti fråga beslutom om

kap.de avseenden i 12 § PBLbl.a. länsstyrelsen-i 1bär att som anges
beslut bygglov inom defår möjlighet efterhandspröva etc.att om av-

förbudet berörda områdena.
beslut bl.a. det kan be-Enligt kap. kan12 1 § PBL omprövasett om

eller kap. miljöbalken inte tillgodosesriksintresse enligt 4faras 3ettatt
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boendes och övri-detillolämplig med hänsynblirbebyggelseeller en
olyckshändelser.skyddeller till behovethälsa motavgas

till samtligajuni 1996denskrivelse 28har iLuftfartsverket en av
riksintres-flygplatsersammanställninglämnatlänsstyrelser över aven

flygplatser, däri-28sammanlagtinnehållersammanställningDennase.
Luftfartsverket.drivsflygplatsersamtliga de 19bland avsom

i kap. 1 § PBL12förhållandesådantFöreligger något avsessom
beslut iupphäva kommunenskap. 3 § PBLenligtlänsstyrelsen 12skall

upphävas ibeslutetdet, fårmedgettharkommunenhelhet. Omdess
del.viss

förbudet enligtinnebärjuli 1987. Dettai kraft den l attträddePBL
enligt kap. §förordnande 12 4verkanharbyggnadslagen inte§81 som

efter den juli 1987. Förbyggts 1flygplatserbeträffande dePBL ensom
emellertid länsstyrel-kanjuli 1987denefter lhar byggtsflygplats som

finnsstycket detPBL,förstakap. 4 §enligt 12regeringeneller omsen
beslutskall tillämpas påPBLkap. 1-312förordnasärskilda skäl, att

förhandsbesked.lov ellerlämnaatt
ellerhar utfärdatskap. § PBL4enligt 12förordnandeNär ett anses

byggnadsnämnden28 § PBL8 kap.enligtdet attåliggerutfärdatsha
förhandsbesked förord-omfattasochlovalla beslutsända som avom

granskning.förlänsstyrelsentillnandet
klaga beslutpåLuftfartsverket rätt att ettfall har gettsvissaI som

tredje får kom-stycket PBLkap. 9 §Enligt 8civil flygplats.rör enen
marklov för schaktning,krävsbeslutaområdesbestämmelser attimun

ligger iskogsplanering inom Områdenellerträdfällningfyllning, som
flygplatserstatliga andraellerplaneradeellerbefintliganärheten av

§ PBL får LuftfartsverketEnligt kap. 713bruk.allmäntförflygplatser
civil flygplats, lovfrågaberör ärbeslutöverklaga ett om omensom

säkerhetsområdenskydds- ellerförhandsbesked inom sådanaeller som
tredje stycket PBL.kap. 9 §i 8avses

förord-kap. §9 ldet enligtkansammanhangetI nämnas attäven
förbjudetstarkströmsanläggningar ärelektriska1957:601ningen om

km frånavstånd 4mindre änstarkströmluftledning fördra enatt en
flygplats.

uppförsdet intebetydelseenbartluftfarten det inte attFör är av
ocksåkanluftfarten. Detanläggningareller andrabyggnader störsom

kananordningarandra störaintebetydelse det sättsatt somuppavvara
luftfarten.

områdesbestämmelser be-ifår kommunkap. § PBLEnligt 8 7 en
ljusanord-ändraväsentligtellerförbygglov krävssluta sättaattatt upp

ellerflygplatserstatliganärhetenligger iinom områdenningar avsom
bruk.flygplatser för allmäntandra
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bestämmelse regeringenVidare finns det i 6 kap. 11 § LL attomen
beträffandebestämmer märken,regeringeneller den myndighet som

får meddela föreskrifter syftar tillanordningaroch andrabelysning som
Föreskrifterna får dock inte in-trafiksäkerheten.förebygga fara föratt

eller dem har särskildför markägamanebära något avsevärt sommen
bemyndigande har det idetta 70-73 LFmarken. Med stödtillrätt av

hindermarkeringbestämmelserföreskrivits av m.m.om
fördet fara trafiksä-LuftfartsverketfårEnligt 71 § LF utgörom en

eller liknandeuppförs ellerbyggnadkerheten sättsatt mastatt enen
markering inte innebär någotbesluta sådan avsevärt mensomomupp,

marken.särskild tillhareller demför markägama rättsom

Överväganden

flygsäkerhetsskäl viktigt befintligadetframhållitsSom attär avovan
väl markerade.kända ochflyghinder är

kolliderade medflygplanolyckainträffadejuli 1994I när ett enen
telemast. Flyg-utgående frånantennlinorflera toppentunna av enav

slog i marken. Båda ombordvarandemanöverodugligt ochblevplanet
orsakades olyckanC 1995:45Enligt haverirapporten rapportomkom.

för dem okända ochkunde de svårupp-inte i tidbesättningenatt seav
orsak till olyckan inforrna-bidragandetäckta antennlinoma. En attvar

publikationema förutformning saknades ispeciellation mastensom
rekommenderade haverikommis-Statensluftfarten. haverirapportenI

har frånså flyghinder,åtgärderLuftfartsverket vidtasion ettattatt som
risk för flyg-vilket i sig kanutförandenormala avvikandedet utgöra en

och publikationer,kartunderlagspeciellt imarkerassäkerheten, samt
berörda myndigheter alltid in-ställsför formella kravverka attatt

uppförande anläggningarsamband medLuftfartsverket iformera av
luftfarten.hinder förkan utgörasom

tillskyldighet i lagingenfinns för närvarandeDet att rapportera
byggnad uppförsmyndigheteller någonLuftfartsverket när enannan

fara för flygsä-kaneller liknandeeller utgörasättsmast enupp somen
före-i 4.1.1bestämmelse BCL F 4.1finnskerheten. Det mom somen

hinder med höjd 40uppförandeFöreskriver följande. meteravav en
driftansvaretskall den harunderliggande markyta,eller högre över som
hindrets lägeför prövning anmälaLuftfartsinspektionentillför hindret

markyta.underliggande Dennadess höjd uttryckt i övermetersamt
alltför undanskymd plats för det skallbestämmelse dock ha attensynes

det tveksamt vilketden.kännedom Härutöverfinnas någon rätts-ärom
utsträckning den bindande.och i vilkenstöd bestämmelsen harligt är
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flyghinderuppdaterade förteckningen överochkomplettaDen mest
flyginspektionenden militäraför vilkenHI-90databaslandeti är en

flygkartor,tryckningvidunderlaganvändsDatabasen avsomansvarar.
skärm ipresentation påförlandningskartorochinflygningskartor samt

regelbundet tilldatabasen levererasDelarhelikoptrar.flygplan och av
flyghinder. Föruppföljninghar någoninteLuftfartsverket, avegensom

inmat-år 1997påbörjadesdatabasenhoskvalitetensäkerställa enatt
det inteGenomi landet.i tätortförutom attsamtliganing masterav

till den militäraflyghinderskyldighetfinns någon rapporteraatt nya
säkerställermekanism attdet ingenfinnsflyginspektionen nyasom

uppdaterad.alltiddatabasenoch ärdatabasenförs inflyghinder att
angelägetmycketfår detflygsäkerhetssynpunkt attFrån anses vara

förteckninguppdateradalltid överochkomplettfinnsi landetdet en
enligt utred-avseendei dettaändamålsenliga ärflyghinder. Det mest

för-komplettahar denFörsvarsmakten, mestmeningningens att som
flyghinder.informationfårlöpandeflyghinder,teckningen över nyaom

införs bestäm-detutredningenföreslårbakgrund attdennaMot en
på-veckor innan arbetenafyraminstbyggherremelse i PBL att enom

flygsäkerhetsanmälamtill Försvarsmak-anmälanskallbörjas göra en
ellerbyggnadtillbyggnadelleruppförandearbetena av enten avserom

kommer överstiga 50höjdsammanlagda attanläggning varsannan
sammanhållen ellerbebyggelse 20utföras inomskallarbetenärmeter

sammanhål-område. Medinomutförasskall annatarbetenanärmeter
rand-ochsammanhang tätorter tätortersdettaibebyggelselen avses

områden.
flyghinder skall dessamarkeringförkostnadernagällerdetNär av

dock§ LF. gällermedel se 72 Dettaallmännanärvarande utgåför av
eller dessbekosta markeringensigåtagithar attinte någon annanom

kostnader.till dessbidradrift ellerochunderhåll att
skallallmännadetrimligtdet intemening attutredningensEnligt är
ellerelleruppförsbyggnad mastmarkeringbekosta när en nyen nyen

trafiksäkerheten. Dennafara förkanliknande utgörasätts ensomupp
före-Utredningenuppför hindret.bäras deni ställetkostnad bör somav

uppförandevidbestämmelseinförsdetdärför attslår av an-att omen
luftrum, be-ochflygplatserbefintligaförhinderläggningar, utgörsom

anläggningen.uppförmarkering denförkostnadernatalas somav
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Gällande10.1 rätt

för luft-och andra anläggningarflygplatserskallkap. §Enligt 6 l LL
hartidigare har behandlats be-krav. Somuppfylla säkerhetensfarten

oftast mycket vid betydelseluftfartssammanhangisäkerhetgreppet en
teknisk-operativa flygsäkerhetendensyftar delskapitel 3. Detse

olagliga handlingarkan hotassäkerhetdendels påsafety, avsom
begreppetbetydelse säkerhetvilkeniklargörasecurity. För att an-

flygsäkerhet användsbegreppetföreslagit närutredningenvänds har att
flygsäkerheten och begreppetteknisk-operativadensigdet attrör om
säkerhet olag-den kan hotasdetanvändsluftfartsskydd rörnär som av

skallterminologi flygplats såle-utredningensEnligthandlingar.liga en
luftfartsskyddets krav.flygsäkerhetensuppfylla såväldes som

bemyndigasLL regeringenkap. 3 §i 14bestämmelseGenom en
dei avseenden be-bestämmerregeringenmyndighet attdeneller som

föreskrifterytterligare gällermeddelaluftfartslagenhandlas i som
ellerhälsa trafik. Regeringen harellersäkerhetliv, personligskydd för

Luftfartsverket.tilluppgiftendelegeratföreskrift i bl.a. § LF92genom
såvälföreskrifterdessa reglermeddelar med stödMyndigheten omav

säkerhetdelardeflygsäkerhetteknisk-operativ flygsäkerhet avsom
under luftfartslag-luftfartsskyddet hörolagliga handlingarmot som

säkerhets-med olikaindelas i områdenflygplatsstiftningen, t.ex. att en
i BCL-SEC. Före-återfinnsluftfartsskyddetFöreskrifternanivå. om

företagandraflygföretagflygplatser,riktade tillskrifterna samtär som
flygplatshållareförFöreskrifternaspeditörer.luftfarten,betjänar t.ex.

bin-ochellerdrivs ärflygplatsengäller statenoavsett av annanavom
framgår före-LLkap. 3 §flygplatshållare. Av 14för alla attdande

i luftfartslagen.behandlasförhållandenendast gällerskrifterna som
regleras inteluftfartsskyddet flygplatserdelviktigEn genomav

särskild kon-1970:926lagenluftfartslagstiftningen utan omgenom
förekommande brottfår tilldess §Enligt ltroll på flygplats. somav

kontroll flyg-särskild påvid luftfartsäkerhetenallvarlig fara förutgör
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misstankenågon konkretinte finnasbehöverplats Detäga omrum.
skall vid kontrollenEnligt §skall få ske. 3brott för kontrollatt vapen

ivid sådana brottanvändasföremål kaneller nämnsannat somsom
ellerkontroll får flygpassagerareVideftersökas.paragrafenförsta an-

kroppsvisiteras. Vi-flygplatsens områdeuppehåller sig inomsomnan
flygplatsensförvaringsställen inomoch andra slutnafår väskordare

med kontroll skerfrivilligt gårinteundersökas.område Den attsom
grundinfördes framför alltfrån flygplatsen. Lagenfår avvisas av

Möjligheten förhindraflygplanskapningar.ökande risken förden att
ombordkaparen kommitdärtill, efter detförsökellersådana brott, att

förberedelsestadiet innebärRedan påliten.mycketflygplanetpå är
fullbordas, inte åtgärderför brottetriskflygplanskapning attstor omen

effektivt kunna bemöta riskendetta. Förförhindravidtas förkan attatt
flygpassagerare ochnödvändigtdärfördetflygplanskapningför attär

här kontroll. Denföremål för denkan bli sär-deras bagage typen av
flygplan för sabo-förockså riskenminskar utsättskontrollenskilda att

ombord.sprängmedel försattt.ex.tage, genom
Rikspolis-meddelas enligt 2 §kontrollsärskildFörordnande avom
gäller förLuftfartsverket. Förordnandetmedefter samrådstyrelsen

till gälla för vissbegränsaskanmånader gången. Detåthögst atttre en
föreskrifterbehövs särskildaflygtrafik. detOmför vissflygplats eller

förordnandet.iskall dessaför kontrollen, anges
kontrollsärskild påRikspolisstyrelsenförordnadeTill början omen

Emellertid fick kon-Bulltofta.Torslanda ochArlanda,flygplatsertre
utvecklingen i frågainternationellaoroandegrund dentrollerna pâ av

för-intesnabbt omfattningsabotagebrottkapnings- och som varenom
landets samtliga flyg-förordnandenaomfattadeutsedd. Redan år 1972

chartertrafik medutrikestrafik ochochmed reguljär in-platser passage-
i alltkontrollen komsärskildaflygplatser. Denden tidenvid 25rare

anspråk. belastningi Dennapolisensutsträckningstörre att ta resurser
utföras polisutbil-kontrollen måstemärkbar eftersomblev ännu avmer
poliser från berördakontrollenutfördesförsta årenpersonal. Dedad av

befäl. Kontrollledningunderordningsavdelningpolisdistrikts ett avav
kvinnlig polisman. Omutfördes alltidflygpassagerarekvinnlig av enen

kroppsvisitation kvinnor intekundefanns på platssådan intenågon av
ske.

År får, under led-särskild kontrolländringeninfördes den1974 att
skall förordnasDenneutförasning polis, avannan person.av enav

samband med ändringenpolismyndigheten. Ipolisstyrelsen numera
7.1974: 105följande prop.departementschefenanförde s.

Hit-rutinbetonad och enkelpolisiärtkontrollensärskilda natur.Den settär av
skulle kunna utfö-uppgifiema väldelvisartillsvarande erfarenheter att aven
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nuvarande ord-hävdasdärförpolisutbildning. kanDet attutanras av personer
polisresursermisshushållning med tillgängliganing innebär attgenomen

personal. Mot den angivnapolisutbildadhandhaskontrollen generellt måste av
kontrollverksamhetenuppfattningdelar jag rikspolisstyrelsensbakgrunden att

personal polismän. Dettaanförtrosomfattning bör kunna äni viss annan
särskild kontroll påfrån uppfattningensjälvfallet inte någotinnebär attavsteg

Kontrollenvilken polisen böruppgift förprincipielltflygplats är ansvara.en
allvarligt slag och innebärmycketbrottslighetförebyggasyftar till att av

för säkerhetskontrollentvångsmedel. läggavissa Attanvändande ansvaretav
håll utomlands,vissaförekommaflygbolag, vilket lärvederbörandepå an-

svensktmedförenligtjag inte synsätt.varaser

förutsättning fördetvidareDepartementschefen anförde attatt som
polisutbildad personal måsteutförasskall fåkontrollen änav annan

motivera-polisman. Dettaledningunderkontrollen stårgälla att av en
rutinbetonad ochtypisktvisserligenkontrollen ärdes med settatt av

bakgrund för allvarligariskenutförsdenenkel motattart avmen
polis platsen kan ingripa viddärför finnasbörvåldsbrott. Det som

8.eventuella incidenter s.
därefter i utsträckning utföraskontrollen komsärskilda stor attDen

berörda polismyndigheter och hadeanställda avpersoner som varav
flygplatskontrollanter.s.k.polisstyrelsen;förordnande av

höjningsuccessiv beredskapenochexpansionFlygets motaven
särskilda kontrollen fick alltdenledde tillhandlingarolagliga att en

Chicagokonventionentill skallbilaga 17Enligtomfattning.större
utrikestrafik och deras handbagageisamtliga resersompassagerare

kontrolleras.
internationelladet inga bestämmel-finnsinrikestrafikenfrågaI om

kontrollnivån..rekommendationer röreller somser
det enligtskall rådets förordningEUinomdet gällerNär resor

huvud-2.3.2avsnittEEG/3925/91 den december 1991 se16 somav
för handbagage ochformaliteterkontroller ellerföretas någraregel inte

flyg inommedbagage tillhörincheckat gemen-personer som resersom
säkerhetskontrol-utförshindrar dock inte detFörordningenskapen. att
eller restriktionerförbudmedeller kontroller i sambandler bagageav

fastställer.medlemsstaternasom
ochMalmö Kastrupsmellanbefordra flygpassagerarekunnaFör att

med flygbåtarförbindelsebedriver SAS överi Köpenhamnflygplats en
Öresund. terminal isärskilduppförtändamålet har SASdetFör en

transitområdet på Kastrupsfråntill ochEftersom trafiken gårMalmö.
redanoch bagage skekontrollsärskildflygplats måste passagerareav

med vissa bestäm-1984:283lagenterminalen i Malmö. Genomvid
flygpassagerarterminal iAirlinesScandinavian Systemsmelser för

förekommandetillterminalenkontrollsärskildMalmö f°ar äga rum
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säkerheten vid luftfart. Beträffandefara förallvarligbrott utgörsomav
kontrollsärskild på flygplats1970:926kontroll gäller lagensådan om

tillämpliga delar.i
Rikspolisstyrelsen utfärdade förordnandetgällandeDet omavnu

flygpassagerarter-flygplatser SASkontroll omfattar 42särskild samt
flygpassagerareförordnandet skall samtligaEnligtMalmö.minal i som

chartertrafik till utlandet kon—utrikestrañk och medmed reguljärreser
handbagage och förför flygpassageramasgällertrolleras. Detsamma

flygplatsen. det flygplatsenutanför Avcheckatsallt bagage som
till utlandet skall minst femtransferbagageincheckade bagaget och av

bagage kontrolle-skall allt incheckat2003kontrolleras. Från årprocent
chartertrafikinrikestrafik och inrikes gällerreguljärfrågaI attomras.

alltid skall omfatta minstdenstickprovsviskontrollen skall ske attmen
handbagaget.ochflygpassagerama25 procent av

kostnadsansvaret förochVerksamhets-10.2

på flygplatskontrollensärskildaden

kontrollen inled-den särskildaavsnitt framgårföregåendeAv att
belastade i sinpolisutbildad personal. Kostnadernautfördesningsvis av

genomförda föränd-polisväsendet. år 1974för Denhelhet anslaget
utföras polisman,kontrollen kaninnebar änringen, att av annansom

personal utfördepunkten.ändring på den Deni sig ingenmedförde som
flygplats-polismyndigheten de därpåanställdkontrollen orteravvar

innebära någotdärför intekombelägna. Reforrnen änatt annatärerna
uppgiften med huvudsaklig insatsutförakundepolismyndighetemaatt

Polisväsendet hade fort-tidigare.personalkvalificeradmindre änav
kon-för den särskildaoch kostnadsansvaretverksamhets-helafarande

förhållan-Bland dessaomfattning.fick utökadtrollen. Denna annaten
budgetpropositionårs prop.uttalande i 1989föranledde följandeden

1988/89:lO0 bil. 137.15 s.

behovet flyg-internationella flygtrañken har ökattilltagandeständigtDen av
hårt ansträngda.kontrolldennaförplatskontroll. Polisens är numeraresurser

tillföra poli-någon nämnvärd måniemellertid intefinnsDet attutrymmenu
saken måste resursfrågomajagområde. Sompå dettaökade serresursersen

efter samråd medhänseende vill jagdettalångsiktig lösning. Imerages en
anföra följande. Behovetkommunikationsdepartementetchefen for av resurser

Dimen-flygtrafikens expansion.avhängigtflygplatskontrollen främstför är av
internationella åtagan-dessutomflygplatskontrollensioneringen styrs avav
statsbudgeten tillgodo-framkomlig vianågondet inteden. vägJag attsomser

inomdels expansionenföljerökande efterfråganden avresurser somse
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flyget, flygtrafikdels möjligheterna bedriva internationell från fleraattattav
platser ökar. den bakgrunden det nödvändigt undersöka vilka alter-Mot är att
nativa möjligheter alternativafinns för tillgodose Denresursbehovet.attsom
finansiering ligger till särskilda avgifterhands frånnärmast ärsom genom
tlygplatshuvudmännen. Möjligheten till sådan finansiering påverkas bl.a.en av

följer åtaganden, luftfartsavtal,de förpliktelser internationella bl.a. ochsom av
såvälvår lagstiftning. förhållandet det förekommer statligt ochDet attegenav

flygplatsområdetprivat huvudmannaskap inomkommunalt vik-utgörsom en
dessa och anknytandetig omständighet i sammanhanget. En analysnärmare av

initiativ till sådanfrågor behöver kommer tillJaggöras. att ta attavser en
alternativ till finansieringstånd. Syftet skall studera flygplatskon-attvara av

ansvarsfrågor.sammanhängandetrollen och därmed

uttalande utreddes fråganbakgrund detta alternativ fi-Mot om enav
kontrollen Rikspolisstyrelsennansiering den särskilda och Luft-avav

ingick den decemberMyndigheterna 7 1990 avtal angå-fartsverket. ett
därtill kopplade kostnads-och det och finan-ende verksamhetsansvaret

förebyggandet brott den civila luftfartenssieringsansvaret för motav
överenskommelsengodkände och anförde i sittsäkerhet. Regeringen

föreskrifternaför i lagen 1970:926beslut förslaget låg inomatt ramen
luftfartslagen ochflygplats, luftfartsförordning-särskild kontroll påom

en.
LuftfartsverketRikspolisstyrelsen och träffademellanDen över-

korthet följande. Eni ansvarsfördelningenskommelsen innebär görs
Luftfartsverkets myndighetsfunktiondvs. förinblandademellan parter,

polismyndighetlokalochRikspolisstyrelsen flyg-luftfarten, samt
överenskommelseni Luft-platshållama. De representeras avsenare

statliga flygplatserna.förflygplatshållare defartsverket såsom
överenskommelsenenligt de interna-skallLuftfartsverket omsätta

områdetförpliktelsema i heltäckandenationellationella och ett re-
med Rikspolisstyrel-gelverk i verkets författningssamling och i samråd
dels lokalt säker-fastställa dels nationellt säkerhetsprogram, ettettsen

Luftfartsverket skall vidare iför varje enskild flygplats.hetsprogram
kontrollomfattningfastställa vilkensamråd med Rikspolisstyrelsen som

vid varje flyg-till för och dimensioneringskall ligga grund planering
förebyggande särskildade rutinmässiga, kontinuerliga ochplats av

utrustning.arbetsmetodikkontrollerna riktlinjer för ochsamt
kontinuerlig värderingRikspolisstyrelsen skall bl.a. försvara en av

fastställdadetoch vid behov initiativ till förändringar ihotbilden sä-ta
flygplats-Tillämpningen detta skallkerhetsprogrammet. gentemotav

författningssam-Luftfartsverket i myndighetenshållare föreskrivas av
Rikspolissty-polisväsendet förordnandeochling gentemot avgenom

särskild kontroll flygplats.enligt lagenrelsen om
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enligtsäkerhetsåtgärderalla deförskallFlygplatshållaren somsvara
däribland för till-för flygplatsen,gällersäkerhetsprogrammetlokaladet

rutinmässiga,för denutrustningpersonal ochbehörigtillgången m.m.
särskilda kontrollen.förebyggandeochkontinuerliga

myndigheternakom överensfinansieringen attgällerdetNär om
finansiering de åt-för ochförskallflygplatshållaren avresursersvara

lokala säker-detför enligtflygplatshållarengärder, ansvararsom
för dekostnadsansvaretkvarharPolisväsendet renthetsprogrammet.

ochkontrollen in-särskildadenledningendvs.insatserna,polisiära av
flygsäkerheten.brottsligavid motsatserna angrepp

sker iflygplatsernastatligadekontrollen påsärskildaDen numera
träffadeRikspolisstyrelsenochLuftfartsverketmellandenenlighet med

förordnandenrespektiveföreskrifteroch deöverenskommelsen som
personalhand deni förstaInnebördenmeddelat. attärmyndigheterna
anställdkontrollensärskildarutinmässiga ärfortlöpandedenutförsom

förordnadeFlygplatskontrollantema ärLuftfartsverket.inhyrdeller av
Kontrollenledning.polismansunderskerverksamhetenochpolisenav

särskildLuftfartsverket bestämt. Lagenomfattningi denutförs omsom
för dennastöduttryckligt över-dock inte någotflygplatskontroll på ger
kostnadsansvarochverksamhets-visstflygplatshållarenpåföring ettav

kontrollen.särskildaför den
be-inte någotinnehållerflygplatskontrollsärskildLagen om

föreskrifter och då denmeddela sär-Luftfartsverketförmyndigande att
Luftfartsverketstordeluftfartslageniregleraskontrollen inteskilda

för Luft-inominte liggakontrollensärskildadenföreskrifter ramenom
angående säker-föreskriftermeddelaLFenligt 92 §fartsverkets atträtt
kontrollensärskildadenförföreskrifterflygplats. Depåheten som

med Rikspo-överenskommelsenstödmedmeddelatLuftfartsverket av
Föreskrifternaflygplatshållama.bindande fördärför intelisstyrelsen är

Luftfartsverket i dessföreskrifterinternamöjligenkan avsomses
flygplatserna.statligaför deflygplatshållareegenskap av
Luftfartsverketoch överta-RikspolisstyrelsenmellanAvtalet om

särskildadenförkostnadsansvarochverksamhets-visstgandet ettav
Luftfartsver-frånåtagandefrivilligtpådessutombyggerkontrollen ett

flygplatshållama.enskildaochkommunaladebinder intesida.kets Det
alla kost-förpolisen stårförhållandetdetfortfarandegäller attdemFör

Överenskommelsen mellan Riks-kontrollen.särskildaför dennaderna
polisvä-medförtdärför inteharLuftfartsverket attochpolisstyrelsen

kontrollen.särskildaför denkostnadsansvarethelt avlastatssendet
polisväsendets samla-uppgiftnågonframfåinte gåttharDet att om

emel-exempel kankontrollen. Somsärskilda ettdenkostnader förde
kom-deVäxjö störstaiflygplatsen ärpålertid att avnämnas som en
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munala flygplatsema, särskilda kontrollenkostnaden för den tilluppgår
miljoner kr årligen.2över

Rikspolisstyrelsen oktoberhar skrivelse den 1992 tilli 16en av re-
geringen anfört kommunala och flygplatser börenskilda åläggasatt

kostnadsansvar för polisen utförd särskild kontroll åvi-samma av som
beslutlar Luftfartsverket flygplatshållare. den 6 februa-Genom ettsom

har regeringen skrivelsen Lufträttsutredningen.1997 överlämnat till
det flygpassagerarterminal Malmö fårgäller SAS i regeringenNär

förlagen med vissa bestämmelser Scandinavianenligt 3 § 1984:283
flygpassagerarterminal i Malmö beslutaAirlines Systems avgifterom

kostnaderna för särskild kontrolltill ersättning för tull-samtstaten som
Med stöd detta bemyndigandeoch passkontroll på terminalen. harav

ersättning förregeringen utfärdat förordningen 1984:308 tull- ochom
Scandinavian Airlines flygpassagerar-passkontroll vid Systemsm.m.

förordningen skallEnligt terrninalinnehavaren förterminal i Malmö.
kalendermånad betala kr tillpåbörjad 300 000varje staten ersätt-som

särskild kontroll tull- ochfor passkontrollning kostnaderna för påsamt
terminalen.

skrivelsehar iMalmö denPolismyndigheten i 28 septemberaven
förordningen 1984:308till hemställt1992 regeringen att ersätt-om

vid Scandinavianpasskontroll Airlinesför tull- och Systemsning m.m.
skall såMalmö ändras polismyndighetenflygpassagerartenninal i att

ersättningen.med SASträffa avtal Genom be-får möjlighet ettatt om
överlämnatregeringen skrivelsenhar till Luft-slut den februari6 1997

rättsutredningen.

finansieringlygplatshållarens10.3 F av

verksamheten

eller den myndig-behandlats se avsnitt får regeringenSom 9.2ovan
meddela föreskrifterbestämmer kap.het regeringen enligt 13 §6 LL

eller andra allmän-avgifter för användning flygplatserallmännaom av
har fö-luftfarten.anläggningar eller tjänster för Regeringen genomna

fastställa sådanaLuftfartsverketreskrift i överlåtit75 § LF att av-
bemyndigande bl.a. med-gifter. Luftfartsverket har med stöd dettaav

kontrollen flygplats.särskilda pådelat föreskrifter avgifter för denom
denna kontrollförInnebörden Luftfartsverket kostnadenär att tar ut

dess kostna-Luftfartsverket harfrån flygplatsanvändama. beräknat att
för årde statliga flygplatserna 1999der for den särskilda kontrollen

finansiera kostnaden hartill miljoner kr.kommer uppgå 111 För attatt
kravgift för 8,00 inrikesLuftfartsverket fastställt år 1999 peromen
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förmed undantagutrikeskroch 16,00 passagerare,perpassagerare
kr. flyg-respektive En11,25kravgift 1,75motsvarandedär ärArlanda

kon-den särskildaförkostnadsansvarsigtagit påplatshållare ettsom
verksamhetenfinansierasinalltså ikanflygplatstrollen på tur genom

för i sinflygplatsanvändama. Dessa överavgift från turatt ta ut en
dvs.kunder,sina resenärerna.kostnaden

avgifter.sinafastställerflygplatserenskildaochKommunala egna
kostnad för denhar någonfall intedessaiflygplatshållarenEftersom

flygplatsanvändamabelastadock intebehöverkontrollensärskilda man
del.avgift i dennamed en

frånbortföraskostnadsansvaret10.4 Bör

polisväsendet

flygplatskontrollen bör iförKostnadernaförslag:Utredningens
flygplatsanvändama.betalasutsträckningökad av

kommitinfördessedan denharflygplatserpåsärskilda kontrollenDen
området in-åtagandeninternationellaSverigesanvändning.till ökad

isamtligakontrolleraförpliktelsenebär att reserpassagerare somen
deras handba-utlandet, ochtillchartertrafikiutrikestrafik ellerreguljär

inrikesminst 25kontrolleras procentDärutöver passagerareavgage.
tvivel denråda någrainte sär-torde atthandbagage. Detoch deras om

ikontrollenomfattningenEftersom storkontrollen behövs.skilda av
utgångs-åtaganden måsteinternationellaSverigesutsträckning styrs av

överskådlig tid kommerunderkontrollensärskildadenpunkten attvara
gäller i dag.omfattningåtminstone denhaatt som

sådan detintekontrollenrutinmässiga är art attfortlöpandeDen av
dock dennadag utförsutförande. Iför desspersonalpolisutbildadkrävs

ochkommunalapersonal depolisutbildadhuvudsakkontroll i av
uppgiftenutförsflygplatsernastatligadePåflygplatserna.enskilda av

anställdpolismyndigheten ärförordnadpersonal avär sommenavsom
Luftfartsverket.inhyrdellerflygföretagellerLuftfartsverket av

innebärLuftfartsverketochRikspolisstyrelsen attmellanAvtalet
fortlö-utför denpersonalför denkostnadernaförstårpolisen inte som

Förordnandenflygplatserna. sär-statliga19kontrollen på depande om
Beträffande de 23flygplatser.beträffande 42kontrollskild numerages

kvarstårhuvudmannaskapenskiltellerkommunaltharflygplatser som
kontrollen be-särskildaför denkostnadersamtligaförhållandetdet att

finansierasVerksamhetenbudget.polismyndighetsrespektivelastar
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särskilda kontrollen försramanslag. kostnadsansvaret förOm denöver
användas för defrån polisväsendet frigörs kanbort cent-resurser som

polisen utföra och inte kanuppgifter det åliggerrala över-att somsom
andra.låtas på

polisiära insatserbegränsade och kraven påPolisens resurser
har i praktiken medfört, den särskildaområden i samhälletandra att

flygplatser på sina håll har fåttkommunala och privatakontrollen vid
sin medförtverksamhet. har i iprioritering i polisens Dettalåg tur enen

mellan dessa flygplatserskillnad i luftfartsskyddetövrigt omotiverad
de statliga.och

finansie-anfördes alternativabudgetproposition den1989 årsI att
särskilda avgifter från flygplats-handstillring ligger ärnärmastsom

därefter träffade1988/89:100 bil. 15 137. Denhuvudmännen prop. s.
överenskommelsen mellan Rikspolis-godtagnaoch statsmakternaav

lösning frågan. Luft-Luftfartsverketstyrelsen och utgör en annan
särskilda kontrollenavgift för denbetalar intefartsverket utan myn-en

verksamhetsansvaret för den fortlöpandetagitdigheten har i stället över
dock flygplatshållareninnebär har detalternativenBådakontrollen. att

särskilda kontrollen. avsnittför den Av 9.7primära kostnadsansvaret
sin verksamhetfinansierakanflygplatshållarenframgår att genom av-

bolagde använder flyg-flygplatsanvändama, dvs.frångifter m.m. som
debeträffande statliga flygplatserna.dagsker iför luftfart. Såplatsen

sin verksamhetsinfinansierar iFlygplatsanvändama tur att tagenom
tjänster, dvs.deras flygpassagerar-använder sigbetalt dem avav som
för den särskilda kontrollenkostnadsansvaretöverförandeEtt avna.

kostnaden förs från skattebeta-densåledes i praktiken överinnebär att
sig flyget.använderlarna till dem avsom

olyckaflygtrafiken ellerför ärutmärkande drag attEtt ett attentaten
kravenmotiverarkonsekvenser.ödesdigraoftast får mycket Detta att

högt. kanmycket Dettaluftfartsskyddetflygsäkerheten och ställspå
emellertid allra högstaisamhälleligt liggerintresse. Detsägas ettvara

åtgärder vidtas ris-i flygpassageramas intresse sådanagrad attäven att
riktadehandlingarför olyckor i flygtrafiken och olagligaken sä-mot

delar kostnadernamöjligt.vid blir så litenkerheten denna Stora avsom
och beträffandefrån flygpassageramaför flygsäkerheten ocksåtas ut

luftfartsskyddet. Detde statliga flygplatserna den del gäller äräven som
beträffandeskersåfinna något bärandesvårt ävenargument mot attatt

kommunala ochdekontrollkostnaderna för den särskilda utförssom
Luftfartsverket idå också beaktaenskilda flygplatserna. börMan att

ochinrikeskravgift 8,00denna del i år tar ut passagerareom peren
Arlanda därförmed undantagutrikes16,00 kr mot-passagerareper -

via dekrrespektive 11,25svarande avgifter kr1,75 stat-är som reser-
flygplatserna.liga

9 19-0665Nyluffianslag
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i form avgifter frånfinansieringtillmöjlighetendet gällerNär av
bakgrund.följande tjäna Ettkantill polisenflygplatshållama som sys-

utförs polisväsendetuppgifteravgiftsbeläggningmed avtem somav
huvuduppgift enligt §Polisens li dag.utsträckning äri visstillämpas

och säkerhet. centralaordning Deupprätthålla1984:387polislagen att
brottsutredning. verksam-och Dennaövervakningibeståruppgifterna

den bör finansieraskaraktärsådandelövervägande atttill helthet är av
verksamhet dock så-polisensdelar ärVissastatsbudgeten.över avav

hindereller praktiskaprincipiellafinnsvarken motdetslagdant att en
övervak-uppgiftergäller äravgiftsñnansiering. Detta även som av

avgiftsñnansiering ianförtssammanhang harolikaningskaraktär. attI
karaktäruppgifter hargällerdettillämpashand börförsta när som av

enskilda. gällereller Dettaorganisationerföretag,service åtsärskild
verk-näringsverksamhet ellerled itjänstensärskilt utgör ettnär annan

avgift givetvis inte fårframhållitsharvinstsyfte. Det attharsamhet som
och har krä-egendomochliv rättskydd till attför det entas ut som var

utformas så det fåravgiftssystemfårhellerpolisen. attInte ettva av
benägenhet vidtaallmänhetensgällerdetföljder attnegativa närt.ex.

ff. Enligt1989/902155 33åtgärder sebrottsförebyggande t.ex. s.prop
polisbevakning och förförersättning1982:789förordningen an-om

avgift bl.a. ikanpolisentilllannanläggningar tas utslutning sam-av
och förvärdetransporterbevakningföranlitaspolismedband att av

aprilFrån den 1994tillställningar. loffentligapolisbevakning vissaav
förordningensammankomster. lallmännaför vissagäller detta även

beräknas.skallavgiftenregler för hurocksåges
särskilda kontrollenför denkostnadsansvaretdärMot systemett

skäl. har gjortsolika Dethar anförtsflygplatshållarenåvilarflygplatser
luft-på den civilaandraochflygplanskapningargällande att angrepp

ochsamhället i intesigallmänhet riktari stort motsäkerhetfartens mot
brottsförebyggandekostnaden för detochsådanluftfarten att ar-som

luftfartssektom.och inte förförangelägenhetdärförbetet statenär en
förkostnadsansvaretöverföringgällandegjortshar ocksåDet att aven

kostna-för andraskulle ävenkontrollensärskilda vägen attden öppna
till flygplatshålla-skulle förasstatsbudgeten överidag belastarder som

andra myndigheterochför polisenlokalkostnaderexempelvis somren,
och lik-kontorslokalerbehovharflygplatsenverksamhet påi sin av

nande.
flera avseendenflygplatser ilandetsLuftfartsskyddet vid ettär sys-

sin länk. Detbättrefungerar ärsin helhet inte än svagasteitem som
enhet-kan fungera påkontrollensärskildadenangeläget ettdärför att

konkurrensskäl det inteflygplats. Avvarjeeffektivt på ärligt och sätt
bekostas statskassanflygplatservid vissakontrollenacceptabelt att av

flygpassageraren.enskilde Dessadenbekostasvid andramedan den av
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styrkamed förmeningutredningenstalar enligt stor attomständigheter
statliga respektivedelösninglikformigfårkostnadsansvaret en

flygplatsema.och privatägdakommunala
Rikspolisstyrelsen ochmellanöverenskommelsenangivnaDen ovan

för den särskildakostnadsfördelningochLuftfartsverket om ansvars-
väsentligt bra.i allt Detfungerarflygplatsernastatligavid dekontrollen

kostnaderna för kon-realistisktintebakgrundenden attatt troär mot
återföras tillskulle kunnaflygplatsernastatliga stats-vid detrollen nu

Även förstasäkerhet iluftfartensciviladenbudgeten. angreppenom
luftfarten, så det inteoch intesamhället ärriktar sighand motmot

denhardembärs största nyttankostnadenorimligt ytterst avatt somav
bliroch dessaUtslagetflygpassagerama.kontrollen, dvs. avvar en

marginell.mycketkostnaden också
frågan kostnadsansvaretlösningfunktionellocheffektivEn om

för flyg-grundläggande betydelsesäkerhetsfunktion ärför avsomen
kostnadsför-diskussionerpåverkasintebörplatsverksamheten omav

upplåtelsermyndigheter förochflygplatshållarenmellandelningen av
lösningflygplatsen. Enkommersiellaandrakontorslokaler och ytor

diskussioner.påverka dessaintehellerbörkontrollensärskildadenför
rutinmässi-kostnadsansvaret för dendärförföreslårUtredningen att

flyg-kommunala och privatägdavid deocksåsärskilda kontrollenga
till flygplatshållaren. GenomRikspolisstyrelsenfrånförsplatserna över

effektiva-enhetligare ochförförutsättningar ettskapasreformsådanen
åstadkommer konkur-luftfartsskyddet. Dessutomför mansystemre

kontrollen flyg-mellan olikasärskildadenfrågarensneutralitet i om
med brottsliganledningsärskilda insatsergällerdetplatshållare. När av

uppgift förkostnadernapolisiär ochdet frågaverksamhet rentär om en
belasta förfortsättningen anslagetibörverksamhet ävendenna po-

lisväsendet.

kontrollensärskildadenskall10.5 Hur
finansierasochbedrivas

särskilda kon-denförenhetligtEttförslag:Utredningens system
verksam-detåläggsflygplatserSamtligaflygplats införs.påtrollen

har i dag påflygplatsernastatligadeoch kostnadsansvarhets- som
Rikspolis-ochLuftfartsverketmellanöverenskommelsengrund av

styrelsen.
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den särskildakrav på kon-utgångspunktsjälvklar ärEn att samma
flygplatshållare ochskall gälla över-trollen är att ettoavsett vem som

polisväsendet till flygplatshållamafrånkostnadsansvaretflyttande av
flygtrafiken blirinom Om-säkerhetenmedföra sämre.fårinte att

internationelladels åta-kontrollensärskildadenfattningen styrs avav
överväganden. överförandesäkerhetsmässiga Ettganden, dels avav

säkerhetsmässigadessainnebärafår inte övervä-kostnadsansvaret att
Verksamhetens omfatt-förhållanden.andraförfår stå tillbakaganden

Rikspolisstyrel-bestämmasfortsättningendärför ining måste även av
överväganden överlåta helamed dessaförenligtinte attDet är an-sen.

flygbolagen.ellerflygplatshållamaför kontrollen påsvaret
finnasdet skall kopplingutgångspunktVidare bör att envaraen

denkostnadsansvaret så harochverksamhetsansvaretmellan att som
verksamheten.inflytandehar visstkostnadsansvaret över

långt möjligtregleringen så detutgångspunkt ärytterligareEn är att
privatägda flygplat-kommunala ochstatliga,enhetlig för deskall vara

serna.
alternativa finansie-denanfördesbudgetpropositionårsI 1989 att

avgifter från flygplats-särskildahandstillliggerring ärnärmastsom
lösning därñnansieringsmodell bygger påsådanhållarna. En po-en

särskilda kontrollen påför denverksamhetsansvaretlisväsendet har
ochRikspolisstyrelsenuttalandet gjordes hardetflygplatserna. Efter att

regeringen ochgodkäntsavtalLuftfartsverket träffat ett somavsom
för kontrollenvad gällersåvällösninginnebär ansvaret somen annan

utgångspunkt regle-ñnansieringsfrâgan. Som ärnämnts attenovan
för de statliga, kom-enhetligskallmöjligtlångt detringen så är vara

särskil-modell byggerflygplatsema. Enoch privatägdamunala som
Luftfartsverkets del innebä-förskulleflygplatshållamaavgifter frånda

polisen återtar verksam-innebärtillåtergång attsystemett somra en
flygplatserna.de statligakontrollen påsärskildaför denhetsansvaret

kontrollen derutinartadefortlöpandeutför denpersonalDen som
ellerLuftfartsverketanställdflygplatserna ent-statliga är avavnumera

särskildasköta denuppdragfått iLuftfartsverket attreprenörer som av
beträffande de statligaharpolismyndighetemalokalakontrollen. De

dvs. ledningenpolisiära,defunktioneringa andraflygplatserna än rent
be-särskilda insatsergenomförandet deverksamheten och somavav

statliga flygplatsernafråga deirealistisktknappasthövs. Det attär om
verksam-polisen återtarinnebärtilltillbaka attsystemett som

flygplatserna.de statligakontrollen påsärskildaför denhetsansvaret
verksamhetsansvaretharpolisväsendetdärlösninginnebärVidare en
uppstår den önskvär-det intekostnadsansvaretflygplatshållamaoch att

kostnadsansvar.och Deverksamhetsansvarkopplingen mellanda nu
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detta alternativ inteleder utredningen tillnämnda omständigheterna att
genomföras.bör

förhållanden behålls ikunde nuvarandelösningEn attvaraannan
avgift från de kom-möjlighetdet polisenallt att taatt ututom enges

särskilda kontrollen.flygplatshållama för den Enoch enskildamunala
säkerhetsmässigakravetuppfyller och för sigmodell isådan att

Modellenöverväganden. innebärvika för andraöverväganden inte får
särskilda kontrollenskulle gälla för denolikadock två samtsystematt

flygplatsernaprivatägda intekommunala ochfråga dedet iatt om
mellan verksamhetsansvar ochkopplingenönskvärdaskulle uppstå den

därför inte heller dennabakgrund börkostnadsansvar. dennaMot mo-
dell väljas.

stället föreslår vad i dagutredningen ilösning ärDen att somsom
införs för kommunalade ochflygplatsernaför de statligagäller även

blir enhetlig modellinnebär detprivatägda flygplatserna. Detta att en
i fråga den särskilda kon-kostnadsansvaretverksamhets- ochför om

han fårflygplatshållaren, visstVidare f°artrollen. att etttagenom an-
inflytandevisst kostnaderna förocksåför verksamheten, överettsvar

för hela verksamheten.polisen stårjämförtdenna med om
anföraskan den modell utred-finnsDet argument motett sompar

modellutredningens skulle innebäraningen föreslår. Det är att enena
flygplatser där den särskilda kontrollenmindrebelastning förtung en-

vecka. De statliga flygplatser-antal avgångardast mindreberör ett per
möjligheteroch bättre få kostnadstäck-volymeri regelhar attstörrena

tekniskexempelvis utrustning. Situationen föriför investeringarning
emellertid bli densamma polisenbörden mindre flygplatsen oavsett om

flygplatseneller själv ordnar ochkontrollenkostnaden förtar ut om
gällerutrustning. det kostnadenNärochbemanningbekostar är en av

föreskrifter denvilka myndighet harde viktigaste faktorerna som an-
teknisk utrustningbeträffandeför luftfartsskyddet utfärdar kravsvar

sådana krav, så-genomföra kontroll. närvarande finnsför För ingaatt
de minsta flyg-Pågenomsökninglunda tillåts manuell bagage.t.ex. av

kontroll och bagage-sig särskildkan också tänkaplatserna t.ex.attman
utförs ochincheckning samma person.av en

verksam-flygplatshållareninvändning överEtt tarmot attannan
särskilda kontrollenomfattningen denkanhetsansvaret styrsatt avvara

kontroll och organisa-flygplatshållamasutanförfaktorer liggerav som
hotbilden. tordeberoende Detstorlek varierastionens måste kunna

skall ha erfor-verksamhetsansvaretnaturligt den hardock att somvara
i basnivån förbemanning krävsför denderliga såväl somsomresurser

knappast uniktallvarligare hotbild. Detbemanning vidutökad ärenen
opåverkbarahanterakunnaverksamhetsansvariga måste yttre,att om-
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sammanhang,i andraflygplatshållaren t.ex.krävsständigheter. Så av
Snöröjning.avseende

flygplatshål-åläggerlagreglerkrävermodellenföreslagnaDen som
kontrol-särskildadenförandraochpersonalförstålaren att resurser

Rikspolisstyrelsen innebärochLuftfartsverketmellanAvtaletlen.
föreskrifter för denvissameddelaskallLuftfartsverketdessutom att
innehåller inte någotlagstiftningennuvarandekontrollen.särskilda Den

debindande verkan förmedLuftfartsverketförbemyndigande att
föreskriftersådanameddelaflygplatshållamaenskildakommunala och

be-kompletteras medlagstiftningenDärför måsteavsnitt 10.2.se en
föreskriftermeddelaLuftfartsverket nämnarerättstämmelse attsom ger

alternativ i såtänkbartkontrollen. Ettsärskilda ärdenutförandet avom
luftfartslagstiftningen.iarbetaskontrollsärskildreglernafall att om

kankontrollen intesärskildadenocksåtalardettaFör att som enses
bestämmelsernaflygplats. Ompåluftfartsskyddetisolerad del omav

luftfartslagstiftningensmedförsflygplatskontroll påsärskild samman
särskilda kon-mellan densambandetskulleluftfartsskyddregler om

framhållasflygplatssäkerheten på ettövriga delarochtrollen merav
i dag.markerat sätt än

meningutredningensenligtbörverksamhetsansvaretdet gällerNär
verksamheten vadinflytande änfå överflygplatshållama störreett som

Rikspolisstyrelsen.med DettaavtalLuftfartsverketsenligtgälleri dag
kontrol-särskildadenåtgärder. Denolika ärtvå attkan ske enagenom

det räckerpolisen,ledningunderske utan attbehöverinte längrelen av
åtgärdenandraverksamheten. Det är atttillsynenharpolisen överatt

lämpligbedömningeninflytande påökatfårflygplatshållaren ett av
utförande.ochomfattningsäkerhetskontrollensförambitionsnivå

modellen följande.föreslagnadeninnebärSammanfattningsvis
Rikspolisstyrelsen såvälmedsamråd ettifastställerLuftfartsverket na-

flyg-för varjesäkerhetsprogramlokalasäkerhetsprogramtionellt som
kontrollomfattningvilkeningåbl.a.skalldessaplats. I program

dimensioneringplanering ochförgrundtillskall liggabasnivå som
förebyggandekontinuerliga,rutinmässiga,deochflygplatsvarjeför

utrustning.arbetsmetodik ochförriktlinjerkontrollernasärskilda samt
med stödskersäkerhetsprogrammetnationelladetFastställandet avav

Luftfarts-instruktion förmedl988:78förordningenstyckettredje§2
luftfartsförordning.tillförslagutredningensioch kap. 15 §6verket

börsäkerhetsprogrammenlokaladeutformningendet gällerNär av
lokala polisen.denochflygplatshållarenmedskesamrådäven

de lo-ochsäkerhetsprogrammetnationelladetbl.a.grundvalPå av
medsamrådRikspolisstyrelsen iförordnarsäkerhetsprogrammenkala

på vilkaförordnandetkontroll. IsärskildLuftfartsverket angesom
skallkontrollensärskildadenflygpassagerarterminalerochflygplatser
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Behövs särskildakontrollensden särskilda omfattning.verkställas och
i förordnandet.kontrollen dessaföreskrifter i fråga ävenangesom

Luftfartsverket får för utfär-bemyndigandestöd detMed attsomav
Luftfartsverket utfärda komp-luftfartsskyddet kanföreskrifterda om

särskilda kontrollen.föreskrifter denletterande om
Rikspolisstyrelsens förordnan-kontroll enligtsärskildadenFör som

säkerhetsåtgärderflygplats och för dede skall genomföras somen
flygplatsen flyg-åvilarlokala säkerhetsprogrammetenligt det svarar

för till-Häribland ingårflygplatschefen.platshållaren att svaragenom
den, utrustning och lo-ledningenpersonal ochtill behöriggången av
kontinuerliga och före-rutinmässiga,för denkalmässiga arrangemang

säkerhetsprogram-det fastställdasäkerhetskontrollen enligtbyggande
höjning basnivåntillfälligsådanbasnivå, inklusivemets av som pro-

personal personalenMed behörigför. attutrymmegrammet avsesger
godkänd utbildning. bör ståefter Detpolismyndighetförordnadär av

uppgiften med personal eller inhyrdlösaflygplatshållaren fritt att egen
eller samverkan med flyg-vaktbolag,exempelvis frånpersonal, genom

avseende den rättsliga tillämp-tillsynunderstårföretag. Personalen
under ledning,kontrollen, inte Rikspo-särskildadenningen avmenav

polismyndighet.lokalskekanlisstyrelsen, vilket genom
polismyndigheteller lokal utökadRikspolisstyrelsenBeslutar om

aktuelladen hotbilden detgrundkontrollen påomfattning äravav
bekosta erforderligatillföra ochuppgiftflygplatshållarens att resurser.

och bekostarpolismyndighet för ledningenlokalDäremot avansvarar
flygplanskap-exempelvisbrottsligaanledninginsatser i angrepp,av

Föreller allmän ordning ochanläggningarning, mot personer.angrepp
tillgängligflygplatsområdet för allmän-ärden delsäkerhet på somav

polismyndigheten.lokaladenocksåheten svarar
Rikspolisstyrelsendet således alltjämtutredningens förslagEnligt är
och för sig kunnaisärskild kontroll. skulleskall förordna Detsom om

Luftfartsverket haruppgiftöverlåta denna ettövervägas att som
Enligt utredningensluftfartsskyddet landet.iövergripande föransvar

särskild kontroll beslutförordnandetemellertid självamening ettär om
och inteRikspolisstyrelsenbör fattaskaraktären detden att avav

myndighet.överlåtas på någon annan
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förordnandenRikspolisstyrelsens10.6 om

kontrollsärskild

för-för RikspolisstyrelsensGiltighetstidenförslag:Utredningens
högsttill år.kontroll utvidgassärskildordnanden ettatt varaom

förordnandenRikspolisstyrelsensomfattaravsnitt 10.1framgårSom av
ickemed reguljär ellerflygplatserkontroll 42särskild re-numeraom

kontroll skall regelmässigtSärskildinrikestrafik.utrikes- ellerguljär
utvecklingen framstår dettillMed hänsyntrafik.dennai frågaske om

utfärda förordnande minstskallRikspolisstyrelsenonödigt ettattsom
betydligt längre.kunna DetGiltighetstiden börmånad. sättastredjevar

Rikspolisstyrelsen regelbundetvärde ibetydandesamtidigtligger attett
omfattningen denna. Medochkontrollsärskildbehovetöver avavser

tidsbegränsade. lämpligEnförordnandenadetta börtillhänsyn vara
år.högstgiltighetstiden fåravvägning ettär att vara
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till luftfartRättenl 1

Inledningl l

luftfartsverksam-tillstånd tillfrågorbehandlaslagstiftningsvenskI om
reglerna ligger Chica-Till grund forLF.79-92kap. ochhet i LL7

transitöverens-konvention ochdennatill6gokonventionen, bilaga
kommelsen.

lagstiftningen finns det två EG-nationellasvenskadenFörutom
betydelse det gällergrundläggande rättennärförordningar är avsom

2407/92 den juli23 1992EEGförordningrådetstill luftfart; av omnr
licensieringsförordningenlufttrañkföretagförtillståndutfardande av
den2408/92 23 juli 1992 EG-EEGförordningrådetsoch av omnr

marknads-flyglinjer gemenskapeninomtilltillträdelufttrafikföretags
tillträdesförordningen.

fordrasdet tillstånd till allhuvudregeln är attkorthet kanI attsägas
s.k. fårluftfart, privatflyg,medan utövasförvärvssyfteluftfart i annan

tillstånd.utan
luftfartensgrund intematio-påförvärvssyfte kräver,Luftfart i av

EG-rätten, till-grund olika slagsochregleringnella även avnumera
och luft-nationalitetflygfdretagetsluftfart,beroende påstånd typen av

internationell luftfartgäller ärutsträckning. detNärgeografiskafartens
regel-eller ickeregelbundenfrågabetydelse detocksådet är omomav

luftfart.bunden
råd ICAO Doc.ICAO:santagitshardefinitionEnligt avsomen

lufttrafik följdinternationellregelbundenförstås med7278-C/841 en
dessa kännetecken:vilkaflygningar, ägerenvaravav

luftrum;fleraellergår tvådena statersgenom
ellerbefordranförluftfartyg postutförsb den passagerare,avav

flygning stårvarjesådant öppengods ersättning sätt attmot
för allmänheten;

eller fleratvåtrafiken mellanbetjänabedrivs fördenc att samma
punkter, antingen

tidtabell ellerkungjordenligtl en
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oftaså regelbundna eller återkom-flygningar2 ärsomgenom
systematisk serie.de tydligtmande utgöratt en
marknadstillträdesförordningartikel i EG:sVidare innehåller 2 en

kan dockregelbunden luftfart. anmärkas tillDetsnarlik definition attav
övriga regler bortfaller skill-marknadstillträdesförordningensföljd av

regelbunden luftfart inom förord-och ickemellan regelbundennaden
tillämpningsområde.ningens

det dra skarp och entydigsvårtdessa definitionerTrots är att en
regelbunden luftfart vil-regelbunden och ickemellanprincipiell gräns

tänkbara enskilda fall. Gränsdragnings-allaenkeltken på sätt avgörett
rättstillämpning och doktrin, vilket ifår därförfrågor avgöras genom

problem.vållat någrapraktiken inte ha störresynes
utgångspunkt i den gemenskapsrättsligamedföljandedetI ges,

vilka tillstånd i olikaframställningkortfattadregleringen, över somen
luftfart.för få bedrivakrävssituationer att

detframställning kan inom luft-inledning till dennaSom nämnas att
tillstånd; drifttillstånd,huvudtyperurskiljasfartsregleringen kan tre av

Drifttill-eller grundkoncessioner.licensertrafiktillstånd och operativa
tillstånd innebär flyg-tekniskt/operativtstånd ibland benämntäven ett

hargodkännande densäkerhetsmässigt operatören stat attav somav
Operativa licenserflygföretaget. ellerflygsäkerhetstillsynen överutöva

grundasnäringstillstând på juri-slagsgrundkoncessioner är ett ensom
tlygföretaget. Normalt inte detta till-disk/ekonomisk prövning gerav

eller marknader. skertill linjer Dettaflygföretaget tillträdestånd genom
motiverat och kantrañkpolitiskttrañktillståndet, är som varasom

luftfartspolitisk prövning iuttaladmindreellergrundat på somen mer
författningsreglerad. Tidigare skedde imindresin kan ellertur vara mer

drifttillstånd och trafiktill-enbarttillståndsgivningenSverige genom
krävs dock svenskalicensieringsförordningenstånd. Genom attnumera

viktigasteför få delicensflygföretag har operativ utöva typernaatt av
luftfart.

och marknadstillträ-licensierings-omfattasLuftfart EGinom avsom
desförordningarna

EG-lufttrañkföretag gäller debedrivsluftfart inom EGFör nyssavsom
licensieringsförordningen och marknadstillträ-nämnda förordningama;

luftfart inomgäller deEES-avtalet Nor-desförordningen. Genom även
dessa förordningarfortsättningsvisoch Island. Vad sägs omsomge

beträffande sistnämnda länder.därför tillämpliga delargäller i
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skall ställasenhetliga kravfastställslicensieringsférordningenI som
flygtrañk transportkommersiellslagvissabedriverpå dem avavsom

gemenskapen.inombetalninggodsoch/eller motpostpassagerare,
fåkrav harförordningens rättuppfyller attföretagEtt en ope-som

utförabetalningtillstånd för företaget motvilkenlicens, attärrativ ett
licensen.ioch/eller godslufttransport post angessompassagerare,av

tillstånd. operativEnnäringspolitisktkaraktärenharLicensen ettav
eller marknader.flyglinjersärskildatilltillgångsiginte ilicens ger

behandlas igemenskapeninomflyglinjertilltillträderörandeFrågor
marknadstillträdesförordningen.

endastför företaglicensoperativutfärdaf°ar ettmedlemsstatEn om
beläget i den-fall, dessförekommande äri säteoch,huvudkontordess

lutttransportverksamhethuvudsakliga äroch dessmedlemsstat, en-na
luft-utnyttjandeaffärsmässigtmedkombinationieller annatbart av

företagetVidare krävsdem.underhålloch attreparationellerfartyg av
medborgare iellermedlemsstaterkommeroch fortsatt ägasattägs av

majoritetsägande. Företagetellerdirektantingenmedlemsstater, genom
ellersådanakontrolleraseffektivt staterfortlöpandeskall personer.av

operativ licensupphävandeellerutfärdandeförvillkorSom av en
luftfartyg,lufttrafikföretag ägeruppställas krav ettinte attfår men

utfärdar licens för,dende företagskall krävamedlemsstat somaven
ägande el-antingenluftfartygfleraellerförfogarde över ett genomatt

leasingavtal.ler
utfärdandet operativ li-förvillkoralltidskall detVidare ett avvara

gällandeföretaget harberördadetgiltighet ettför dessoch attcens
den verksam-certificate täckerairdrifttillstånd AOC operator som-

närvarande tillämpasFöromfattar.licensenoperativadenhet na-som
framgårlicensieringslörordningendrifttillstånd. Avförreglertionella

beträffanderådsforordningutfärdasdet skulletanken attatt envar
och kommerutfärdatsinteförordning harsådandrifttillstånd. Någon

delardeAvsikten attutfärdas.antagligen inte avvaraatt numerasynes
föreskrifter, iomfattaroch 3JAR-OPS lbestämmelserJAA:s re-som

har-deoch utgöraförordningställningfåform kommerviderad att av
LuftfartsverketdetSverigedrifttillstånd. Iför ärreglernamoniserade

denmyndigheter påbehöriga1994:1808förordningenenligt omsom
utfärdagällerdetmyndighet attbehörig närluftfartens områdecivila är

operativaåterkallabevilja ellerbeslutAllaoperativa licenser. attom
officiellagemenskapernasEuropeiskaioffentliggörasskalllicenser

tidning.
lufttrans-licensieringsförordningengäller inteVad transporteravser

luft-gods medoch/ellergemenskapen postinomport passagerare,av
luftfar-motordrivnaultralättaoch/ellermotordrivnaintefartyg ärsom
mellaninnebärinte transportflygningarlokalahelleroch intetyg som
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gällersådana nationella reglerolika flygplatser. För transporter om
finns, och gemenskapsrätt ochlicenser, sådana nationelloperativa om

luftfart intedrifttillstånd. det gäller s.k.När ärrätt transporter,somom
utanför licensieringsförordningen.heltaerial work, faller den
flyglinjer inom gemenskapen, för såvältillträde tillFrågan re-om

lufttrafik, marknads-regelbunden reglerasgelbunden icke genomsom
tillträdesförordningen.

skall berörda medlemsstater tillåtaEnligt förordningen EG-
trafikrättigheter- dvs. befordralufttrañkföretag rättenutöva attatt pas-

lufttrañk- på flyglinjer inomoch/eller i gemenska-gods postsagerare,
pen.

medlemsstaternas reglera fördel-inteFörordningen påverkar rätt att
inom flygplatssystem,trafiken mellan flygplatsernaningen ett omav

grundval lufttrafikföretagets natio-särbehandling pådetta sker utan av
eller identitet.nalitet

trafikrättigheter skall regleras offentliggjordaSjälva utövandet avav
regionala eller lokalaoch nationella, be-gemenskapsbestämmelser

miljöskydd fördelning ankomst-ochstämmelser säkerhet samt avom
och avgångstider.

allvarliga överbelastnings- och/eller mil-det frågaNär är om
enligt artikel 9 i marknadstillträdesför-får medlemsstatjöproblem en

eller avvisa utövandeinföra villkor för, begränsaordningen tra-av
tillfredsställande servicenivå kan uppnåsfikrättigheter, särskilt när en
åtgärder medlemsstaten vidtar skalltransportmedel.med andra De som
lufttrañkföretaget, snedvrida konkurren-innebära särbehandlinginte av

Åtgärderna giltighetstidha begränsad på högstskall ocksåetc. ensen
medlemsstat detEnvarefter de skallår, omprövas. äratttre som anser

enligt artikel i marknadstillträdesförord-åtgärder 9nödvändigt vidtaatt
och kommissionenandra medlemsstaternaskall underrätta deningen

skall genomföras.innan åtgärderna På be-minst månadersaken treom
initiativ kan kommissioneneller påmedlemsstat eget utre-gäran av en

åtgärderna skall godkännas.frågan och beslutada om
flygplatsverk-miljöskyddslagentillståndsprövning enligtVid av

verksamheten kom-föreskrivits församhet har i något fall villkor som
marknadstillträdesförordningen.strida Detmissionen har bedömt mot

bullrande flygplanför äldre, trafikeragällde generellt förbud attett
exempelvis begränsningar i nattrañ-flygplats. villkor,Karlstad Andra

acceptabla under förutsättningken vid olika flygplatser, kan antas vara
underrättelseskyldighetengiltighetstiden ochbegränsas gentemotatt att

kommissionen iakttas.medlemsstaterna och
villkor för tillstånd till miljöfarligReglerna i miljöskyddslagen om

lyfts i miljöbalken. Reglernaoförändradeverksamhet har i huvudsak
och kravmarknadstillträdesförordningen dess påtillbör un-anpassas
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har bedömtgodkännande. Utredningenderrättelseskyldighet och att ett
anpassningenochuppdragutredningensutanförligger attarbetesådant

konsekvenserna denplaneradsamband medske i översynbör avaven
miljölagstiftningen.nya

sittmedlemsstat inommarknadstillträdesförordningen kanEnligt en
lufttrafikföretagtrafikplikt för utövarallmäninföraterritorium ett som

avseende regelbundenmedgällerflyglinje. Dettalufttrafik på en
ellerutvecklingsområdeellerytterområdetilllufttrafik ettett en

flyglinjenflygplats,regionaltilltrafikintensitetmed lågflyglinje omen
region där flyg-denutvecklingen iekonomiskaför denväsentliganses

offentligskerdettrafikplikt innebärAllmänbelägen. attplatsen är en
flera sträckor.eller Dettrafikolönsamnormaltupphandling enav

bedrivaför viss tiderhåller ensamrätt attlufttrafikföretagetutsedda en
skyldig-får samtidigtLufttrafikföretagetfråga.linjen ilufttrañk en

driftensäkerställaåtgärder fornödvändiga attvidta alla atthet upp-att
kapacitetkontinuitet, regelbundenhet,förfastställdadefyller normer

skulle uppfylla detintelufttrafikföretagetprissättningoch om en-som
kommersiella intressen.sinatillskulle hänsyndast ta

civilamyndigheter på denbehöriga1994:1808Förordningen om
myndighetbehörigLuftfartsverket närområdeluftfartens somanger

marknadstillträdesförordningen. Frågorenligtfullgörasuppgifter skall
regeringen.docktrafikplikt prövasallmän avavsersom

medlemsstat natio-harsig inteförochi atthindrarEG-rätten en en
trafiktillstånd förtillstândspliktföreskriver ävenregleringnell som

följer enligt marknadstillträdes-trafikrättigheterför vilkenluftfartden
enligt trafik-dock EG-rättenkrävsfall att ettsådantförordningen. I ett

för marknadstillträdeförutsättningarnameddelastillstånd snarast om
skulletillståndsprövningsådanDåuppfyllda.förordningenenligt är en

föreskrivitLuftfartsverket attkaraktär harhuvudsak formellivara av
marknadstillträdesförordningenunderfallerlufttrafikför sådan som

punkt ianmäls se 2trafikenendastSverigeberör krävsoch attsom
1995:57.LFSBCL-A4,

marknadstillträ-utanförfallergemenskapeninomTransporter som
särskiltlicensieringsforordningen är ettunderdesförordningen men

formell ka-del måhändasvenskför ärdetproblem, även mer avom
inteminst ärmellan punkterHit hänförsraktär. entransporter envarav

Kommissionen harmening.marknadstillträdesförordningensflygplats i
ochbefordranpå sådanaexempel angetttransporter passagerareavsom

Andraoljeplattformar.ochflygplatsoftafastlandetmellangods en -
helikopter-ochfjällsjöartillfiskareexempeltänkbara transportär av

behöverSvenska operatörerfjälltoppar.tillskidåkare nor-transport av
föroperativ licens,medkompletteratdrifttillstånd,malt endast numera

f.n.dockmåsteEG-lufttrafikföretagUtländskaverksamhet.sådan an-
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sådanfå bedriva verksamhet itrafiktillstånd för Sverige.söka attom
flygsäkerhetsskäl. finns tillsmotiveras främst Det vidareDetta av an-

utländska flygföretagha kontroll på de verk-ledning viss äratt som
det finnsbl.a. eftersom inte någoti Sverige EG-ännusamma

för drifttillstånd täcker aktuella aktivi-harmoniserat regelverk som nu
företeelser faller under begreppetDärtill kommer vissaattteter. som

efterlevnad särskildakan kräva svenska vill-luftfart särskild art avav
och upprätthållerregleringen i krav på till-kor. nuvarande LL LFDen

stånd.
utfärdas Luftfartsverket.verksamheten OperatörerTillstånd till av

erhåller regelmässigt tillstånd förutsattlicensierade i EES-stat atten
föreligger. Vanligen detekniskt/operativa hinderinga är operatörer

hemmahörande i Norden.ansöker tillståndomsom

utanför EGLuftfart mellan ochSverige staten

etablerade i ochgäller flygföretag EG enbart flygerdetNär är somsom
framgår det uttryckligendestinationer utanför EG inte licensie-på av
behöver ha operativ licens.ringsförordningen dessa Eftersomenom

tillträde till marknadenden operativa licensen inte ärutan ettger
verksamheten flygbolag, dockgrundläggande villkor för allasom synes

licensoperativ krav förmedlemsstater även äracceptera att ett atten
tredje land.mellan EG ochbedriva transporter

trafik mellan Sverige ochluftfart i regelbunden utanförFör staten
lufttrafiljdretag, förutomsvensktkrävs det frågaEG när är ettom ope-

trafiktillstånd koncession lämnatsoch drifttillstånd,rativ licens att av
den myndighet regeringen bestämmer.svenska regeringen ellerden av

lufträttenprincipen i den internationellagrundläggandeDen är att
ovillkorlig till sitt luftrum.har uteslutande och Därförvarje rätt ärstat

från territorium tillåtenflygning respektive till eller endastöver statens
kan lämna sådant samtyckemed denna antingensamtycke. En statstats

bilateralt eller multilateralt-ingå avtal medatt ett stat-genom annan
eller beslut. det gäller den icke regelbundnaensidigt Närettgenom

det enligt artikel i Chicagokon-kommersiella luftfarten överlämnas 5
i vilken utsträckning denna skallventionen åt varje bestämmaattstat

gods ochregleras det befordran till ellergällernär postav passagerare,
från den internationella regelbundna luftfartendess territorium. För

artikel ingenstadgar å andra sidan konventionens 6 regelbundenatt
till konventionsstat dennatrafik får bedrivas elleröver utan statsen

medgivande.uttryckliga
utländskt Iufttrafilg’6retag hemmahö-det frågaNär ärär ett somom
vill flyga Sverige krävs därför antingenrande utanför ochEG som
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myndig-eller densvenska regeringendentrafiktillstånd lämnatsatt av
den grundenpåkrävstrafiktillstånd inteellerbestämtregeringenhet att

ochmellan Sverigeöverenskommelseenligtmedgiventrafiken äratt
Motsvarande gällerhemmahörande.lufttrafikföretagetdär ärlanddet

regelbundenbedrivaskallEG-lufttrafikföretagutländsktför ettatt
utländskadetutanför EG. Förlandoch attSverigemellanflygtrafik ett

områdesvensktluftfart inom ärförskall kunnaflygföretaget accepteras
drifttillstånd ellerhar motsva-flygföretagetförutsättning ettdet atten

ochtillståndtrafikaladeSverige. Förutomgodtaskanrande avsom
vidarekrävsSverigeiinhämtaharflygföretagetgodkännanden attsom

Även flyg-svenskthemmastaten.tillstånd från ettnödvändigagivetvis
i dentillstånd krävsdeinhämtasidasingivetvis åmåsteföretag som

trafiken.berörsstat avsom
trafikrät-utväxlarinnebärluftfartsavtalen att staternabilateralaDe
traditionavtalsrelationema avvägstrafik. Iregelbundenförtigheter av

ändamålsskälochmycketförmånema noggrantömsesidigadeofta -
trafikförsörj-uthålligtnationenför anpassatsäkrabehovet ettattt.ex.
omfattningengällerroll detframträdande närspelarningssystem en-

utnyttjas.de får Ivillkorvilkaoch pårättigheternamedgivnade av-av
dehelhetslösningbalanseradofta eftersträvatshar som gertalen en

flygbolag likvärdig möj-nationellaavtalsslutandebägge parternas en
för innanavtalenKännetecknande är ettatttrafiken.bedrivalighet att

den därdesignerasskall dettrafik partutsesbedrivafårflygföretag av
huvud-skallbilateraladenoch motpartenhemmahörflygbolaget som

flygföre-avtalet designeratmedenlighetitrafik ettregel acceptera av
får be-vilka linjermindreeller noggrantavtalenI somtag. meranges
mindreellerluftfartsavtal kanhärför. Ettvillkorenoch varaflygas mer

flygföre-helt det enskildaiöverlämnar settstortavtalVissaliberalt.
trafikfrågor egentligbeslutagrundval utankommersiell omatttaget

detaljeratsynnerligenavtal reglerarAndramyndighetsinblandning.
and-flygpriser ochkapacitet,linjeföring,avseendemedflygtrafiken

efter-luftfartspolitikensvenskanuvarandefrågor.kommersiella Denra
vilkaluftfartsavtal ingås,liberalamycketgenerellt gerattsettsträvar
sinautsträckning göramöjligamöjlighet i största egnaflygföretagen att
myndig-fråninblandningöverdrivendispositionerkommersiella utan

beroendegivetvisdock ävenkaraktärluftfartsavtals är avheterna. Ett
olikafinnsavtalgällandeSveriges 80inställning ochmotpartens caav

tillskies-avtals.k.friasynnerligenfrånföreträdda, alltavtalstyper open
överenskommelser.restriktivamera

flygföretag,designering ut-reglerförutominnehållerAvtalen avom
trafi-föroch andratrafiktillståndåterkallandeochändringfärdande, av

ömsesidi-vissadäriblandmedgivandenochtillståndnödvändigaken -
be-andraantalflygsäkerhettill även ettanknytningmedreglerga -
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regler tullar förstämmelser. Som exempel kan och luftfar-nämnas om
utgående avgifter och regler de designerade flygföretagensten om

avtalsstaten.verksamhet i den främmande
lufttrafikföretag inhämta de godkännandenåligger ochDet ett att

villkor finns föreskrivna i trafiktillstånduppfylla de eventuella ettsom
Överenskommelse. Vidare skall lufttrafikföretag iakttaeller deetten

utfärdatföreskrifter Luftfartsverket har se BCL-A4.som
taxiflygning, luftfartdet gäller och dvs. i ickeNär charter- regel-

trafik, Sverige och utanför EG/EES f°arbunden mellan sådanstaten
trafik huvudregeln endast utföras efter särskilt meddelat tillståndenligt

Luftfartsverket har meddelat bestämmelserLuftfartsverket. härom,av
vilkenframgår vilken trafik kräver tillstånd, trafikvilka somav som

behöver till luftfartsmyndigheten och vilken trafikendast anmälas som
ansökan eller anmälanfår krav sig till myndigheten.ske påutan vare
skandinaviskt samarbete ochReglerna tillkommit i i stortsomsom-

och Danmark har nyligenlikalydande i Sverige, Norge varitärsett -
föremål för särskilt villkoren för s.k. sällskapsrese-varigenomöversyn,

liberaliseratsflygningar förenklats och BCL-A2, LF S 1999:50.

luftfart omfattas licensierings- ochInrikes inte avsom
marknadstillträdesförordningarna

marknadstillträdesförordningen inte tillämplig krävs, förNär är att ett
lufttrafikföretag skall få bedriva inrikes luftfart i förvärvssyftesvenskt i

drifttillstånd.Sverige, endast ett
får i andra fall följerutländskt lufttrafikföretag mark-Ett än som av

eller överenskommelse mellannadstillträdesförordningen Sverige och
luftfart i förväivssyftefrämmande inrikes inominte Sverigeutövastat

Är det fråga luftfart icabotage trafiktillstånd. regelbundenutan om
i fall beviljas tillståndtrafik beviljas tillstånd regeringen, annatav av

trafiktillstånd krävs drifttillståndLuftfartsverket. Förutom även ett ut-
lufttrafikföretagets tillsynsstat. har drifttill-färdat Operatörer ettsomav

från dock till följd ochstånd EES-stat kan EG-rättens EES-aven
avtalets allmänna fri tjänstehandel påräkna svenskt tillståndregler om

Sverige inte tekniskt/operativafå utföra s.k. aerial work i hinderatt om
föreligga.kan anses

Överflygning och/eller mellanlandningsvenskt Sverigeterritorium iav

luftfartyg harregistrerat i land biträtt Chicagokon-Ett är ett somsom
luftfart ickeventionen och används för i regelbunden trafik har rättsom
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mellanlandning i Sve-territorium och/ellertill överflygning svensktav
Är luftfartfråga ikommersiella ändamål. detrige för andra än om re-

finns multilate-dettrafik föreligger sådan endastgelbunden rätt enom
fall krävs trañktill-överenskommelse härom. övrigabilateral Iral eller
mellanlanda iterritorium och/eller Sve-flyga svensktförstånd överatt

rige.

förvärvssyfteLuftfart utan

tillstånd verk-kräverluftfartsverksamhetformer ävenVissa omav
härför enligtförvärvssyfte. Motiveringeni ärsamheten inte äger rum

Meds.1l4. stöd1957:69 7säkerheten prop.tillförarbetena hänsyn av
föreskrivit krav tillståndregeringen påhartredje stycket LLkap. §1

Vidare krävs det tillstånd förLF.utbildning 84 §ochför skolflyg
fallskärmshoppning se 84 § och 86-88 LFflygning ochavancerad

särskild såsom kraftled-luftfartsverksamheterför andra art,samt av
trañkövervakning se 89 § LF.bogsering,ningsinspektioner, m.m.

verksamheten vissa falli med-uppfattasart skallAv särskild attsom
och tredje I 89 § andra stycket LFförhöjd risk förför utövare man.en

tillstånd, de inte iinte krävervissa verksamheter utövasnämns omsom
särskilda omständigheter. Enligtunderövrigtomfattning eller istörre

Luftfartsverket frågorstycket LFi första prövarhuvudregeln 81 § om
luftfart i trafik.luftfart regelbundendet gäller äntillstånd när annan

överväganden1 1.2

Allmäntl 1.2.1

till luftfartbehandlarkapiteldet rättenUtredningens förslag: I som
bestämmelserna i kapitletstadgandeinledningsvis in attetttas om

EG-förordningar.följerskall tillämpas någotinte annat avom
det finns två oli-det klart framgårLagstiftningen ändras så attatt

trañkpolitiska- ochflygsäkerhetsmässiga ochtillståndka slag av -
motiveras olika intressen.dessaatt av

tillståndspliktigadendelframgårföregående avsnittAv att storen av
anslut-Efter SverigesEG-förordningar.reglerasluftfarten avnumera

framför motstri-gäller EG-förordningamatill Europeiska unionenning
föreslår utred-4.3behandlats se avsnittdande svensk lag. Som ovan

det finnskapitletbestämmelse i förstadet inningen attatt tas omen
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lagen och har företrädesidanvidgällerEG-förordningar av somsom
generell hänvis-lagstiftning. sådannationell Enmotstridandeframför

det i andra lagrumhindernågot görsintening kan utgöra mot attanses
svenskabakgrund deEG-förordningar. Mothänvisningar till attav na-

påtagligt påverkasluftfart såtillbestämmelsernationella rätten avom
inledningsvis i kap. bördet 7utredningenEG-förordningar, attanser

skall tillämpaskapitlet intebestämmelserna istadgandein attetttas om
EG-förordningar.följernågot annat avom

luftfarts-tillstånd tillkrav påoch LF:sLL:sVid tillämpningen av
till-behandlats två olika slagverksamhet förekommer avovansom

tlygsäkerhetsmässigtgrundas pådrifttillstånddels ettstånd, ett som
trafikpoli-huvudsakligentrañktillståndgodkännande, dels ärett som

skolflyg ochfå bedrivabehövs förtillståndtiskt motiverat. De attsom
särskild kan special-luftfartsverksamhetfåför artutövaatt somsesav

olika tillstånd framgåruppdelning i tvådrifttillstånd. Dennaformer av
utredningens mening bör lag-Enligteller LF.uttryckligen LLinte av

olika slag till-det finnsframgårdet klartändras såstiftningen attatt av
och dessa motive-trafikpolitiska—ochflygsäkerhetsmässiga attstånd -

olika intressen.ras av

mellangränsdragningenNärmarel 1.2.2 om
tillståndspliktigoch icketillståndspliktig

luftfart

i olikauppdelningsker detlagtextenI treförslag:Utredningens en
bruksflygtill-drifttillstånd,tillstånd;flygsäkerhetsmässigaformer av

utbildningstillstånd.ochstånd
nuvarande gränsdrag-detdrifttillstånddet gäller utmönstrasNär

krav på drifttill-medochförvärvssyftei ersätts ettningsbegreppet
allmän-lufttransporterutföraskallbetalningnågonstånd när mot

ställs detlagstiftningennuvarande ävenskillnad från denTillheten.
firmaflyg.frågadrifttillstånd detkrav på ärnärett omupp

hjälp luft-arbeten medfå utföraförtillstånd krävsDet att avsom
bruksflyg tänktbruksflygtillstånd. Begreppet är attfartyg benämns

internationella sammanhang be-iverksamhetsådanmotsvara som
bruksflyg får iuttrycketinnebärvilketaerial work, attnämns en

i dag.det harinnebördviss mån änannan

tillståndskrävan-mellangränsdragningluftfartslagstiftningenI görs en
utgångs-sker medgränsdragningluftfart.tillståndsfri Dennaochde
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kanGenerelltinte.förvärvssyfte eller sägasluftfarten sker ipunkt i om
tillståndsfri.sker förvärvssyfteluftfart inte i äratt som

mellan till-gränsdragningenrörandelagstiftningennuvarandeDen
förarbeten från mittengrundasluftfarttillståndspliktigståndsfri och

nivå och det för-tekniskatidenspräglad denoch1950-talet är avav
flygmark-påantal aktörerrelativt begränsatfannshållandet det ettatt

naden.
utförd i förvärvssyfteluftfartstycket LLförstakap. 1 §I 7 attanges

detta.upplysning Detingen utövertillståndspliktig. lagtextenIär ges
med begreppetskallvadledningsåledes inte någon avsessomomges

heller någon definitioninteinnehållerförarbetenförvärvssyfte. Lagens
emellertid flertalfinnsrättspraxisförvärvssyfte. I ettbegreppet av-av

‘behandlats.förvärvssyfte harbegreppetgöranden där
vilken luftfartdet gällerfrågan avgöragrundläggande när attDen

luftfart skall varatill-vilkentillståndskrävande ochskall somvarasom
tillståndsprövningen. Två huvudsyf-medsyftetvadståndsfri ärär som

och det and-flygsäkerhetsmässigadetdärvid.framträder Det ärten ena
trañkpolitiska. gäller såväl deDettaellerluftfartspolitiskadetärra

flygsäkerhetsmässigareglerna. Deninternationelladesvenska som
huvudsakligen inomframgått,tidigaresker, såsomprövningen ramen

trafiktill-inom förtrafikpolitiskadenochdrifttillstånd ettför ramenett
stånd.

fallvissa uppställs krav pådet imedsyftethuvudsakliga ettattDet
skall upprätthållas. någonflygsäkerheten Närsåledesdrifttillstånd attär

luftfartyg,med får detutföraallmänheten transportererbjuder att anses
sida skallallmänhetens denfrånberättigat intresse attfinnas somett
visar verksamhetenprövninggenomgåtthar attutföra tjänsten somen

finns uppställda. Genomflygsäkerhet attkrav påde sommotsvarar
verksamhetenutnyttjar görakontrolleras kan denverksamheten ensom

auktorisa-luftfartsmyndighetensutgångspunktmed iriskbedömning
tion.

flygsäkerhetsmässigtdrifttillståndtill kravethänsyn ärMed att
ha relativtskälutredningens meningdet enligt attfinnsbetingat en

prin-drifttillstånd. Iskalldet krävasvilka situationerpå istrikt ettsyn
avtalingårnågonfalldrifttillstånd i dekrav närdet finnascip bör ett
utfördendärflygtransport, änutföraersättning somatt mot annanen

vilkaochdestinationflygningens överbestämmer över per-transporten
luftfartyget.medföras iskallsakerellerskall medfölja somsoner som

det förväntanuppstårutfördflygtjänstbetalar för fånågonNär att enen
detta i enlighetskall utföra tjänsten göradenkrav på atteller ett som

Mahn-Lars-Göranområdet,rättspraxis‘ genomgångutförligFör seaven
till luftfart.berg, Rätt
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den skalldärför viktönskemål.med den betalandes Det är attav som
sådant omdömekunskaper och harsådanautföra tjänsten besitter attett

rådande för-realistiska underkunds kravbedömadenne kan ärom en
flygsäkertgenomförasflygning kanoch sätt.hållanden ettom en

det konsek-drifttillståndkrav påställaGenom ettatt reses som enupp
ochoch dess organisationföretagetantal krav både påhärav ettvens

flygsäkerheten.höjervilketpiloternas kompetens
vinstsyfteellerkrav på vinstföreligga någotskall inte behövaDet

med det harbör räckaföreligga, dettillståndsplikt skallför attutanatt
finnas någotinte hellerskall utgå. börersättning Detavtalats attom

för den skallomfattningskall ha vissverksamhetenkrav på attatt en
medföra till-skall kunnaenda flygningtillståndspliktig, utan enanses

dock intedrifttillstånd fårfinnasdet skallståndsplikt. Kravet ettatt
Behovetobefogathämmasprivatflygetställas så högt sätt.ettatt av

privatflygarevid färd medlikadrifttillstånd kan inte stort enanses vara
utifrånsituation hardennapersonligen känner. I passagerarenmansom

flygning-möjlighetpilotenpersonliga kännedomsin avgöraatt omom
krävas någotbör det inteinte. Såledessäker ellerbetraktaskan somen

närstående kretsfalletdrifttillstånd i det ärutövarenatt passagerareen
förhållandeomedelbarttill denne står iersättningden utgessamt som

ombord-samtligaoch delas lika mellanflygkostnademadirektatill de
varande.

hitta uttryckdet svårtmeningutredningensEnligt är ettatt som
frånluftfartdenändamålsenligtochnaturligt sätt avgränsarett som

nuvarandedrifttillstånd.kräva Detflygsäkerhetssynpunkt bör ut-ett
missvisandeutredningen någotfinnerförvärvssyftetrycket i genom

viljeinriktning hosvissfinnasantyder det måstesyfteordet attatt en
verksamhetenochflygningeneller utförtillhandahållerden attsom

omfattningellerviljeinriktningvissomfattning.viss Enmåste ha en
börskall föreligga.tillståndsplikt Detförföreliggaskall inte behöva att

förobjektivt föreliggeromständighetermed vissaräcka attrentatt en
tillståndspliktig.skallflygning anses

syftet medförtsdetbakgrundMot omovanresonemang somav
flyg-beroendetillståndspliktendrifttillstånd, får enav omanses vara

utred-betalning. Enligtoch den skerallmänhetenning sker motom
båda faktorer kandessadärförmening börningens övervägas er-om

gränsdragningsbegrepp.förvärvssyfteibegreppetsätta som
begreppetanvändaanförasInledningsvis kan det motattatt genom

bestämmelsernamedöverensstämmelsebättreuppstår detbetalning en
ochChicagokonventionen och JAR-OPS li

drifttillstånd och li-koppling mellan kravetfinnsEftersom det en
den be-skäl titta pådet finnascensieringsförordningen kan ävenatt

Enligt dennalicensieringsförordningen.används igreppsapparat som
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betalning utföra lufttrans-tillståndoperativmed licens att motettavses
det frågaoch/eller gods. Eftersom ärpostport om enpassagerare,av

auktoritativt kan uttol-EG-domstolenendastEG-förordning detär som
frånavgörandenemellertid ingafinnsbetalning. Detbegreppetka mot

uttalanden frånnågrafinns hellerfråga. intei denna DetEG-domstolen
medbeträffande vadvägledningkommissionen ut-som avsesgersom

således intenärvarande går detbetalning. närmaretrycket För attmot
licensieringsförordningen.uttryck imed dettavadavgöra som avses

bok-tolkas iinte skallbetalning snävdockkanDet motantas att en
och kvalificerandeytterligarenågotdet krävsmening,stavlig attutan

skulle föreliggaenstaka flygningvidredandet inteså attmoment, en
operativ licens.krav påett

gränsdragande begrepp i denbetalninguttrycketAnvänds mot som
kan uppstå olägenheter.hävdas detdetkanlagstiftningensvenska att
gemenskapsrättsliga be-användas i denskallbegreppetSäger attman

licensieringsförordningen, inteenligtbetydelsendvs. vettydelsen, man
uttolka begreppet kanEG-domstolenSkullebetyder.riktigt vad detta

från natio-betydelse vadfår änbegreppetdet hända snävareatt somen
vilken luftfartgällerdet avgöraönskvärtnell synpunkt attnärär som

nationell angelägenhet.fortfarandevilketdrifttillstånd, ärskall kräva en
olä-betydelse kan å andra sidan dennationellbegreppetGes egenen

rättsområde, harinom ochbegrepp,uppstågenheten ettatt ett samma
grundhar sin i gemenskapsrättendetberoendebetydelserolika om

nationellaeller den rätten.
hinderdet inget begreppetfinnsmeningutredningensEnligt mot att

nationell betydelse. Detta särskilt med hän-betalningmot egenenges
licensoperativ har olika syften.drifttillstånd ochkravet påtill attsyn

EG-domstolen uttolkar begreppetuppståkanolägenhetDen omsom
det inne-ochlicensieringsförordningenbetalning imot en annanger

svenska reglernaenligt debörd den betydelse begreppetän omges
skäl avstå fråndet finnssådrifttillstånd kan inte attstor attanses vara

lagstift-svenskadenigränsdragningsbegreppanvända det ettatt som
kravet påutredningendärförföreslårSammanfattningsvis attningen.

allmänhetensker åtflygningberoendedrifttillstånd skall av om envara
betalning.den skeroch motom

flygverksamhetharinteföretag,detsällan förekommerInte att som
fö-sådantOmflygverksamhet.bedriver visshuvudnäring, ettsinsom

givetvis krav påutomstående uppkommerflygtjänster ettutförretag
allmänhet ochutomstående betraktaseftersom dedrifttillstånd, som

företags-den situationeninnefattar attersättning utgår. Detta även en
itjänster företagenbart utförflygbolagharkoncern ett eget som

koncernen.
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Är kallas dvs. flyg-brukarvaddet däremot fråga somom
eller organisationsföretagsförbedrivsverksamhet ett egenensom

utomstående ochfrånersättningräkning och inte utgörmot som en
verksamhet, föreliggerorganisationensellerföretagetsmindre del av

härför firma-drifttillstånd. Skäletpånärvarande inget kravför ärdet att
inte bedrivs i för-verksamhetenlängeprivatflyg såklassasflyg som

Även utredningengränsdragningsbegreppmed devärvssyfte. somnya
tillståndspliktigt, eftersom det intefirmaflyg inteförslår skulle vara

Enligt utredningens meningbetalning.allmänheten ellersker åt mot
firmaflyget borde till-intedock skälfinns det övervägaatt varaom

ståndspliktigt.
auktorisationdrifttillståndbehandlats fårSom ett ses som enovan

viss flygtjänstskall utnyttjamöjligt för dendet göraattgör ensomsom
varför företag bedriverifrågasättaskanriskbedömning. Det ett somen

kontroll degenomgåskallflygverksamhet inte gör atten som somegen
verksamhetensigkan förvissai företagetanställda att motsvararär om
särskilt de anställdauppställda,finnsflygsäkerhetkrav på närde som

skall privatpiloten.relation till Denpersonlighar någoninte som resa
visst färdmedel eller inte.önskar anlitahelt hansjälvkan ettavgöra om

möjligheter påverkabegränsadeharanställd i företag attDen är ettsom
eftersom han ii tjänsten,hanvalsitt stornär ut-transportsätt reserav

arbets-till det eller dehänvisadfår transportsättsträckning somanses
flygverksamhet kan detföretaganvisat.har Hargivaren ett egenen

önskar påhävda hananställdförsvårtsåledes annatatt att resavara en
det finnsbakgrund kan detdennamed firmaflyg. Mot attsätt än anses

kontroll, så deskall genomgåfirmaflyg ärbehov attett att somenav
bedömning verksam-utomståendeföretag fåranställda i ett av omen

kontroll skapas detsådanGenomföreskrivna krav.uppfyllerheten en
uppkommer bättreoch detoch redaordningallmäntockså ettsett un-

tillsynsverksamhet Beläggs firma-Luftfartsinspektionensforderlag
inte i onödan betunga berördadet dockfårtillståndskravflyget med ett

begränsad flygverk-företag hardet frågaföretag. När är som enom
iske i förenklad formkunnatillståndsprövningensamhet, bör storsom

från företagets sida.anmälningsskyldighet Detutsträckning vilar på en
drifttillståndskäl krävafinnsframhållas det inte närbör attatt en an-

Överhu-behov.tjänsten för sittsjälv iflygerställd i företag egetett
drifttillstånd förkrav deaktuellt med påblibör det aldrigvudtaget

2 företag hem-det förförslaghar nyligen lämnatsDanmark ärattI ett om som
för fåTrafikministeriet utfötillståndskall krävasmahörande i Danmark attav

finnaflyvning Trañkmi-med Se Rapportfirmaflyg m.m.,ompassagerare.ra
Februar 1999.Luftfartsvaasen,nisteriet och Statens



till lufifartRätten 279SOU 1999:42

utföra enligt sittA-certifikatinnehavare har attflygningar rättsom en
certifikat.

före-benämnasbrukarluftfartsärskild formfinnsDet somaven
flygverksamhet bedrivsbeskrivasningsflyg och kan somsom ensom

till kostnadlägstaförsubjekt samlasolikaförening, därinom atten
skullför nöjeseller enbarttransportmedelantingenutnyttja flyget som

före-betydelseni denförekommerföreningsflyg attävenBegreppet en
helaluftfartygs kapa-hyrtsammanslutning harliknandeellerning ett

dock be-användsframställningenföljandedenA-4. Icitet se BCL
betydelsen.förstnämndadeniföreningsflyg enbartgreppet

luftfartslagstiftningenbestämmelser iinganärvarandeförfinnsDet
finns heller inteföreningsflyg. Dettillämpningsföreskriftemaeller i om

verk-för bedömningledningstöd ochtillförarbetsuttalandennågra av
tillståndsplikt.samhetens

formenföreningsflyg. vanligasteDenformerolikaflerafinnsDet av
tilldessa föreningariMedlemmarna är störstaflygklubbama.utgörs av

förutnyttjar flygplanendessaflertaletochfysiskadelen avpersoner
exempel föreningar be-ärnöjesflygning. Ettochrekreation annat som

huvudsakligen förslutit sighar attföretagantalstår ett sammansomav
transportbehov.företagsrespektivesinatillgodosekunna

flygplan medlemochtillhandahållerendast ettföreningNär enen
certifikatinnehavare finns det ing-egenskapiflygplanetflygersjälv av

ha drifttillstånd.behöva Närskallföreningen etttillanledning atten
flygplan dvs.såväl pilot,tillhandahållerdäremotföreningen som en

frågan före-uppkommer intemedlemmarsinatilltransporttjänst, om
drifttillstånd.behöverningen ett

utredningen föreslår blirgränsdragningsbegreppMed de en avsom
förenings medlemmar be-utsträckning är attvilkenikämfrågoma en

kvalifikationer bli med-helst utanallmänhet. Kantrakta vem somsom
verksamhet måstetill föreningenstillträdeoch fåflygföreninglem i en

all-Genomtillträde till flygningarna.erhållit attallmänheten haanses
för flygningarnaersättningochtill flygningarnatillträdeharmänheten

till-betraktasskall verksamhetenföreningenförmån förutgår till som
ståndspliktig.

tillhanda-dentillståndspliktig närskallinteföreningFör att varaen
kvalifi-krav påfinnas någotdetpilot måstesåväl flygplanhåller som

verksamheteninteföreningen, såmedlemskap i attför erhållakation att
förstår öppen envar.

medlemskapförÄven kvalifrkationskravsådanaförening harom en
för allmänhetenståkanverksamhet inte öppenföreningensatt anses
flygförening haruppkomma. Närtillståndspliktändå frågankan enom

ff.luftfart, 4183 tillMalmberg, RättLars-GöranSe s.



280 Rätten till lufifart SOU 1999:42

kvalifikationskrav erhålla medlemskap föreningen,för kunna iatt men
föreningens består företagmedlemmar huvudsakligen och förening-av

huvudsakligensyfte tillgodose medlemmarnas transportbe-är attens
hov, får föreningens verksamhet tydliga drag ñrmaflyg. Eftersomav
det enligt utredningens förslag skall krävas drifttillstånd för fåett att

firmaflyg inte kunna kringgå dessa reglerbedriva bör attman genom
flygföreningtillsammans med andra företag driva i stället för atten

finnaflyg företags tlygföreningbedriva i respektive När i hu-namn. en
firmaflyg det därförvudsak för måste betraktasersättningutgör en som

föreningen firmaflyg, varför den enligtbedriver utredningens för-att
tillståndspliktig.slag blir

tlygsäkerhetsmässigahar behandlats den tillståndspliktenOvan för
finnslufttransporter sker ersättning. formDet ävenmotsom annan av

luftfart flygsäkerhetsskäl finns anledning krävadär det tillstånd.attav
förEnligt stycket får skolor sådan utbildning84 § andra LF som

behörighetsbevis inte drivas tillståndkrävs för certifikat och utan av
LuftfartsverketsLuftfartsverket. Vidare det enligt 89 §krävs LF till-

luftfartsverksamhet särskild dvs.stånd till s.k. övrig närart,av man
luftfartyg. Tillståndspliktutför olika slag arbeten med hjälp före-avav

ligger båda dessa fall förvärvssyfte inte föreligger. saki I fin-även om
utredningen inte skäl några påtagliga ändringar detgöraatt närner

flygutbildning förgäller reglerna tillstånd för och utföra olikaattom
luftfartyg. Utredningen finnerformer arbeten med hjälp emeller-avav

tid dessa båda tillstånd kunde åsättasdet skulle bra särskil-att vara om
förslår därför de skall benämnas utbildnings-da Utredningen attnamn.

närvarande med bruksflygtillstånd och bruksflygtillstånd. För avses
förvärvssyfte bedrivs med luftfartygluftfartsverksamhet i som vars

överstiger 700 kg och inte skol-högsta tillåtna flygmassa 5 ärsom
luftfartsverksamhet särskild Till följdviss utred-flyg, art.samt avav

bruksflyg omdeñnieras, så det iförslag får prak-ningens begreppet att
oftainternationella sammanhang använda begrep-tiken det imotsvarar

aerial work.pet
trafiktillstånd det betingat luftfartensdet gäller kravet påNär är av

nationella utformadet behovet till-internationella reglering och attav
kommersiella luftfarten såväl för inhemskaståndsgivningen för den -

luftfartspolitiskautländska enlighet medi övervägan-operatörersom -
och behov i övrigt. grundläggandeden och nationella intressen Den
lufträtten varje har uteslutandeprincipen i den internationella är att stat

luftrum. Därför flygning respektiveovillkorlig till sittoch är överrätt
tillåten endast med dennatill eller från territorium statsstatens sam-
samtycke antingen ingåtycke. kan lämna sådantEn stat att ettgenom

eller multilateralt- ellerbilateraltavtal med ettstat genom en-annan -
sidigt beslut.
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tillståndvilkauppställningschematisknedanHär över som en-ges en
former luftfart.för bedriva olikaförslag behövsligt utredningens att av

förslagLufträttsutredningensTillståndskrävande luftfart enligt

flygflirctag: OLmed svensktSvensktOL FlygiöretagOperativlicensDriñtillståndLufttransporter
licensieringsförord-krav på enligtdritttillstånd:ingetenligt licensierings-kapåt enligt7 2 §skersom ningen trañktillståndtrafiktillståndförordningen samtLL"mänhetenmot

enligt kap utfärdat7 9 §LLbetalning
regeringenRegelbunden av

trafik
harsvensktFlygtöretag harFlygtöretagsom som

trañktillstandsvenskt driñtillstând:driñtillstånd:
enligt 9 LL tillstånd enligt bilateralt7kap §

eller multilateraltluflfarts-
tratiktillstândavtaloch/eller

utfärdatenligt kap9 LL7 §
regeringenav

Flygföretag med svensktSvensktflygtöretag: OLlicensOLOperativDriñtillstândLufttransporter
driñtillstånd:inget licensieringstör-licensierings- krav enligtenligtåt enligt kap7 2 §skersom trañktill-trafiktillsténd ordningenförordningen samtallmänheten LLmot

ståndenligt kap9 LL7 §betalning
utfärdat LFVIcke regelbunden av

trafik
Flygfliretag land:harsvensktFlygföretagfrånannatsom
driñtillstánd: trañktillstándenligt kap9trafiktillstánd 7

9 LL.enligt7kap § Undantag och/eller tillstånd§ LL
enligt ellerfårmedges 9§4 enligt bilateraltst.

luñfartsavtal.multilateralt
enligtUndantagfår medges

9 4§ st.
Flygfbretag medtillämpligt svenskt tillämpligtDriñtillstândRundflyg
driñtillstând:inget krav påenligt7kap2 §
trafiktillstándLL

Rundflygäratt
svensktharFlygföretagbetrakta somsomen

trañktillstånddriñtillstånd:luñtrausport
UndantagLL.enligt7 kap9 §

§49fårmedgesenligt st.
trafiktillståndtrafiktillstånd kravpåIngettillämpligt IngetkravDriñtillståndFirmallyg

enligt7kap2 §
LL.

trafiktillstând,svenskt påmed Ingetkravtillämpligt FlygtöretagBruksflygtill-Bruksflyg,tex:
krav kap.9 2 LLinget 7 §bruksflygtillstånd:ståndenligt7Jordbruksflyg

trañktillstandkap. LLinspflyg 7§Mätn-o
Bogsertlyg

svensktharFlygtbretagTrañkövervakn som
trañktill-brukstlygtillstånd:Skogsbrand-

dockLL,ståndenligt kap9§7bevak
tärundantagmedgesFotoflyg

Reklamflyg
trañktillstånd. tillämpligttillämpligt IngetkravUtbildningstill-Luftfartsomavser

ståndenligt kap7utbildning
8§LL
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luftfartyguthyrningoch11.3 In- av

licensieringsförordningen finnssidanVidUtredningens förslag: av
tillstånd till in- ochluftfartslagenbestämmelse ibehov ut-omav en

utformasbestämmelse börluftfartyg. Dennahyrning ettsom re-av
eller den myndighetregeringenförbemyndigandelativt Vitt som re-

tillstånd för hyradet krävsföreskrivabestämmergeringen när attatt
luftfartyg,eller hyra ut

luft-och uthyrningreglera in-behovvissa fall finns detI attett avav
fråga hyresarran-gällande främst isiggjortbehov harfartyg. Detta om

tillståndskrävande luftfartbedriverflygföretagmellan två somgemang
ochsärskilt gäller detta in-lufttransporter,kommersiellaformi ut-av

leasebesättning s.k.luftfartyg med över gränsema.hyrning wetav
stånd dettakommit tillharmonisering hareuropeiskvissEn om-

svensk del finns vissaoch JAA. FörECAC ävenråde EG,genom
grundade det skandi-blandregler,nationellakompletterande annat

ihannoniseringen ochviktigt ledluftfartssamarbetet. Ettnaviska un-
s.k. dry leasebesättninguthyrningderlättandet in- och utgörutanav

innebärChicagokonventionen,ibisantagandet artikel 83 att ensomav
skall godtasICAO-statermellan tvåtillsynsansvaretöverföring avav

övriga ICAO-stater.
förord-luftfartyg i rådetsuthyrningochin-reglerasEG-rättenI av

för lufttrafikföretagtillståndutfärdande2407/92ning EEG avomnr
tidigareförordninglicensieringsförordningen. Denna är nämntssom

och/eller gods mellanvid lufttransporttillämplig postpassagerare,av
Luftfart intebetalning.flygplatser är t.ex.olika transporter,mot som

Förordningenlicensieringsförordningen.utanförfalleraerial work,s.k.
hemmahörandeflygföretagutländskatillämplig på ärheller inteär som

Enligt artikel iSverige. 10.1trafik inombedriverutanför ochEG som
upprätthållandetsäkraförskall,licensieringsförordningen ettatt av

luft-använderlufttrafikföretag,säkerhet och ettkrav på ett somansvar,
medföretageller förserföretagtillhörfartyg ett annatannatettsom

tillståndsmyndigheten.förhandsgodkännandeluftfartyg, inhämta ett av
del leasingavtalet mellanskallgodkännandetVillkoren för utgöra en av

vidinnebärallmänt kravartikel finns10.2 wetI attettparterna. som
flygsäkerhetsstandardflygföretagetsskall det inhyrdalease motsvara

flygföretaget.inhyrandeför detstandard gällerden som
luftfartyg i kap.och uthyrning 7 7in-luftfartslagen reglerasI av

den myndighetregeringen ellerbestämmelse harEnligt denna som re-
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tillstånd förkravföreskrivabemyndigatsbestämmerger-ingen att
får föreskrivastillståndbrukare.luftfartyg till Kravupplåtelse omav

till luftfartenflygsäkerheten ellertillmed hänsynbehövsdet annars
och trañkpolitiskatorde syfta luftfarts-ledetriket. Detinom senare

tillbehör ellertillstånd får gällabedömningar. Kravet även reserv-
delar.

tillstånd förkrävsmeningenstycket förstaförstaEnligt 91 § LF
uthymingsverksamhetdvs.förareluftfartyg samtupplåtelse utanav

dry leasebesättning, s.k. out. En-luftfartyguthyrningenstaka utanav
mellanför upplåtelsetillståndinte någotdetmeningen krävsandraligt

luftfartygetförvärvssyfte,iluftfarthardem utövarätt att om an-som
meddvs. uthyrningtillstånd tillharupplåtarenluftfartvänds i som

gällermeningen LFförsta§out. 91 ävenleasebesättning, s.k. wet an-
flygmateriel.nan

uttryckligenin, intedry leases.k.besättning, ärInhyming utan reg-
regleratlease inheller s.k.och LF. Intelerat i LL wet synes genom

endast talas upplå-meningenandrastycketförstadå det i91 § LF, om
uthyrning.dvs.och upplåtaren,telse

flertalfinns det dock be-och LFi LLbestämmelserna ettUtöver
luftfartyg. finnsDärtilluthyrningochin-stämmelser i BCL enavom

för luftfarttillståndsgivning i regelbunden tra-i regeringensfast praxis
föreskrivs utnyttjanderegelmässigtdet att ettinnebärfik, att avsom

Luftfartsverkets godkän-luftfartyg kräverinhyrdatrañktillstândet med
nande.

licensieringsförordningenÄven bestämmelser ifinnsdet numeraom
luftfartyg finns behovuthyrning detochin-tillstånd förkrav på avom

lagstiftning in- och uthyrning,nationellsvenskbestämmelser i omav
licensieringsförordningenstäcksinteluftfartfinnsdeteftersom avsom

llygskoleverksamhet inteochworkaerial samtbestämmelser, t.ex.
hemmahörande utanför EGluftfart flygföretagminst ärett somsom

område.svensktinombedriver
luftfartyguthyrningreglera in- ochnationella behovetDet att avav

luftfartspolitiska skäl.flygsäkerhetsskäl ochbådemotiveras av
gäl-sig starkastin- och uthymingen görkontrolleraBehovet attav
medenlighetluftfartyg ibrukasleaseVidvid lease.lande ettwetwet

fall det viktigttillstånd. sådantflygsäkerhetsmässiga l är attuthyrarens
förflygföretagens hyresarrangemang, attkontrollharSverige över

skall kunnainteflygsäkerhetenalltframförochtillståndreglerna om
flygföretag fråninhyminggradsärskilt högigällerkringgås. Detta av

flygsä-Sverige. Denflygsäkerhetsstandard änhar lägreländer ensom
kontrolle-tillsåledessyftarleaseprövningen attkerhetsmässiga wetav

luftfartyg haroch dessflygföretagutländsktinhyrt sammaatt ettra
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för svenskt flygsäkerhetsmässigtkrävsflygséikerhetsstandard ettsom
tillstånd.

tillståndsprövningen lease skall huvud-luftfartspolitiskaDen wetav
inte de facto innebärinhymingsarrangemangetsakligen kontrollera att

tillstånd eller trafikrättigheter,gällande krav så-kringgåendeett av
nationella bestämmelser. VidareenligtEG-regleringenväl enligt som

inhymingen sker i överensstämmelsekontrolleraanledningfinns attatt
beaktandetillämpliga medkanoch villkormed de regler vara avsom

beredskapssynpunkter. Slutligen kankonsumentskydds- och näm-t.ex.
trafikpolitiska prövningenflygsäkerhetsmässiga ochbåde denatt avnas

flygföretagutländska inne-mellan tvålease-arrangemangett wet som
för trafiktill-huvudsak sker inomibeflygning Sverige,fattar ramenav

följermyndighetskontroll denna.ståndsgivningen och den som av
tillstånd för in- och uthyrning inte li-påVid dry lease sig kravetgör

hyrs in besättning dry leaseluftfartygka starkt gällande. När utanett
flygsäkerhetsmässiga tillståndiinhyrarensluftfartyget inin skall föras

gäller dry lease in finnsdet detmed detta. Näroch brukas i enlighet
särskilt tillstånd förkräva in-behovdärför inte något direkt ettattav

prövning innan luftfarty-motsvarandeskerhymingen, eftersom det en
flygsäkerhetsmässiga tillstånd.förs i inhyrarensget

drybesättning lease out ochhyrssvenskt luftfartygNär utanutett
svenskt intressedock finnas hadetsker till utlandet kandetta attett av

Även tillsynsansvaret under uthyrningenkontroll uthymingen.över om
företagets hemmalandi det inhyrandetillsynsmyndighetenövertas av

förblir svenskregistreratluftfartygetförutsättningskall under att --
återlämnas till Sverige.hyresperiodens utgång Dettillsynsansvaret efter

luftvärdighetskravinhyrarstatensdärför intressesvenskt ärattär ett av
luftfartyget under uthymings-svenska ochstandard de attsamma som

godtagbarttiden underhålls sätt.ett
vid sidan licensie-utredningen detSammanfattningsvis att avanser

luftfartslagenbestämmelse ibehovringsförordningen finns omav en
bestämmelseluftfartyg. böruthyrning Dennaochtillstånd till in- av

för ellerbemyndigande regeringen denrelativt vittutfonnas ettsom
det krävs till-föreskrivabestämmermyndighet regeringen närattsom

luftfartyg.för hyra in eller hyrastånd utatt
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lufftrafiken12 Vissa bestämmelser om

12.1 Inledning

lufttrafiken.kap. finns bestämmelser Kapitlet omfattar8 vissaI LL om
dehar det betydelseantal stadganden vidärgemensamt attett avsom

således bestämmelser trafikregler,luftfärd. kapitlet finns land-I om
visst gods och fartygshandlingar.ningsskyldighet, Be-transporter av

kompletteras bestämmelser istämmelserna i kap. LL 93-1068 av
LF.

luftfartenTrafikregler för12.2

luftfartTrafikregler för inom svenskt områ-Utredningens förslag:
Luftfartsverket.de fastställs av

kan följastrafikreglema frihetsstrafföverträdelserDe som avav
beskrivs i luftfartslagen.

myndighet regeringenkap.8 1 § LL stadgas regeringen ellerI denatt
iakttas vid luftfar-meddelar föreskrifter skallbestämmer vadom som

Med stöd dennaför olyckor och olägenheter skallder undvikas.att av
angående trafikregler förbestämmelse har förordningen 1961:563
fastställer regeringenluftfarten utfärdats. Enligt förordningdenna tra-

huvudsakligfikregler for luftfart inom svenskt område i överensstäm-
trafikreglerna, bilaga 2 till Chicago-melse med de internationella dvs.

Luftfartsverketkonventionen med däri gjorda ändringar. åliggerDet att
internationellasamråd med Försvarsmakten grundval dei tra-av

trafikregler skall gälla vid luftfartutarbeta förslag tillfikreglerna som
sådana förslagunderställa förinom svenskt område regeringensamt

fastställelse. trafikreglema kungörs sedan i Bestämmelser förSjälva
luftfartLuftfart för luftfart BCL-T. För medCivil Trafikregler-

trafikregler intesvenska militära gäller dessaluftfartyg över-annatom
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i enlig-LuftfartsverketochFörsvarsmaktenmedsamrådenskommits i
förordningen.med i5 §het

till Chicagokon-bilagor annexolikanärvarande 18finns förDet
anknytning tillmedbestämmelsersvenskaErforderligaventionen. var

endastLuftfartsverket. Det är tra-bilagordessaoch ut avgesen av
regeringen. Dessafastställasbehövabedömtsharfrkreglema avsom

tekniskbilagornaövrigai debestämmelsernamedi likhetregler avär
Utredningenställningstagande.politisktnågotinteoch innebärnatur

fastställaskunnabörprinciptrafikreglema idärför avävenattanser
Luftfartsverket.

bl.a. debryterdendömsLL mot12kap. 2 §Enligt 13 ovansom
månader.i högstfängelseellertill bötertrafikreglemanämnda sex

medförRFregeringsforrnenstycket ettandrakap. 7§Enligt 8
med-föreskrifter inteutfärda rätt attregeringenbemyndigande för att

Enligtböter.brotträttsverkan änföreskrifterdela sammaavannanom
bemyndigande, före-innehållerlag,iriksdagendockkanlagrum som

föreskriftöverträdelseförböterrättsverkan änskriva aväven annan
blankett-bemyndigandet s.k.stödmedmeddelarregeringen avsom

straffstadgande.
regeringenbemyndigardenriksdagen,kan när§ RFEnligt kap. 118

överlåterregeringenmedgevisstföreskrifter i attämne,meddelaatt
kap. §i I 8 7bestämmelsermeddela ämnet.förvaltningsmyndighet att

sanktionerarblankettstraffstadgandensådanaendastRF somnämns
formelltfinnas någotintedockregeringen. Detföreskrifter synesav

sank-föranvändsi lagblankettstraffstadganden attävenhinder mot att
stödmedmeddelarförvaltningsmyndighetföreskriftertionera ensom

RF.‘§kap. 11enligt 8subdelegationav
låtahinderformelltÄven någotfinnas mot attskulledet inte enom

fäng-allvarlig sanktionsåförfogaförvaltningsmyndighet över somen
till 8uttalats i motivenharmed vadlikhetiutredningen,else somanser

bör315, sträva1973:90prop. attstycket RFandrakap. 7 § mans.
gärningarbeskriva dei lagutsträckningmöjligaiefter somstörstaatt

frihetsstraff.följaskan av
beträffande lämplighe-tveksamhetuppkommaskalldet inteFör att

med-Luftfartsverkettill rättendelegation attdet sker avattten enav
trafikreglemaöverträdelserdebörluftfartentrafikregler fördela av

luftfartslagen.ibeskrivasfrihetsstraffföljaskan avsom
utredningenhar dock1990:14LFSBCL-TgenomgångVid aven

överträdelse börvilkenbeträffandebestämmelseendastfunnit enen
i 3.1.1bestämmelsen attfrihetsstraff. Detta ärföljaskunna mom omav

regeringsform,årsenligt 1974Nonngivningsmakten‘ Strömberg,Håkan
uppl., 782 s.
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luftfartyg eller hänsynslöstinte får vårdslöstså sättmanövreras ett
trafikregelfara. bör såle-andras liv eller för Dennaegendom utsättsatt

luftfartslagen.des beskrivas och straffbeläggas i

godsVisst12.3 Transporter av

bestämmelserna i luftfarts-nuvarandeDeUtredningens förslag:
krigsmateriel och godslagstiftningen änannattransport av avom

med hänvisningar till lagen 1992:1300krigsmateriel ersätts om
farligt gods.1982:821krigsmateriel och lagen transportom av

krigsmateriel och lagenhänvisning lagentillEn transportom om
helt behovet bestämmelserdock inte ifarligt gods kan ersätta avav

för visstvillkor gods, varförluftfartslagstiftningen transport avom
i luftfartslagenbestämmelse regeringensärskilddet atttas omen

bestämmer harregeringen hän-myndigheteller den rätt attsom av
luftfartsskyddet förbjudaeller medtill flygsäkerheten transportsyn

luftfartyg visst gods.av

vissti gods med luft-Regler inskränkningar rätten att transporteraom
till artikelvilken ansluter i Chicagokon-35fartyg finns i kap. LL,8 4 §

ventionen.
fårChicagokonventioneni krigsmateriel inteEnligt artikel a35

luftfartygterritorium med användstill ellerbefordras ettöver stats som
ifrågavarande medgivande. Enligtinternationell luftfarti statsutan

bestämmelsermeddela angående vadvarjeartikel skall stat somsamma
krigsmateriel. Vid utfär-artikelnvid tillämpningen är att anse somav

likformighetskall, förbestämmelser skall uppnås,dandet sådana attav
må framlägga. Så-hänsyn till de förslag ICAO tid eftertas annansom

vitt känt har ICAO inte lämnat sådana förslag.några
artikelenligtVidare förbehåller varje fördragsslutandesig stat

säkerhet reglera ellerordning ochb med hänsyn till allmän35 rätt att
godsförbjuda befordran till dess territoriumeller änannatöver av

åtskillnad mellaningenkrigsmateriel, under förutsättning görsatt egna
luftfartyg luftfartyg.och andra staters

olikartad ka-Stadgandena i artikel a och b viss mån35 iär av
dikterat inter-det förra torde huvudsakligenraktär; stadgandet vara av

främstnationellt medan det stadgandetpolitiska skäl, tasynessenare
sikte på flygsäkerheten.

artikel 35 a i Chica-kap. stycketI 8 4 § första LL, motsvararsom
medkrigsmateriel inte fårgokonventionen, föreskrivs transporterasatt

myndighet regeringenluftfartyg regeringen eller dentillståndutan av
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krigsmateriel framgårmeningluftfartslagens ärVad ibestämmer. som
befordranbestämmelsermed1961:657kungörelsen närmare omav

uppräk-finnskungörelsedennaluftfartyg. Ikrigsmateriel med enav
ammunition,skjutvapen, sprängämnen,föremålsådananing somav

undantag,från vissastridsmedel Bortsettradioaktivaochkemiska m.m.
beviljar tillståndregeringendetinrikes ärbl.a. transporter,rör somsom

luftfartyg.medkrigsmaterieltill transport av
artikel b i35stycket LL,andra motsvararkap. 4 §Enligt 8 som

bestämmer,myndigheteller denregeringenfårChicagokonventionen,
förbjudaoch säkerhet,ordningallmäntillhänsynkrävsdet avom

Regeringenkrigsmateriel.godsluftfartyg änmed annattransporter av
föreskrivai § LF102bemyndigande attdettautnyttjat atthar genom

verksamhetmyndighetermed andrasamrådefterLuftfartsverket, vars
sådant godsluftfartygmedförvillkorföreskrivafår transportberörs, av

som
olägenheter,eller Sanitäraexplosionerförfarabrandfara ellermedför

radioutrustning,ellerinstrumentpåverkar fartygets
kan påver-eller någotstrålningradioaktiveller annat somavger gas

ellerellerbesättningenfartyget,ka passagerarna,
för säkerheten ellerfarligtmåsteorsakerliknandeandra ansesav

godset fårbeslutaVerket fårombord. trans-attför ordningenstörande
förbjuda detheltellerluftfartyg transporte-attmed vissabaraporteras

med luftfartyg.ras
andrabestämmelsedetparagraf finns attsistnämnda ävenI omen

påmedföras ifårinte passagerarutrymmettjänstevapenskjutvapen än
Luftfarts-förförvärvssyfteanvänds i persontransporter.luftfartyg som

förbudet.frånundantagmedgef°ar dockverket
1982:821krigsmateriel och lagen1992:1300lagenI omom

bestämmel-reglergods finns motsvarafarligttransport synessomav
krigsmateriel och farligtluftfartslagstiftningen transporti avomserna

aktu-inte debördetdärför övervägasfinnerUtredningengods. att om
hänvis-kanluftfartslagstiftningen ersättasibestämmelsernaella av en

lagar.till dessaning
intekrigsmateriel föraskrigsmateriel får utlagenEnligt 6 § urom

för-ellerlagenföljer denintetillstånd,landet annat annanutan avom
Sverigetillverkning isåväl efterutförselBestämmelsenfattning. avser

transitering, förvaringutförsel efterellerSverigetillefter importsom
1991/92:174 101.sefrihamneller itullupplagtullager,på s.prop.

och lagenluftfartslagstiftningenibestämmelsernaaktuellaDe om
förrabl.a. degrundpåomfång,olika att tarkrigsmateriel har något av

följdutförseln. Somsjälvapåoch desikte transportsättet ensenare
inrikesluftfartslagstiftningeni ävenbestämmelsernaomfattarhärav

transporter.
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med båda får dockgrundläggande syftet regelverkenDet anses vara
ochskall kontroll vilkaregeringen ha över överatt vapenexporten va-

Sverige. väl givit tillståndtransiteras Har regeringenpen som genom
transportsäkerhetfrämst fråga hur detill detärexport en omav vapen

intedärför finnasaktuella skall någotDettransporteras. synesvapnen
ibestämmelser krigsmateriel LL, den regle-behov särskilda utanomav

hänvisning till lagen krigsmateriel.ringen kan ersättas omengenom
kan det dock alltjämt finnas behovnedan skall behandlasSom ett att av
eller flygsäkerheten reglerahänsyn till luftfartsskyddet transporten av

vapen.
gods med luftfartyg finnsfarligtdet gällerNär transport av som

bestämmelser härom i lagen farligttransportnämnts även om avovan
transportslag och alla dealla varuslaggods. lag omfattarDenna som

transportsammanhang.farliga ianses
gods bestårenligt lagens 2 § ellerMed farligt gods förstås som av

kondenseradekomprimerade, eller underexplosivainnehåller varor,
brandfarligavätskor, fastabrandfarliga själv-tryck lösta varor,gaser,

brandfarligutvecklar vid kontakt medantändande gassomvarorvaror,
peroxider, giftigaorganiska vämjeligaoxiderandevatten, varor,varor,

infektioner,orsaka radioaktivabenägenhetmed att varor,varor, varor
materialmagnetiskt och grundpå därav vidfrätande samt somvaror
människor, djur, egendom eller i mil-skadorkan medföratransport

framförande.säkratransportmedletsjön eller påverka
myndighetden regeringen bestämmereller§ har regeringenI 5 som

vilkaföreskrifter skallmeddelabemyndigats att om varor som anses
tillmed hänsyn2§ transportmedel, gods-gods enligtfarligtutgöra

Enligttransportförhållanden. 7§ får skemängd eller andra transport
förutsättningardeunder i lagen el-ochendast på de villkor som anges

föreskrifter.meddeladeler med stöd lagenav
utfärdat förord-Med stöd bemyndiganden i harlagen regeringenav
i denna förord-§farligt I 2ningen 1982:923 gods.transportom av

transp0rtmyndighet i frågautpekas Luftfartsverketning omsom
skall transportmyndig-i förordninglufttransporter. Enligt 4§ samma

farligtmeddela föreskrifter enligtheterna 5 lagen§ transport avom
och inom sittförordningen transportmyndighetema,gods. I var enges

utfärda föreskrifterbemyndigandenområde, ytterligareäven att om
farligt bl.a.gods se 22 §.transport av

lagenLuftfartsverketinnebär dettaSammantaget att genom om
anslutande förordningenden till lagenfarligt gods ochtransport gesav

utfärda föreskriftertämligen vittomfattande bemyndigande attett om
Enligt utredningens meningfarligt med luftfartyg.godstransport av

behov särskilda regler i luft-därför något hadet inte finnas attsynes av
farligt hänvisning tillfartslagstiftningen gods,transport utan enavom

1019-0665Nyluftfanslag
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hänseende tillräck-dettafår igodsfarligtlagen transport ansesom av
lig.

och lagenkrigsmaterieltill lagenhänvisning transportEn om avom
bestämmelser i luft-behovetheltdock integods kan ersättafarligt av

gods. finnsvisst Detförvillkorfartslagstiftningen transport avom
ändå kandessa lagaromfattasintenämligen men somavvaror som

exempel kanflygsäkerheten. Someller näm-luftfartsskyddetpåverka
eller radioutrustningluftfartygs instrumentpåverkargods ettsomnas

tillstånd enligt lagenpåfrån kravetundantagnaär omsamt somvapen
anmärkaskan ocksåkrigsmateriel ävengällerdet attkrigsmateriel. När

be-krigsmateriel kan det finnaslagenenligtgivitstillstånd har omom
förbjudaflygsäkerhetenellerluftfartsskyddettillmed hänsynhov attav

därförföreslårUtredningenkrigsmateriel.regleraeller transporten av
eller den myndig-regeringenstadgandesärskiltindet attettatt tas om
till flygsäkerhetenhänsynharbestämmerregeringen rätt atthet avsom

visst gods.luftfartygmedförbjudaluftfartsskyddeteller transport av
bestämmelse i 102 §närvarandefördetfinnsSom nämnts enovan

medförasfår iintetjänstevapenandra skjutvapenLF än passage-attom
förförvärvssyfteanvänds iluftfartyg persontrans-pårarutrymmet som

alltjämt behovdetfinnsmeningutredningens mot-Enligt av enporter.
dock utfärdaskanbestämmelsesådanbestämmelse. Ensvarande av

luft-förslag till kap. l1 §8utredningensstödLuftfartsverket med av
dennabrottkommerförslagutredningens motEnligtfartsförordning.

ikap. § 17straff böter se 14 1förskylla högre änbestämmelse inte att
be-finnas någonintedärförkanförordning. Dettillförslaget anses

medföraförbudutfärdafårLuftfartsverket mot atttänklighet mot att
luftfartyg.påi ettpassagerarutrymmetvapen

innehar skjut-denerinras ettkansammanhanget attävenI somom
kap.enligt l §för vapenbrott 9dömasdet kantillha rättutan attvapen

enligt utredning-erinrasdetkanVidare att1996:67.vapenlagen om
deluftfartslag,13-16 motsvarartill 6 kap.förslag nuvaran-somens
kontroll påsärskild1970:926i lageni 1-4bestämmelsernade om

brottförebyggaför utgörkontrollfår särskild attflygplats, äga somrum
efterkontrollen skall sökasVidluftfartsskyddet.hotallvarligt motett

vidanvändningtillkommaägnadeföremål,och andra är attsomvapen
förvardet ofta ipåträffas kanföremålsådant tasbrott. Omsådana ett

medförskall denrättegångsbalken. Armarsbestämmelser ienligt som
personalenhospå visstdetförvara sätt, t.ex.föremålet attuppmanas

efter sådansiginte rättarDeneller i bagageutrymmet. en uppma-som
flygplatsen.avvisas frånfårning
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3 Lufttransporter1

lufttransporterBestämmelserna lämnasUtredningens förslag: om
oförändrade.

bestämmelsernaprivaträttsliga medkap. finns deI 9 LL transporterom
bestämmelserna flygföretagensluftfartyg. detta kapitelI är om ansvar

personförsening respektive bagage eller godsvid personskada och när
-tillsammans forumreglemamedeller försenaskommer bort, skadas -

återspeglar de internationella konventionerReglernade centrala.mest
Warszawakonventionenvilka frånfinns detta område, årpå avsom

överenskommelsegrundläggande. harDenna ocksåden1929 är
ochjordens I med den tekniska,i allatillträtts stater.settstortav

utveckling skett sedanrättspolitiska år 1929 harkommersiella och som
Warszawakonventionen.modernisera I några fallförsök gjortsolika att

internationellahar olika överenskommel-andra falldetta lyckats, ihar
för träda ianslutning kraft.tillräcklig Förändringarnainte vunnit attser

föranslutningtillräcklig träda i kraft ellervunnithar sig de attvare-
blivittidenutsträckning med överspelade. Underi betydandeinte -

internationelladetuppluckringhar skettårens lopp systemetaven
initiativ,regionala bl.a.och EG-olika nationella genom engenom

revision helamedArbete pågår därför förförordning. närvarande en av
nedan.Warszawa/Haag-systemet, se

internationella utveck-lagstiftningen återspeglar densvenskaDen
på Warszawa-lydelse enligt byggerlingen. kap i SFS 1986:1669 LL

Ävenårfrån 1955.Haagprotokolletkonventionen reviderad genom
1961bestämmelserna i Guadalajarakonventionen från år transporterom
fraktföraren har härden avtalsslutandeutförs någon änannansom av
ändringar följerformellatillsammans med deinkorporerats, sommera

Slutligen kanoch frånMontrealprotokollen 2 1975.1 nämnas attav nr
ansvarsbegränsningsbelopp,lufttrañkföretag åläggs högreinhemska ett

med förjämfört 16 600 SDRsärskilda dragningsrätter SDR000100
välutvecklade luftfarts-deåtgärd mångaövriga, meraen som av

däribland de flestahöja ersättningsbeloppen,nationerna vidtagit för att
Luftfartskonferensen ECAC.Europeiska Imedlemmarna i denav
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ursprungligaden Warszawa-biträttenbartförhållande till stater som
äldre reglerövergångsbestämmelsernaenligtdockkonventionen skall

luftfartygbefordran med1937:73fall lagensådanatillämpas. I är om
tillämplig.fortfarande

komi 9 kap. LLbestämmelsernacentrala attde snartFlera av
de ändringarinkorporeradesHärmed1986:619.SFSändras se som

infördes föroch Bl.a.Montrealprotokollen 3följer nrav
ogenombrytbartprincipoch istriktpersonskador ettett ansvar

lagändring träddeDenna100 000 SDR.påansvarsbegränsningsbelopp
årMontrealprotokollen 3 och 4 ännuföljdTillkraft 1988.i år att nrav

endasti kap. LLändringar 9redovisadei kraft kominte1988 trätt nu
faller utanförluftfartochluftfartför inrikesgälla somatt

1988:1222.SFSWarszawakonventionen se
medfört Montreal-dockharutvecklingeninternationella attDen

förcentrala reglernadeinnehåller ersätt-bl.a.protokollet 3 somnr —
kraft.träda itorde kommanågonsinintepassagerarskadorning vid -

SDR, i många100 000ersättningsnivån,den högstaEfterhand kom
årECAC 1996Såför låg.uppfattas antog t.ex.länder enatt som

ansvarsbegränsningsbeloppet tillhöjatillsyftaderesolution attsom
000 SDR.250

flygbolagsorganisationer,blandblandhåll, såvälolikaPå stater som
erkännandedärefter gåttutvecklingen ettmotharsärskilt IATA, av

Samtidigt har detfulltskallpassagerarskada ersättas ut.principen att en
harglobalt. Inom IATAgodtaskunnatlösningarhittasvårtvarit att som

vilken medlems-ordningfrivilligutarbetatssåledes genomen
med vissasigförbindakanbefordringsvillkor attsinaiflygföretagen

till 100 000striktmedobegränsatåta sigundantag ansvar uppansvar
SDR.

lagstiftningsåtgärdervidtagitEGbakgrund hardennaMot
2027/97EGförordningrådetshar skettområdet. Detta avnrgenom

vidskadeståndsansvarlufttrañkföretags1997oktoberden 9 om
vissadelEG-lufttrafikföretagensför attinnebärFörordningenolyckor.

tillämpning.inte längrekap. LL ägerbestämmelser i 9centrala
skade-lufttrañkföretagsgäller denförordningenartikel ilEnligt

ombordinträffat påolyckorvid ettpersonskadorförståndsansvar som
skallBestämmelsernaavstigning.ellerpâ-underellerflygplan

medlems-utfärdad ilicensharEG-lufttrafikföretagtillämpas ensomav
personskadavidskadeståndsansvar ärEG-lufttrafikföretagetsstat.

iinföras sigfårbegränsningingenochobegränsatartikel 3enligt vare
strikt.000 SDRtill 100 äravtal. Upp ansvaretellerkonventionlag,

undgåÖver EG-lufttrañkföretaget attnivå kandenna ansvar genom
nödvändigavidtagit allaharföreträdaredessellerföretagetbevisa att

var företagetomöjligt fördetellerskadanundvika attföråtgärder att
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eller dess företrädare vidta Vid medvållande frånsådana åtgärder.att
dockden dödade eller skadelidande f°ar ersättningen jämkas under

ingenSDR. påpekas särskilt i artikel förordning-100 000 Det 4 att av
EG-lufttrafrkföretagbestämmelser innebär äratt ett ensamtens

ansvarigt för personskada eller hindrar företaget föra regresstalanatten
mot part.annan

RegelnArtikel innehåller bestämmelser förskott. innebär5 attom
EG-lufttrafrkföretag dröjsmål, dock dagar efter det15utan senast att

ärers.ättningsberättigadidentiteten fastställts hos påen passagerare som
utbetala det förskottsbeloppgrund personskada, skall behövssomav

skadanomedelbara ekonomiska behov föranleder.för tillgodose deatt
skall vid dödsfall alltidförskottsbetalning minstSådan 15 000vara

innebär inte EG-lufttrafrkföretagförskott betalatsSDR. Att att ett
fårskadeståndsskyldighet. Förskottet avräknas det slutligamedger mot

skall återbetalas den skadadeersättningsbeloppet. Förskottet ellerom
förskottettill vilken utbetalatsdödade eller den orsakatpassageraren

förskottetskadan, eller utbetalatstill tilleller varit medvållande om en
ersättning.krävainte hade rätt attperson som

i artikelbestämmelserna 3 och införasEnligt artikel skall 5 i varje6
befordran.villkor för DessutomEG-lufttrafrkföretags skall tillräcklig

förtillgängligfinnas på varjeinformation reglerna EG-passagerareom
resebyråer och vid incheckningsdiskarlufttrafrktöretags kontor,

detbiljetten skall finnasPâ enkelförsäljningsställen. ochpåsamt en
Lufttrafrkföretag utanför gemenskapenlättfattlig sammanfattning. vilka
gemenskapen och inte tillämpar bestämmel-till, från eller inomflyger

klarttydligt och infonneraskalli artiklarna och 53 passagerarnaserna
lufttrafrkföretagensbiljettköpet kontor, påvid tiden fördettaom

incheckningsdiskar finns på medlemsstatsresebyråer eller vid som en.
vidare tillhandahållaskalllufttrañkföretagSådanaterritorium. passage-

tillräckligtformulär med sina villkor. inteDet attett är enrare
begränsning skadeståndsansvaret biljetten.av anges

mednärvarande pågår arbete inomFör Justitiedepartementet attett
med denöverensstämmelse EG-kap. så står i9 LL detatt nyaanpassa

Detta arbeteförordningen lufttrafrkföretags skadeståndsansvar.om
kommer redovisas under våren 1999.att

Warszawakonventionen.håller för närvarande revideraICAO att
harreformera konsolidera pågåttFörsöken och Warszawasystemetatt

blandlänge. inleddes med enkät ICAO:smycket Det senaste en
vilkenDärefter upprättadesmedlemsstater år 1995. rapport,en

vårenkommittés 1997.behandlades juridiska Dettapå ICAO:s möte
vilkettill konventionstext, sändes påresulterade förslagimöte ett

Därefter inkallade ICAO:s rådremiss till medlemsstaterna. ett
föreslå lösningartill uppgift på despecialgruppsmöte, vilket hade att
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juridiska kommitténs förslag.ihakparanteserinomartiklar lämnatssom
alla hakparanteser bort.princip Eniiresulterade togsDetta möte att
diplomatkonferensdock. Enkvarstårviktiga frågor ärrad samman-

till maj 1999.kallad
föreligger föreslåskonventionkonsolideradtilldet utkastI som nu

skall striktobegränsatskall haflygföretagen ettatt vara uppansvar som
i tidigareocksålösningar harAndra övervägtsSDR.till 100 000

principdenna kanåterstårarbete. Detskeden ICAO:s att se omav
fråganvidarekananslutning. Detglobaltillräcklig noteras attvinna om

helt löst.inte Denutformning är mestskadebegreppets närmare
den s.k. femtefrågandock troligenfrågankontroversiella är om

bestämmelser iWarszawa-gällandetillförhållandejurisdiktionen. I
enligt vilken talan kanbestämmelseinnehåller utkastetsystemet en

stadigvarande bosatt vid tidpunktenskadelidandedenväckas där var
särskilt drivitsjurisdiktion harfemtePrincipenför olyckan. avom en

förutsättningar tillräckligtvilkaunderfalloch i så ettFråganUSA. om
bliprincip tordedennagodtakanövrigaantal stater en av

frågor.svårastediplomatkonferensens
Warszawakonventionenrevideringen ännubakgrundMot att avav

föreslå någraanledninginteutredningenfinneravslutad attinte är
enligt utredningenskankap. Detändringar i 9 LL. även nämnas att

bestämmelserna i kap.inte 9 17-utredningsuppdragetomfattardirektiv
LL.30 §§
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luftfartför skador14 Ansvaret genom

Inledning14. 1

för skador uppkommerbehandlas frågorkap.10 LLI ansvaret somom
frågorframgår tredjemansska-kapitlets §luftfart. 1Av att omgenom

och i det följandesammanhang sådanamed vilket i dettador avses-
inteeller egendom meddrabbarskador transporterassompersonersom

lageniluftfartslagen 1922:382 angå-iluftfartyget inte regleras utan-
luftfart.följdför skada iende ansvarighet av

striktluftfartygs för skadorharEnligt års lag ägare1922 ett ansvar
egendomeller intedrabbarluftfart transpor-personer somgenomsom

uttryckligt undantag gäller lagen§. Genommed fartyget 1 ettteras
eller påi luftfartluftfartyg i sådanainte skador på andra passagerare

stycket.andrafartyg 2 §
luftfartygetsdetlagenHuvudregeln enligt är ägareär att som ansva-

tredjeluftfart drabbar Under vissaför de skador man.genomsomrar
fråndock förbefrias tredjemans-förutsättningar ägarenangivna ansvar

När någongårskador överansvaret utanatt person.en annangenom
enligt i stället för3 §använder lufifartyglov denneen annans ansvarar
tillfälle. Om luft-för de skador inträffar vid sådant ettägaren ettsom

återtaganderättförbehållinnehas på kreditköpfartyg grund med omav
ansvarig. luft-Närdet enligt första stycket köparen3 § är ettär a som

andra stycketinnehas med nyttjanderätt, enligt §fartyg det 3är nytt-a
under förutsätt-janderättshavaren ansvarig stället föriär ägaren,som

ning att
avtalharoch nyttjanderättshavaren träffat att ansvaretägaren om

nyttjanderättshavaren,skall vila på
år,nyttjanderätten bestämd tid minst ettavser omen
skaffa förare ellerenligt avtalet harnyttjanderättshavaren rätt att
förvärvssyfte, ochfartyget för luftfart ieller användabefälhavare att

luftfartygsregistret.har gjorts ianteckning nyttjanderättenom
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andra stycketnyttjanderätt 3 §medinnehasluftfartygNär ett men a
solidariskt mednyttjanderättshavarenenligt 4 §tillämpligt,inte ärär

hanlag,enligt dennaansvarigägaren om
skaffa förare eller befälhava-harnyttjanderättsavtaletenligt rätt att

ellerre,
ellersig förareanvändersådansaknarhan rätttrots att annanav en

och skador inträffar vidanställtharbefälhavare den ägarenän som
tillfälle.sådantett

fall får han krävai sådanthakanersättning ut ettDen gettägaren
anderättshavaren.nyttjåter av

skadeståndets bestämmande,bestämmelserfinns ocksålagenI om
ochforumpreskription, regressrätt.

för-regeringen såskyldighetföreskrivskap. § LL att,10 2I omen
säkerhet förmotsvarandeellertrafikförsäkringordnar, teckna ansva-en

meddelat något generellthar inteRegeringenlag.årsenligt 1922ret
ansvarsförsäkring bör infö-obligatoriskförordnande. Frågansådant om

avsnitt 15.2.behandlas iras
det skadeståndjämkningbestämmelserfinnskap. § LLlO 3I avom

ieller försummelsegrund felpåförpliktaskannågon utge avsom
tjänsten.

Överväganden14.2

tredjemansska-förförHuvudregelnförslag:Utredningens ansvar
formellt brukarendetsåluftfart ändras äruppstår attdor genomsom

Lagtekniskttredjemansskador.föroch inte ägaren ansvararsom
luftfartygsåregeln ägaren ettsättkonstrueras att presumerasav

anteckninghar skettdet inteluftfartyget,brukarden enomsomvara
luftfartyget.brukarnågonluftfartygsregistreti att annanom
skadeståndsansvaretfördelningenslutligadet gäller denNär av

enligt de principeransvarigamellan defördelasersättningenskall
i allmänhet.skadeståndsrättengäller inomansvarsfördelningför som

har uppkommittredjemansskadorförReglerna ansvaret somom
angå-och lagen 1922:382luftfartslageniarbetas inluftfartgenom

upphävs.luftfartföljdskada iansvarighet förende av

för Sverige folk-finns någradet inteanmärkasInledningsvis kan att
tredjemansskadorförgällerdetreglerbindande ansvareträttsligt när
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internationella lösningarluftfart Behovethar uppkommit vid avsom
lufträtten.andra områden inombetydligt mindre änsynes vara
för tredjemans-skall råda striktfortsättningsvisdetAtt även ansvar

utredningenluftfart finneruppkommit vidskador har vara ensom
motiveras. detbehöver Närintesjälvklar utgångspunkt, närmaresom

finner emellertid utred-dettaskall bäragäller frågan ansvarsomvem
nuvarande regleringen.denskälningen omprövaatt

luftfartygslagstiftningnuvarandeHuvudregeln enligt ägareär ettatt
tredje Underluftfart drabbarskadorför de man.som genomansvarar
dockkan läg-behandlatsharförutsättningar,vissa ansvaretovan,som

förställetbrukaren i ägaren.gas
luftfart skadoruppkommer ärTredjemansskador somgenomsom
faktiska handhavandetföljd detdirektalltid uppstårnästan avsom en

dock uppkommakanTredjemansskadorluftfartyg. ävenett genomav
för vilket brukaren inteunderhållbristandekonstruktionsfel eller är

framstår det därför naturligtmeningutredningensEnligtansvarig. som
skall bära för deluftfartygbrukarfaktisktden ansvaretettrentatt som

luftfarten. Vid tillkomstenuppkommertredjemansskador genomsom
brukarenoch i regelförmodligenlag ägaren1922 års sammavarav
praktisk betydelsedärför inte någon störredet hadeoch vemperson

åren har emellertid upplåtel-25Destriktabar det senasteansvaret.som
olika former leasing blivitluftfartygnyttjanderätt till genom avavser

detframstår motiverat medbakgrunddennamycket vanliga. Mot som
brukar luftfartyg ochdeninnebördhuvudregel ettatt som somaven

bärden för tred-användningdess ärinflytande ansvarethar över som
förersättningsskyldig sådana skador.skallochjemansskador vara

tredjemans-Å reglerna förbeaktassidan måsteandra att om ansvar
ekonomiskt hänseendei någontredjeskador tryggaatt man omavser

urholkatbli luftfarty-intefårskyddinträffar. attolycka Detta genom
tredje harsåvälviktigtbefrias från Det attärägaregets manansvar.

det står klartinträffar skadafall detvända sig i attnågon att mot somen
skall vända sighan mot.vem

luftfartyg bärbrukardenInförs regel enbart ettsäger att somsomen
luftfart, finns detvidtredjemansskador uppstårförstrikt ensomansvar

tvisteruppståformer leasing kanrisk det vid vissapåtaglig att omav
förtill skyddbrukare. Förfaktiskt attär attrent somansevem som

Romkonvention.års1952tredjemansskadorkonventionfinnsDet omen
och ingen deendast ratiñcerats 42dockkonvention har staterDenna avav

Tyskland och CanadaStorbritarmien,USA,luftfartsnationema t.ex.stora som
konventionen ochbeskrivningratificerat konventionen. Förhar närmare aven

Diedriks-Ph.anslutning, H.så dåligfåttkonventionenorsakerna till att seen
5"‘ ff.125ed. 1993,Air Law,IntroductionVerschoor, An to s.rev.
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brukare ochtredje undvika tvister är att anse somvem somomman
tredjemansskador,för börtill följd skall bäradärav ansvaret ensom

det har skett anteckning iförutsättning för brukarens attansvar vara en
luftfartyget. Lagteknisktbrukar kanluftfartygsregistret denneatt enom
luftfartyg densåregel konstrueras ägaren ettatt presumeras varaav
skett anteckning i luftfartygs-det inte harbrukar luftfartyget enomsom

luftfartyget. Enligtbrukar utredningensregistret någonatt annanom
krav påställas något hyresför-mening bör det i lagen inte att ettupp

skallför på bruka-längdhållande måste ha viss överansvaretatten
vid mycket kortvariga avtaldärförFormellt skall även ansvaretren.

förutsättningunder anteckningpå brukaren,kunna attöver en om
luftfartygsregistret.brukandet sker i

luftfartyget inte skettbrukar bärnågonanteckningHar att annanom
får regressvis kräva ersättningochfortfarande utansvaretägaren av

skadeståndsregler. bör gälla vidDettaenligt allmärmabrukaren även
brukande.olovligt

i utländska luftfartygs-registreradeluftfartygdet gällerNär ärsom
för luftfartyg regist-densammaprincipenregister bör ärsomsomvara

dvs. brukaren förluftfartygsregistret,i svenskarerade det att ansvarar
denne antecknad bruka-förutsättningtredjemanskador under äratt som

luftfartyget registrerat.därluftfartygsregisteri det ärre
regler i års lag och kap.särskilda 1922 10finns detnärvarandeFör

skadeståndsansvaret mellanfördelningenden slutligaLL rör avsom
mening skiljer sig dessa regler inteutredningensansvariga. Enligtflera

sådant det behövsallmänhet påskadeståndsrätten ifrån sätt sär-att en
falla tillbaka bestämmelsernakunna påskild reglering. stället börI man

skadeståndsrättsliga principer.allmännaskadeståndslagen ochi
skada de enligt 6 kap. §för 3eller flera bärNär två äransvar samma

den skadelidande.ansvarigasolidarisktskadeståndslagen gentemot
till helstskadelidande kan vända sigdenbetyderDetta att vem som av
hela skadan. Regelnskyldigdåansvariga och dennede ersättaär att

eller strikt förculpaansvarfrågadetgäller äroavsett ansvaromom
vardera skadegöraren.

solidariskahur det skadestånds-lagreglergenerellasaknasDet om
skadeståndsskyldiga.mellan de Denfördelasslutligen skallansvaret

skallskälighetsbedömningallmänna principen göras,attvara enanses
för berördagrunden detillskall hänsynvarvid parternasta ansvarman

dessa övervägandenågon isåsomomständigheter,och övriga avom
gälla förpresumtionvissorsakat skadan. Engrad har att ansvaretsynes

135.sidor jfr SOU 1975: 103mellanskall delas likaslutligen ömse s.
oberoende styrkt vållan-ersättningsskyldigadeOm avsvararen av

presumtionsansvar medan denellerstriktde enligt regler ansvarom --
huvudregel den förre haculpa, lärgrundandre re-somansvarar av
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dock bara huvudre-själv vållande.den Dettagressrätt är ärmot ensom
gång tillmätautveckling härgel. inte uteslutetDet är mot attär att en

har devållande betydelse,andra faktorer störstaänäven t.ex. somvem
SOU 1983:7 174ochekonomiska jfr SOU 1979:79 57 s.s.resurserna

ff.1554 alla deskadeståndsskyldiga, NärDufwa, Fleraäven s.se
slutliga fördelningenstrikt sker denskadeståndsskyldiga bär ansvar
får räkna vissvarvidskälighetsbedömning,allmänefter en pre-manen

fall jfrhuvudtalet tveksamma SOUiför delning eftersumtion
deninträffa pånaturligtviskan1975:103 52. Det att som svarars.

Fördelningen fårvållande. då skesamtidigtstriktgrund äransvarav
sammanhanget kan pekas på 32vållandet. Imed beaktande även av

miljöskadelagen 1986:225 där det itidigare §kap. MB 88 § ett--
fördelninginblandade finns regelstrikt för flerafall en om avansvarav

solidariskt ansvar.
forumregel vilkensärskild 7 §finnsårs lag överens-I 1922 en

ochkap. 8 RB. Eftersom deti 10 lforumreglernamedstämmer
fommregeln i 1922 års lag, ochfinns forumregler i RB motsvararsom

behov tillskapainte finns någonmeningdet enligt utredningens attav
det inteutredningen finns något be-forumregel,alternativ attanserny

luftfartslagstiftningen.iforumregel intagensärskildhov haatt enav
specialpreskriptionsbestämmelse 6 §. Enligtfinnsårs lag1922I en

veterligenvilken inte medfört någratvåårspreskriptiongällerdenna en
denna regel kan behållas.därförUtredningennackdelar. attanser

för tredjemansskadorreglernanärvarande finns ansvaretFör om
lag.särskildi Enligtluftfart utredning-uppkommithar engenomsom

skälbefogat härför.något Utredningenlängrefinns det intemeningens
tredjemansskadorför hardärför reglernaföreslår ansvaretatt somom

luftfartslageni ocharbetas lagenluftfartuppkommit attgenom
luftfart upphävs.följdangående ansvarighet för skada1922:382 i av
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luftfartygAnsvarsförsäkring för15

Inledning11

luftfart ståri följdför skadamed frågansambandI nära avansvarom
krav pådirektiv fråganutredningensEnligt ärförsäkring.frågan omom

behandlasbörfrågaocksåansvarsförsäkringobligatorisk avsomen
utredningen.

skydd förerbjudasyfteansvarsförsäkrings är attEn
Utbetalning underskadeståndsreglema.enligtskadeståndsansvar

ersättningskrav. innebärDettaföreliggerdå detförstskerförsäkringen
och inte för denskadevållarensförgällerförsäkringen ansvaratt

förlust.skadelidandes
ansvarsförsäkring huvudsakligenobligatoriskförekommerSverigeI

1975:1410‘.trafikskadelagenenligtfordonmotordrivnaför
ansvarsförsäkring också ifinnsobligatoriskBestämmelser om

kap. 1994:1009sjölagenoch i 10l968:45atomansvarighetslagen
ansvarsförsäkringoljeskada. Krav påförgällerdetnär ansvar

kontraktsförhållanden, 6 § 2vissa t.ex.iförekommer även se
2400.fastighetsmäklarlagen 1995

generelltlagstiftning ingetsvenskluftfartyg finns igällerdetNär
det endastfinnsluftfartslagenansvarsförsäkring. Ipåkrav en

det,skall§ LL2Enligt kap.10ansvarsförsäkring.bestämmelse omom
enligtförtrafikförsäkringfinnasföreskriver det,regeringen ansvar

luftfart.i följdskadaansvarighet förangående1922:382lagen av
utfärdats.dock inteinnebörd harmed dennaföreskriftgenerellNågon

trañktillstånd i villkorutfärdandevidemellertidRegeringen har av
trafikanvänder i sinflygföretagetflygplanförföreskrivit detatt som

täckandesäkerhet förbetryggandeellerförsäkringfinnasskall annan
för skadaflygplanetskan riktas ägareskadeståndsansvar, motsomav

dock interäknasmotorfordonför‘ trafikförsäkringErsättning somur
ställetianvändslagen tennenmening. Itekniskskadestånd i

§.se 1trafikskadeersättning
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åsamkad fraktdels och resgods eller befordringsansvar,passagerare
dels egendom inte befordrasoch med flygplanetpersoner som
tredjemansansvar.

har utfärdat vissa bestämmelserVidare Luftfartsverket om
Enligt bestämmelser iobligatorisk ansvarsförsäkring. BCL D 1.1 skall

används i luftfartdet beträffande luftfartyg fordrarsom som
försäkringLuftfartsverkets tillstånd finnas eller betryggandeannan

ersättningsskyldighet för tredjemansskadasäkerhet för såväl försom
kan åvila fraktförare enligt 9 kap. LL.ansvar som

Även Regler för charter- och taxiflygningi BCL-A2 mellan
finns bestämmelserSverige och utlandet obligatoriskom

i dessa föreskrifteransvarsförsäkring. Enligt 2.4 skall förmom.
för yrkesmässig ickeluftfartyg, används regelbunden luftfartsom

betryggande säkerhet förfinnas försäkring eller täckandeannan av
för åsamkad dels och resgods eller fraktskada passagerareansvar

dels och egendom,befordringsansvar och inte befordrassompersoner
med luftfartyget tredjemansansvar.

det flygföretag behöver operativ licens finnsgäller deNär som en
licensieringsförordningen reglerdet i obligatoriskom

förordningansvarsförsäkring. Enligt artikel 7 i denna skall
försäkrade för täcka ersättningsansvarlufttrafikföretag iattvara

medmed olyckor, särskilt hänsyn till bagage,samband passagerare,
och rådets förordning EG 2027/97 dengods, tredje I 9post man. nr av

lufttrañkföretags skadeståndsansvar vidoktober 1997 olyckorom
förpliktelser för EG-lufttrafikföretag,lämnas bestämmelser dvs.om

licens,flygföretag behöver ha operativ det gällernärensom
där drabbasskadeståndsansvar vid olyckor skada åpassagerare av

lidna skadan inträffadeorsakade den ombordolyckanomperson, som
eller avstigning. förordningen klargörseller pâ- Ipå flygplan underett

för EG-lufttrafikföretag.också försäkringskravnågra
obligatoriskvanligt med ansvarsförsäkring förInternationellt detär

luftfartslagama i Finland,Således finns det i ochluftfartyg. Norge
ansvarsförsäkring för täckande tredjemansskador.Danmark krav på av

för luftfartansvarsförsäkring har tidigareFrågan obligatoriskom
lagstiftningsärenden.behandlats i olika För 1945 års

luñrättssakkunniga stod det klart bestämmelser rörandeatt
luftfartygförsäkringsskyldighet beträffande skada, tillfogassom av

bordejordytan, eller införlivas medtredje på på sättannatettman
f.. Med hänsynsvensk 1955:42 142 bl.a. tillse SOUrätt s.

vilka vid tillfället prägladesinternationella förhållanden, osäkerhet,av
utarbeta lagstiftningdet inte lämpligt sannoliktansågs att en av

föreslog därförkortvarig livslängd. sakkunniga stadgandeDe ett som
administrativt kunde förordna i Med hänsyn tillinnebar ämnet.att man
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internationella förhållandenarörande deanförtsakkunnigavad de
luftfartslagenupptagande i ettdepanementschefenansåg ett av

förslag innebära densakkunnigasdemedenlighetstadgande i
1957:69 5.141.åtgärden selämpligaste prop.

föreskrifterväsentligtockså det attFlyglagutredningen ansåg att var
vidgrund fråganförsäkringsskyldighet. På attmeddelades avom

då utredningen ansågregeringskansliet, ochinomövervägdestillfället
utarbetade utredningen inteutredningsuppdraget,föll utanförfråganatt

omnämnda158. Det1981:12Klösning se Dsförslag tillnågot s.
förslag itill någotemellertid inteledderegeringskanslietinomarbetet

frågan.
obligatoriskmotioneratsriksdagenihar detVidare om

ochl994/95:L60lmotionluftfart sevidansvarsförsäkring
l995/96:LU20.betänkandelagutskottets

överväganden5.21

krav pågenerellti laginförsDet ettförslag:Utredningens an-
skador vid luft-för ettsåvittsvarsförsäkring ansvaret somavser

egendomellertillfogasluftfartanvändande ifartygs personer som
luftfartyget.medinte transporteras

ekonomiska skadoråstadkommakanförolyckasluftfartygEtt avsom
skadeståndsansvar kandetFöromfattning. attmycket somstor

urholkasbegagnande inte skallluftfartygs ärföljdtilluppkomma ettav
ansvarsförsäkring.finnsdetviktigtför tredjedet att enman

iredan dag, EG:sbl.a.detfinnsbehandlatsSom genomovan
kravBCL,ioch bestämmelserlicensieringsförordning

sig åtinte ägnarflygföretag. För demföransvarsförsäkring som
krav påingaprincipdock ifinns detflygningkommersiell

ansvarsförsäkring.
det börutredningenrättsskydd attstärka tredjeFör att ansermans

detföransvarsförsäkringpåkravgenerelltinföras ett
sådanttredje Ettuppkommakanskadeståndsansvar gentemot man.som

luftfart.kommersiellickeomfattaskullekrav även
generellt kravfinnasborde detmening ettutredningensEnligt även

kap.omfattas 9skadortäckandeansvarsförsäkring förpå avsomav
kontraktsförhållande. Närinomuppkommerskadordvs. ettLL, som

emellertiddetuppkommer nästankap. LLenligt 9gällerdet ansvaret
dedet enligtföljdtillstånd, tilldet krävsluftfart däruteslutande i varav

dennaansvarsförsäkring. Motkrävsreglernanämnda enovan
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intebakgrund, till utredningen någonoch med hänsyn gör översynatt
föreslårkapitel inte utredningenbestämmelserna i kap. LL se 13,9av

obligatorisk ansvarsförsäkringnågon sådan bestämmelse. Frågan om
därförenligt får i sambandför kap. LL9 närmare övervägasansvaret

detta sammanhangI börmed reglerna i kap. LL9 över. ävenatt ses
inte omfattastörsäkringsskyddet för besättning samt passagerare som

bestämmelserna i kap. LL9 över.sesav
obligatorisk ansvarsförsäkring skall bliregelFör att omen

kontrollera det faktisktverkningsfull det gårdet viktigtär att att rentatt
finns remedieroch det någonfinns gällande försäkring inteatt omen

försäkring någon anledning upphör.ellertecknar försäkring aven en
finns det trafikförsäkringsföreningdet motorfordongällerNär en

oförsäkrade. bakgrundmotorfordon Mot det iträder är avsom om -
begränsade antalet luftfartyg finnsmed motorfordon ijämförelse som-

betydande del försäkringarnaoch förSverige ca 3 000 att en av
försäkringsbolag, utredningen detluftfartyg tecknas utländskai anser

motsvarandeinrättapraktiskt möjligtinte ett gemensamtatt organvara
försäkring luftfartyg.för av

bör i stället söka lösningutredningens meningEnligt man en som
försäkringsgivareslag föreskrivsdet iantingen bygger på attatt en

viss tid efter det försäkringsgivarentidigast upphörakan attenansvar
försäkringen har gått elleranmält till behörig myndighethar att ut som

försäkringsvillkoren inte får möjliggöra försäkringenbygger på attatt
löpt eller avbrottet anmälts tillförsäkringsperiodenavbryts innan ut

alternativet framstårmyndighet. förstnämnda denbehörig Det som
det i första hand bör undersökas.smidigaste lösningen och är som

flygförsäkringar utländska försäkringsbolag.sällan meddelasInte av
väljas byggerlösning kan påavgörande betydelse förAv attsomom en

underrättelseskyldighet för försäkringsbolag, iföreskrivsi lagdet ären
försäkringsbolag kan åläggas sådanutsträckning utländskavilken en

därför de EG-rättsliga reglernafår påskyldighet. detta sammanhangI
undersökas.området

omfattande regelverk förhar utvecklatEU ett
skett generationerharförsäkringsverksamhet. Detta tregenom av

syftet med regleringen har varitgrundläggandeförsäkringsdirektiv. Det
försäkringstjänster.marknad för Dennagenomföra inreatt en

godkännandet ochhuvudsak uppnåttsmålsättning har i genom
försäkringsdirektivgenerationens i deninförlivandet tredjeav

respektive medlemsland. Sverigelagstiftningen i Inationella
generationens direktivfullbordades införlivandet tredje genomav

försäkringsföretagför svenska och utländskaändringar i lagstiftningen
l994/95:184. lagen 1998:293den juli Genom1 1995 prop. om

verksamhet i Sverige, trädde i kraftutländska försäkringsgivares som
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för alla utländskalaginförtsdetden juli har1 1998, gemensamen
försäkringstjänster här ierbjudervilka yrkesmässigtförsäkringsgivare

lagvalFråganområdet.gällande lagarnadelandet, ersatt omsom
tillämplig lag för vissalagen 1993:645särskild lag;iregleras omen

försäkringsavtal.
ansvarsförsäkring finns detobligatoriskgäller frågandetNär om

återfinns i artikel 8bestämmelser. Dessagemenskapsrättsligasärskilda
88/357/EEGdirektivrådets andraskadeförsäkringsdirektivetandrai

andra författningarochsamordning lagarjuni 1988den 22 avomav
och medlivförsälcring,försäkringdirekt änavser annansom

friheteneffektivtlättaredet utövabestämmelser avsedda attattgöraatt
73/239/EEGändring direktivtjänstertillhandahålla samt somavom

skadeförsäkringsdirektivet rådetstredjeiartikel 30ändrats genom
samordning lagar ochjuni 199218den92/49/EEGdirektiv avomav

livförsäkringdirekt försäkring änförfattningarandra annanavsersom
73/239/EEG.direktivändringsamt avom

ide villkorförsäkringsföretagfårartikel 8.1Enligt som anges
försäkring i enlighet medobligatoriskmeddelaerbjuda ochartikeln

skadeförsäkringsdirektivet. Närandraochbestämmelserna i första en
försäkring skall enligttecknaskyldighetföreskrivermedlemsstat att

skyldighetsådan endast detuppfylla äravtalartikel 8.2 ett omenanses
försärskilda bestämmelser gällerdemedöverensstämmelsei som

där försäkringsskyldighetenmedlemsstatdeniförsäkringsådan
medlemsstat förföreskrivafårartikel 8.4 attEnligtföreskrivits. enc

tillämpas den gäller i denskall lagförsäkringobligatoriskavtal somom
tecknaskyldigheten försäkring. Omföreskriver attmedlemsstat ensom

försäkring och försäkringsgivarenobligatoriskföreskrivermedlemsstat
behöriga myndigheternatill deanmäla attskyldigär att

upphörande enligt artikel ddetta 8.4fårupphört,försäkringsskyddet
under deendastskadelidande tredjegällande gentemotgöras man

lagstiftning.i dennaförutsättningar statsangessom
föreskrivsskadeförsäkringsdirektivet även atti tredjeartikel 30.2I

medlemsstatfårbestämmelserhinder motsatsen somutan enomav
särskildaochallmännadekrävaförsäkringobligatoriskföreskriver att

överlämnas till dessförsäkringen skallobligatoriskavillkoren för den
spridas.fårmyndighet innan debehöriga

varjeskadeförsäkringsdirektivet skallandraartikel iEnligt 8.5
vilka försäkringförriskerkommissionen deunderrättamedlemsstat om

och därvidlag,enligtobligatoriskär statens ange
försäkring, ochför sådangällerföreskriftersärskildade som-

försäkringsgivareintygsådant äriskallvad ett som enangessom-
bevisfordrardär dennaförsäkrad, i falltill statutfärdaskyldig att en

uppfyllts. medlemsstatEnförsäkring hartecknaskyldigheten attattom
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innehålla förklaringskallkräva intygetfår ävenatt en av
i överensstämmelse medförsäkringsavtalet deförsäkringsgivaren äratt

försäkring.för sådangällersärskilda regler som
dessa upplysningar.publiceraKommissionen skall i EGT

medlemsstat skall bevis förvarjeföreskrivsSlutligen attatt som
uppfyllts godta intyg innehåll iförsäkringsskyldigheten har ärett vars

med vadöverensstämmelse närmastangetts ovan.som
genomförtslagstiftning det i §svensk 12Artikel har i8 attgenom

försäkringsavtal hartillämplig lag för vissa tagits1993:645lagen om
obligatorisk skadeförsäkringavtalpåbestämmelse ettatt omomen

skyldighetenhar föreskrivitlagen i den EES-stattillämpas attsom
försäkring.teckna

skulle det möjligtlagbestämmelse ibakgrund dennaMot attvaraav
för försäkringsbolagskyldighetföreskrivasvensk lagstiftning atten

försäkringsskyddet upphört. Genommyndighettill behöriganmäla när
försäkringsavtalet skulle sådantillämplig pålag blirsvenskatt en

faller under lagenförsäkringsgivare inbinda allaskyldighet omsom
motsvarandeförsäkringsavtal äventillämplig lag för vissa ettom

aktuellaförsäkringsavtalet. Enligt 2 § i denivillkor fanns intagetinte
anknytningsådana avtal har till tvåskall den tillämpaslagen som

försäkrade risken belägen i EES-deneller flera EES-stater, är enom
försäkringsgivare skulle bli bundnaallaFör attgaranterastat. att av

skulle därförunderrättelseskyldighetkravet på tvungen attvaraman
aktuella försäkringar tilltillhandahållabegränsa rätten att

praktiken skulle dettaEES-anknytning. Iförsäkringsgivare med
eftersom, enligt vad utredningenproblemantagligen inte vålla något

slag det här frågadetansvarsförsäkringarallahar erfarit, ärnästan av
lagstiftningsarbete detsvenskt påEES-området. Itecknas inomom

utgångspunkt varitemellertidharfinansiella tjänsteområdet en
nationellmarknadstillträde ocheffektivtprinciperna om

försäkringsgivare vill verkautländskadelikabehandling, dvs. att som
få tillträde till denna och i sinskallmarknadenden svenskapå

de svenska försäkringsgivamabemötasverksamhet på sätt somsamma
meddelabegränsa58. Att1997/981141se rätten attt.ex. s.prop.

försäkringsgivaretill erhållitaktuellt slagansvarsförsäkringar somav
med EES-anknytning,försäkringsgivareellerkoncession i Sverige

skäl bryta principernaprinciper.strida Ettskulle dessa motattmot
myndigheters tillsynsvenskaskulle kunna attatt avvara

skulle underlättasuppfylltförsäkringskravet avsevärt attär genom
försäkringsavtalen inte skulle behövaenskildadenågon granskning av

skäl intedock detta såmeningske. Enligt utredningens väger tungt -
godtagbar lösningdet finnssärskilt med hänsyn till attatt en annan -

nämnda principerna.defrångådet föreligger anledning att nyss
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lösningföreslåställetdärför skäl ifinnerUtredningen att en som
försäkringeninte får möjliggöraförsäkringsvillkoreninnebär attatt

anmäls tillavbrottetellerförsäkringsperioden löperinnanavbryts ut
villkor kansådantförsäkring inteInnehållermyndighet.behörig etten

myndighet haruppfyllt. Denansvarsförsäkring intekravet på somanses
kontrollerauppfyllt måsteförsäkringskravet att etttillsyn äröver att

skekanvilketsådant villkor,innehållerförsäkringsavtal ett engenom
in intygförsäkringsgivaren ettellergranskning avtalet att gergenomav

härom.
det också viktförsäkringfinnsfaktiskt ärdetFörutom rentatt aven

efter detskadeanmälningartäcker görs attförsäkringsskyddet somatt
preskriptionstiddenhelaUndergåttförsäkring har ut. somen

tredjemansskador bör detavseendeskadeståndskravförföreskrivs
försäkringsskydd.finnasdärför ett

iblandmodeller;två olikaenligtmeddelaskanAnsvarsförsäkringar
made-teorin. Försäkringarclaimsochorsaksteorinkallade som

inträffandevillkor,s.k.innehållerorsaksmodellen ettenligtmeddelas
sådana skador hargäller förförsäkringeninnebärvilket att som

gällande. Orsaksmodellenvaritförsäkringentiddenunderintraflat
efter det försäkringenkvarfinns även attsåledesinnebär ansvaretatt

claims made-modellenenligtmeddelatsharFörsäkringargått ut. som
innebär försäkringen gällervilketanmälningsvillkor, attinnehåller ett

inträffat.löptid, dedessanmäls under näroavsettde skadorför som
vanligtdock infördetmade-försäkringar attärclaimsVid enman

inträffat förtiden skada f°ar haitillbakalångtför hurretroaktiv gräns en
claims made-modellen gällerEnligtförsäkringen.omfattasatt av

skadorde tillför anmälsendastansvarsförsäkringensåledes som
kraft. claimsförsäkringen itid då Enärdenunderförsäkringsgivaren

innebärefterskydd attmedmade-försäkring kan förenas ett som
försäkringsgivarentillanmälsskadortäckerförsäkringen även som

kraft ochförsäkringendet trätttid frånangivenvissinom att somuren
försäkring.någontäcksinte annanav

tid under vilketdenavseendemedskyddetstarkasteDet
tecknade enligtförsäkringargivetvisförsäkringsskyddet nyttjaskan ger
made-modellenclaimstecknad enligtförsäkringorsaksmodellen. En

skydd ochretroaktivtdet finnsskyddfullgottdock ettkan ett omge -
verksamhetsinmedupphörflygföretag ettfallför detsärskilt ett -

förutsättningarvissaunderbörefterskydd. Således en
Enligtgodtas.kunnamade-villkormed claimsansvarsförsäkring

regler fördetaljeradedock inte någrabörutredningens mening
ellerin i lagenavseendeförsäkringsskyddet i detta tasutformningen av

förutsättningarvilkaunderFråganförordningen.anslutandeden enom
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kan fårmade-villkor godtas i ställetclaimsansvarsförsäkring med
Luftfartsverket.myndighet, dvs.behörigområdetpåavgöras av

skäl nödvändigt begränsaförsäkringstekniskadetVidare attär enav
utredningens mening det dock inteEnligtansvarsförsäkrings belopp. är

ansvarsbeloppen, bl.a. medföreskrivaförordningi lag ellerlämpligt att
Utredningenregelbundet måstebelopptill dessa över.hänsyn att ses

delegeras föreskrivabörLuftfartsverkettilldärför det även attattanser
skallansvarsförsäkringaransvarsbeloppvilka avse.

utfärda bestämmelserbemyndigasLuftfartsverket bör attäven om
registreradeansvarsförsäkringarförgällaskall ärvilka villkor somsom

oregistrerade.luftfartygoch förlandi ärett annat som
det i lag slås fastutredningenföreslårbakgrunddenna attMot en

till finnsdetluftfartygbrukarför denskyldighet attattett se ensom
till täckandesäkerhetmotsvarandeansvarsförsäkring eller ansvaretav

luftfartanvändande i tillfogasluftfartygsvidför skador ettsom
med luftfartyget. Deinteegendomeller transporterassompersoner

för Luftfartsverket ibemyndigandeinklusivereglerna, attnärmare
föreskrifter bör ikompletterandemeddelahänseenden tasangivna

luftfartsförordningen.
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ochbärgningFlygräddningstj16 änst,
luftfartsolyckorundersökning av

luftfartslagstifiningenBestämmelserna iförslag:Utredningens om
luftfartsolyckorundersökningochbärgningflygräddningstjänst, av

oförändrade.principilämnas

flygrädd-bestämmelsernagrundläggandedefinnskap. LL11I om
luftfaitsolyckor.undersökningochbärgningningstjänst, av

räddningstjänst-finns iflygräddningstjänst ävenBestämmelser om
flygräddningstjänstenregleringensvenska1986:1102. Denlagen av

till dennaoch bilaga 12Chicagokonventioneniartikel 25påbygger
konvention.

Maritime Organization,Internationalsjöfartsfrâgor,förFN:s organ
Civil Organization,International Aviationluftfartsfrågor,förochIMO,

arbetar för integreramedlemsstaterna attrekommenderathar attICAO,
har Sjöfarts-I Sverigeflygräddningstjänstema.ochnationella sjö-de
integrera sjö-arbetat med1990sedan årLuftfartsverket attverket och

ochintegrerad Sjö-skapaochflygräddningstjänstema attoch en
skefullständig integrering skall kunnaflygräddningscentral. För att en
harRäddningsverksutredningenförfattningsändringar.vissadockkrävs
be-till det finnskommit fram1998:59 attslutbetänkande SOUsitti

Utredningenräddningstjänstlagstiftningen.totalhov översyn avav en
regeringenskrivelse tillslutsats idennaanledningmedhar enav

deförtillsättskommitté översynföreslagitFO97/2362/RS, att aven
Lufträttsutred-finnerbakgrunddennaförfattningama. Motaktuella

rörandebestämmelserdenågonskälinte översynningen göraatt av
luftfartslagenlagstiftningi änfinnsflygräddningstjänsten annansom

luftfartsförordningen.och
registreringslagen.itidigarebärgningBestämmelserna upptogsom

ochtillkomstdennasvidluftfartslagenoförändrade tillöverflyttadesDe
betydelse för be-Avoförändrade.lämnatsdelendärefter tillhar största

luftpanträtt förochbärgarlönLLkap. 2-6stämmelserna i ll omom
Genévekonventionen.lönbl.a. sådanfordran på är
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luftfartsolyckor detundersökningar i kap.det gäller 11När görsav
undersökning1990:712 olyck-hänvisning till lagen§7 LL om aven

undersökningar luftfartsolyckorföreskrifternasvenskaDe avomor.
Chicagokonventionen och bilaga denna13 tillbygger på artikel 26 i

konvention.
det föreligger något reformbehovfunnit vadUtredningen har inte att

flygräddningstjänst, bärgningkap. LLgäller bestämmelserna i 11 om
luftfartsolyckor. Dessa bestämmelser lämnas där-undersökningoch av

ochVissa språkliga redaktionella ändringaroförändrade.för i princip
dock gjorts.har
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Tillsyn17 m.m.

för Luftfarts-bemyndigandenErforderligaförslag:Utredningens
verksamhetskontroll samlas i be-formitillsynverket utövaatt enav

bestämmelse i luft-anknytandemedluftfartslagenistämmelse en
fartsförordningen.

föreläggande el-förenagenerellLuftfartsverket rätt ettattges en
eller enligt fö-luftfartslagenenligtmeddelarverketförbud,ler som

med vite.lagen,med stödmeddelatsharreskrifter avsom

internationella civila luftfarten.deninombegreppcentraltTillsyn är ett
följer skyldig-i ICAOmedlemskapetochChicagokonventionenAv en

de luftfartsverksamhetertillsyn övermedlemsstat utövaför varjehet att
auktorisationer utfär-med stödbedrivasskallellerbedrivs av somsom
ändamål inrätta natio-för dettabl.a.ochmedlemsstatendats att enav

paragrafdel kapitel 4.1.4bilagaseluftfartsmyndighetnell t.ex.
Manual of Procedures for8335-AN/879, Opera-docICAOrespektive

Surveillance.Continued Verksam-andCertificationInspection,tions
nationella luft-förutsättningen deockså attbyggerJAAinomheten

flygsäkerhetsbestämmelsematillsyn över attfartsmyndighetema utövar
efterlevs.

flygsäkerheten,medibara samband utanförekommer inteTillsyn
och trafikpo-luftfarts-ellerluftfartsskyddet, miljönkan även t.ex.avse

litiska regler.
ochi LL LFställenflera samtförekommertillsynBegreppet

Luftfartsverket.förmed instruktionl988:78i förordningenäven
flygsäker-tillsynen övermyndighetLuftfartsverket den utövarär som

fördet chefenLuftfartsverket ärluftfarten. Inomcivilainom denheten
flygsäkerhetstöre-utfärdaförutomLuftfartsinspektionen attsom -

tillsynen.skrifter har utövaatt-
granskningförutsätterauktorisationochTillståndsgivning enannan

fortlö-därefterochauktorisationenellerutfärdandetillståndetsföre en
tillsynsverksamhe-därfördelarLuftfartsinspektionentillsyn.pande

verksamhetskontroll. Medtillträdeskontroll ochi två huvudgrupper;ten
inspektion och kon-granskning,examination,tillträdeskontroll avses
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organisation eller materieltrollförfaranden innan medges till-person,
Med verksamhetskontroll fortlöpandeträde till luftfartssystemet. avses

kontrollverksamheter avseende dels funktioneninspektions- och hos
materiel tillträde till luftfartssys-personal, organisation och gettssom
bestämmelserna i luftfartsförfattningama.dels efterlevnadentemet, av

föreskrifter miniminivån förfastställer i den säker-Luftfartsverket
bedrivergälla. verksamheten harhetsstandard skall Den detsomsom

de föreskrivna flygsäkerhetskravenverkställande för attansvaret upp-
lämplig organisation, instruktioner,Varje företag skall hafylls. en

med särskildautsedda ansvarsområdenhandböcker, särskilt personer
fastställda flygsäkerhetsstandardendensäkerställer attetc. upp-som

åtgärdas.fylls och alla avvikelseratt
inriktadflygsäkerheten till del på kontrollTillsynen är storöver av

verksamhetskall viss har utvecklatellerden utövautövar ettatt ensom
uppföljning verksamheten.styrning ochkvalitetssystem för Deeget av

centralkvalitetssystem betydelse fördriften och deras ärutövar avsom
främsta målet fördärigenom det myndigheter-flygsäkerheten och blir

kompletteras medsysteminriktad tillsyn gransk-tillsyn. sådanEnnas
bl.a. linjeinspektioneri form ochning verksamhetsutövare avav

detaljer för verifikation hur kvalitetssystemetgranskning enskilda avav
fungerar.

tillhörande bestämmelser i innehållernuvarande med LFDen LL
för Luftfartsverket tillsyn,bemyndigandenvissa uttryckliga utövaatt

kap.och miljövärdigheten 3 beman-luftvärdigheten LL,övert.ex.
och flygtrafikens anläggningarflygplatserningen kap.4 LL översamt

anslutningkap. till bestämmel-navigationshjälpmedel 6 LL. Imed
bestämmelsertillsyn finns till till-ochi 3 6 kap. LL rättomomserna

anläggningaroch med navigations-luftfartyg, flygplatserträde till
hjälpmedel.

bestämmelser anlitande särskildaoch finnsLL LFI även om av
Luftfartsverket vid tillsynen eller sköta vissasakkunniga för biträdaatt

andra stycket och 4 kap. §2 LLtillsynsuppgifter kap. 2 §se 3 samt
tillsynendelegering nödvän-stycket LF. Enoch andra16 § 92 § ärav

luftfartsmyndighetemaskandinaviska OPS-för dedig att tre genom
praktiskt skall kunna utföra tillsy-och avsnitt 2.4.5utvalget STK se

flygföretaget se 1955:42skandinaviska SAS SOU 62detöver s.nen
tredjeEnligt 3 kap. 3 § stycket LL ochoch 71.och 1957:69 60prop. s.

uppdra särskildLuftfartsverket sakkunnigfårandra stycket19 § LF
luftvärdighetsbevis och motsvarande gäller i till-utfärda och förnyaatt

enligt kap. och 26 andramiljövärdighetsbevis 3 1 § LL §lämpliga delar
tidsbegränsad giltighet, demiljövärdighetsbevis har intestycket LF

andra stycket och and-kap. 18 § LL 32 §således Enligt 4förnyas inte.
genomföra certifi-uppdraLuftfartsverketstycket fårLF attannanra
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generellt bemyndigan-finnsstycket LL14 kap. 3 § andrakatprov. I ett
myndighet fårfall föreskrivaregeringen i vissa över-förde attatt en

uppgiften innefattarförvaltningsuppgiftlämna även myn-omarman,
möjlighet i tredje27 §utnyttjat dennaharRegeringendighetsutövning.

andra stycket LFamatörbyggnadstillstånd och i §92stycket LF
luftfar-amatörbyggdaluftfart medkommersiellicketillsyn t.ex.över

tillsyn fall-LFfjärde stycketi 131 §segelflygplan överoch samttyg
kompetensbevisutfärdande0.d.skärmflygskärmshoppning, samt av

verksamheter.sådanaför
andra stycket ochi 59 §bestämmelserna tillsynanslutning tillI om

Luftfartsverketförbemyndigandenfinnsstycket atttredje LF92 § även
luftfartsverksamhetbedriverdenochflygplatsinnehavareålägga som

till Luftfartsverket.uppgifterochupplysningarlämnaatt
Luftfartsverket faktisktområdenviktigaBeträffande vissa ut-som

bemyndiganden. gäller tillsy-Detuttryckligasaknastillsyn överövar
flygskolor tillsynenochflygföretag övertlygtrañktjänst, samtövernen

luftfartsskyddetföreskrifternaberörsverksamhetsådan omavsom
security.

tillsyn i form erforderligförkrävsbemyndiganden attDe avsom
utredningens iförslag tagits inhar iskall kunnatilltréideskontroll utövas

regler.materiellatill respektiveanslutning
verksamhetskontroll utredning-formigäller tillsyndetNär anserav

Luftfartsverket sådanbemyndiganden för utövaerforderliga attatten
luftfartslagen med anknytandebestämmelse ibör samlas itillsyn enen

bestämmelse in-kanlufcfartsförordningen. Denna ävenbestämmelse i
för biträdaanlitande utomståendebemyndigande attnehålla ett avom

anläggningar för tillsy-tilltillträde utövaochmed tillsynen m.m.om
finns iÄven bemyndigande kap. andra14 3 §generelladet somnen.

tillsynsmyndigheten Luftfarts-ochnormgivnings-förstycket LL
förvaltningsuppgifter inne-utomstående delegeratillverket, att som

paragraf.ilämpligenkanmyndighetsutövning,fattar tas samma
Luftfartsin-1993:33iRRV har FRiksrevisionsverket rapporten

regeringen har över-flygsäkerhetenkontrollspektionens som avav -
skall möj-regeringenförslagit övervägautredningentilllämnats att-

maktmedel.Luftfartsinspektionensdifferentieralighetema att
tillräck-maktmedel inteinspektionensbedömningEnligt RRV:s är

förekommervanligenflygsäkerhetsbristertill deanpassadeligt väl som
allvarliga detundantagsfall såiendastBristerna attmarknaden.på är

restriktioner i verksamhe-införatillstånd,återkallafinns anledning att
åtal. allmäntFörför allmänttill polishändelsereller överlämna merten

be-maktmedel. RRV:sväl avpassadesaknasförekommande brister
nå-smidigt användaskullefalldet dessa attdömning i mestär att vara
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böter eller föreläggandesanktion,form ekonomisk som omgon av
ekonomiskt vite.

bakgrund gjortdenna de makt-Utredningen har översynmot en av
förfogande.har till sittmedel Luftfartsinspektionen Dessa i dagärsom

tillståndeller begränsning och godkännan-erinran återkallandesamt av
utredningen Luftfartsinspektionenslikhet finnerden. med RRVI att

till de flygsäkerhetsbristertillräckligt väl anpassademaktmedel inte är
marknaden.förekommersom

del punkter föreslagit differentie-har därför påUtredningen en en
maktmedel. exempel kanring Luftfartsinspektionens Som nämnasav

återkallelse godkännande det enda medelför närvarande är ettatt av
har blivit godkändflygplats inte längrestår till buds somsom om en

kraven. Enligt utredningens förslagflygsäkerhetsmässigauppfyller de
återkalla tills vidare begränsamöjlighetinförs därutöver samt attatt ett
del verksamheten eller gälladrifttillstånd till gälla viss underattatt av

fördet tillräckligt upprätthålla flygsä-vissa förutsättningar, är attom
kerheten.

falldet i vissa skulle fördelUtredningen har funnitäven att vara en
ekonomisk sanktion. Utredningenformkunna använda någonatt av

bestämmelse Luftfartsverketföreslår därför det införsatt som ger enen
förbud,föreläggande eller verket med-generell förenarätt att ett som

föreskriftereller enligt har meddelatsenligt luftfartslagendelar som
vite.med stöd lagen, medav
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införs för brott-forumreglersärskildaIngaförslag:Utredningens
anknytning.lufträttsligmedoch tvistemålmål

hand-i första instansbehörigai daglandetiSamtliga tingsrätter attär
gäller såväl tvistemålanknytning. Dettalufträttsligmål medlägga som

behörig falleti det enskildadomstolvilken ärbrottmål. Frågan somom
kap. rättegångsbalken.och 19reglerna i 10allmännaenligt deavgörs

funnit skäl behandla fråganarbetesitthar i attUtredningen om
fåeller några underrätter. Frågannågontillsamlaslufträttsmålen bör

tillfällen.fleravidhar tidigare diskuterats
sitti avgivna förslag till lagfråganberördelufträttssakkunnigaDe

Departementschefen uttaladeluftfartygtillinskrivning rätt m.m.avom
synpunkter kunde önskvärtvissadet991955:13prop. att varaurs.

inskrivningsärendena rörande luft-baraintecentraliseringmed aven
anknytning till ochinteckningarharmåldefartyg ocksåutan somav

departementschefen borde frågan dockEnligtintecknade fordringar.
luftfartslagtill utarbetades.förslagmedsambandbehandlas i ettatt

luftfartslag uppmärksammadestillförslagetmedUnder arbetet pro-
SOU 1955:42lufträttssakkunniga f..194 Deåterigen deblemet s.av

kun-lufträttsmålencentraliseringde vinsteruttalade bl.a. att avsom en
nämligen,mål kundeöverskattas.medföra inte borde Dessade väntas

bli ganska få ochframtid, beräknasöverskådliginomåtminstone en
någonägnadedärför sär-inteskiftande förhållanden. De attröra gevar

olägenheterdetilllufträtten. Med hänsynförtrogenhet medskild som
innebära förskulleåtskilliga fallicentralisering målen parternaaven

bordeunderrätterlandets samtligadärför de sakkunnigaansåg att vara
lufträttslig brott-tvistemålensåvälhandlägga artbehöriga att somav

lufträttslagstiftningen.enligtmålen
pekadeuppfattning ochsakkunnigasdelade deDepartementschefen

expertis itill särskildfå tillgångdomstolarnas möjligheterpå att
f..1957:69 198sakkunnigamed prop.förhörlufträttsmålen s.genom

behandladeLuftfartsverketframställning frånMed anledning av en
fråganluftfartygtillinskrivningUtredningen angående rätt omm.m.av
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till lufifartygbetänkandet Rätt SOUlufträttsmål iforum i m.m.
bl.a.:anförde1976:70. Utredningen

ilufträttsmål första instans tillhandläggningenkoncentreraFrågan att avom
år Luftfartsverket harläge sedan 1957.kommit idomstolar harvissa annatett

och därför tidigare krä-inveckladealltmermål blivitpåpekat dessa änatt mer
åklagare och advokater. Att koncentre-domstol,särskilda erfarenheter hosver

önskvärt tidigare. Samtidigtframstår därförhandläggningen änsom merara
antalet alltjämt begränsat.låtantal,i ärlufträttsmålen ökathar attvara

dela dem i första instans pålandet.hela AttspriddaLuñrättsmålen överär upp
relativt jämn fördelningskulledomkretshovrättsinom varjetingsrätt ge enen
lämplig för sjörättsmå-ocksåkoncentration harmålen. liknandeEn ansettsav

handläggningen dessaoch harår 1970 1973sjölagsändringarEfterlen. av
sjörättsdomstolar. geografisksåsom Enunderrättertill sju allmännaförlagts

motsvarande kan endast i undan-påluñrättsforasärskilda sättfördelning av
olägenheter i form långanågravållatagsfall komma störreparteratt av resor.

skulle således kunnasjörättsdomstolarunderrätter ävenSamma är varasom
rättsområdenaoch lufträttsligade sjö-kommerluñrättsdomstolar. Härtill äratt

civilaofta i sjö- ochproblemställningarnärbesläktade likartade möterså att
fördelaktigt låtaflera hänseendennaturligt och ilufträttsmål. därförDet attär

mål. Genom den spridningdessadomstolar handlägga övertyper avsamma
berättigade påfår, måste kravmålen dåpå sju tingsrätterlandet parterssom

Även denna relativa kon-tillgodosedda.domstolenavstånd tillrimligt anses
särskild insikt i luftfartsförhållan-domstolardessamålen kancentration geav

dem ytterligare sakkunskap kan dettillförabehövamån skulleden. denI man
sakkurmigbevisning.naturligtvis tillgodoses genom

lagstiftningen. Vidändringar itill någrainteleddeUtredningens förslag
övervägande del positivttilldock förslagetfickremissbehandlingen ett

mottagande.
tillfrån Luftfartsverketi 1981skrivelseMed anledning marsenav

frågan forum iflyglagutredningenregeringen äventog omupp
ff..179lufträttsmål 1981:12se Ds K s.

regeringen de lufträtts-skrivelse tillsiniLuftfartsverket attuppgav
luftfartslagens till-sedaninveckladealltmerbrottmålen hade blivitliga

målen handlades viduppkomproblembeskrev de närkomst. Man som
framhölls också åkla-sådana mål. Deterfarenhetdomstolar attutan av

tillräckligalltid hade sakkun-intedet dåvarandeinom systemetgarna
tillfredsställandeåtalenkunna utföra sätt.skap för ettatt

befattning medhadedefannFlyglagutredningen att taatt som
i behovoch åklagare,främst domarebrottmål, störrelufträttsliga var av

lufträttsförhållanden. Med denna utgångs-erfarenheterinsikter i och av
de lufträttsli-skäl koncentreradet fannspunkt ansåg utredningen attatt

tingsrätter.antalmindrebrottmålen till ettga
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antal talade försidan lufträttsmålensfann åUtredningen att attena
Ådärmed också hovrätt.till enda tingsrätt ochkoncentreradesde enen

sådan koncentra-nackdelarna medsidan fann utredningenandra att en
enskildekostnader för den så deform besvär ochtion i stora attvarav

vinnas. rimligfördelar skulle kunna Enuppvägdes deinte av-somav
lufträttsligadehandläggningendärförvägning ansågs att avvara

lämplig geografiskmedfå tingsrätterskulle anförtros någrabrottmålen
flyglagutredningendenna bakgrund ansåglandet.spridning i Mot att

angående inskrivningutredningenföreslagitsden lösning avavsom
Flyglagutredningen föreslogändamålsenlig.till luftfartygrätt varm.m.
luftfartslagen ochbrott enligt enligt deförfrågandärför att ansvarom

lag skulle demed stöd dennameddelatsföreskrifter prövasav avsom
sjörättsdomstolar.tingsrätter ärsom

under remissbehandlingen blandatfickförslagUtredningens ett
departementschefenuttalade sepropositionenmottagande. I prop.
uppfattningden fleradeladehan1984/85:2l2 145 avstyr-att soms.

nämligen förelågför, det inte till-uttryckkande remissinstanser attgett
tingsrättemas behörighet detbegränsaförräckligt starka skäl näratt

anförde antalet lufträttsmålDepartementschefenlufträttsmål.gällde att
uppnå specialisering tillkundede fördelarså litet att genom enmanvar

Ävenbegränsade. med sådanuppenbarligenvissa domstolar var en
för åklagare och domstol inför-nödvändigtbliordning skulle det att

sakkunnigbevisning.skaffa särskild
F 1993:33 Luftfartsin-Riksrevisionsverket, ihar rapportSenast en

föreslagitflygsäkerheten, regeringen- medspektionens kontroll attav
medtill viss olovlig verk-komma rättasvårigheternaanledning attav

skall inte luftfartsmålsvartflygning övervägafrämst s.k.samhet, om-
eventuelltdomstol,särskild med expertmedver-tillkoncentrerasbör en

lämnats till Lufträttsutred-regeringen överharkan. Denna rapport av
ningen.

utredningartidigarede skäl ivisserligenkanDet sägas att an-som
till mindre antalbrottmålenlufträttsligakoncentrera deförts för ettatt

Å måste beaktassidangällande. andraalltjämt sig atttingsrätter gör
begränsat. Undermycketfortfarandelufträttsliga brottmålantalet är

avseende luftfartsla-lagföringartotala antaletdet1988-1997åren var
åtalsunderlåtelser,luftfartslagen- 2och luftfartsförordningen 115gen

luftfartsförordningen- åtalsun-2domar;strafförelägganden och 3843
jämförelse kanSomstrafförelägganden och domar.20derlåtelser, 10
160 lufträttsligatotaltavdömdes1970-1980under årennämnas att ca

antalet lufträttsmålmeningutredningensbrottmål i landet. Enligt är
tillde koncentreradesså få,i domstol alltjämt ävenprövas att omsom

lufträttenmed intesärskild förtrogenhetnågonenda tingsrätt skulleen
deskäl föreslådärför intefinneruppkomma. Utredningen att att
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till eller mindre antalkoncentrerasskallbrottmålenlufträttsliga etten
tingsrätter.

lufträttsliga brottmålen villdehandläggningengällerdetNär ut-av
betydelse. hög kompetens hosEnpeka åklagamasredningen på stora

medföraluftfartsmål kan dom-handläggerde åklagare antas attsom
f°ar utredningar god kvalitet.bedömningenförunderlagstolarna avsom

åklagarväsendet. Syftet medomorganiseradesjuli 19961Den omorga-
betydligt slagkraftiga åkla-färretillskapanisationen att meramenvar

organisation torde det finnasför dennagarenheter. Inom nyaramen
för närvarande sju styckenåklagarmyndighet-varjemöjlighet inomatt

eller åkla-luftfartsmålen till någrahandläggningenkoncentrera enav-
enhetligbör undvikasdetdockUtredningen attatt en mo-ansergare.

åklagarmyndighetemaluftfartsmål hosför handläggningendell av
hänsynstagande till lokala for-underlösasfår i ställetfastläggs. Detta

hållanden.
få tillgång tillmöjligheterdomstolarnaserinrarUtredningen attom

förhör med sakkunniga.lufträttsmålensärskild expertis i genom
anknytning finns det ingenlufträttsligmedBeträffande tvistemål
mål år.sådana Detmångastatistik hur avgörstillgänglig persomom
de uppgår till endast få-kunnagoda grundertorde dock på ettattantas

heller skäl läggautredningen intebakgrund finnerdennatal. Mot att
har lufträtts-tvistemålforumregler för deändradeförslagfram somom

anknytning.lig
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Överklagande Luftfartsverkets19 av

beslut

överklagande Luftfartsver-ReglernaUtredningens förslag: avom
beslut i frågor trafiktillståndendastbeslut ändras såkets röratt som

Övriga beslut myndighetsutöv-regeringen.överklagas till rörsom
förvaltningsdomstol.till allmänöverklagasning enskildmot

förvaltningsmyndighet har handcentralaLuftfartsverket denär som om
luftfarten.civilafrågor denrörsom -

instruktionmed för Luftfartsver-l988:78Enligt § förordningen1
främja utvecklingenförutom denhuvuduppgifterket verkets attär av

för drift och utveckling flyg-civila luftfarten bl.a. statensatt avansvara
flygsäkerhetentillsyn för denplatser civil luftfart, överför utövaatt

miljönskyddet föroreningarförcivila luftfarten och motatt avsvara
organisation således affärsverk-från civil luftfart. Inom rymssamma

sektoruppgifter.s.k.ochmyndighetsutövningsamhet,
Luftfartsverket har tilldelats i sin in-huvuduppgifterdeUtöver som

specifikarad bemyndigandenerhållitstruktion har verket även meren
dessa.beslut ifatta De flesta vikti-ochfrågor ochhandha vissa attatt

och luftfarts-luftfartslagenbemyndiganden återfinns idessagaste av
Luftfartsverketdärexempel lagstiftningförordningen. Som annan

räddningstjänstlagenkantilldelas ansvarsuppgifter nämnas
farligt gods.förordningen 1982:9231986:1102 och transport avom

Luftfartsverket kan överklagasbeslutdet gäller fråganNär ett avom
författningar.sökas flertal olikafår isvaret ett

författningdet isammanhanget kanI nämnas ävenatt angesenom
viss myndigheteller beslutbeslut enligt författningen ettatt ett enav

sådana beslutallainte uppfattas såkan överklagas, skall detta äratt
Överklagbarheten begränsad till följd denämligenöverklagbara. är av

Angående dessa prin-utbildats i praxis.principer harallmänna som
förvaltningslagen, uppl.,Malmqvist, 4:eciper, Hellners och Nya s.se

ff.269
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regelallmän1986:223förvaltningslageni 22 §finns detVidare en
Därsubjektiva klagorätten.den ettklagorätt, atthar angessomom vem
det gått honombeslutet angår,denfår överklagasbeslut omsomav

emot.
har fattatsbeslutöverklagamöjlighetengällerdet ettNär att som av

i förord-bestämmelse härom 35 §allmänfinns detLuftfartsverket en
bestämmelsesEnligt dennaLuftfartsverket.instruktion förmedningen

personalärenden överklagasbeslut iLuftfartsverketsfårstyckeförsta
be-lagen 1971:309följerintenågotregeringen,hos annat omavom

vissa mål, lagenförvaltningsdomstol prövaför allmänhörighet att
andra före-överklaga elleriinskränkning rätten1987:439 attom

utbildning iflyg-antagning tillbeslutLuftfartsverkets rörskrifter. som
överklagas.stycke inteparagrafens andrafår enligttrañkledningstjänst
paragrafentredje stycket ienligtfårärendenbeslut i andraVerkets

bestämmelse 22 §följer änendast detöverklagas aannanav enom
hänvisas till §föreskrift särskilt 22idetförvaltningslagen eller aenom

regelinnehåller allmänbestämmelseSistnämndaförvaltningslagen. en
förvalt-innebärförvaltningsbeslutdomstolsprövning attsomavom
förvalt-överklagas till allmänfåröverklagbaraningsbeslut ärsom

Slutligen före-föreskrivet.särskiltnågotningsdomstol inte ärannatom
Luftfarts-med instruktion förförordningenstycketfjärdeskrivs i 35 §

enskildmyndighetsutövning någonärende motverket att ett avserom
får dock be-överklagande,föreskriftersärskildafinnsinteoch det om

regeringen.hosöverklagasslutet
tredje stycketi 35 §överklagandebestämmelsesådanEn som avses

i kap. LL.Luftfartsverket finns 14 2 §förinstruktionmedförordningen
beslutLuftfartsverketsöverklagasparagrafdennastycket iEnligt första

meddelats med stödharföreskrifterenligtluftfartslagen ellerenligt som
behörighetsbevis, till-elevtillstånd,certifikat,frågorden, i rörsomav

luftfar-registreringcertifikat,luftfartygtjänstgöra påstånd utanatt av
förvaltningsdomstol.hos allmänavgå,för luftfartygförbudeller atttyg

Luftfartsverkets be-överklagasstycket LLandraEnligt 14 kap. 2 §
regeringen. Loku-stycket hosförstaiandra frågorslut i än avsessom

läsasstycket måsteförstaiandra frågortionen än somavsessom
föreskriftereller enligtluftfartslagenenligtLuftfartsverkets beslut som

i förstaandra frågoriden änmed stödmeddelatshar avsessomav
stycket.

systematiskförriktlinjer översyn1984fastställde årRiksdagen en
medenlighetregeringen. Ibeslut tillöverklagareglerna rätten attomav

regeringenfrånbl.a.inriktatssträvandena attriktlinjer hardessa
frånställningstagandenkräverinteärendensådanalyfta bort rege-som

allmänhetbör det iriktlinjernaEnligtpolitisktringen an-organ.som
där försvars-,frågoröverklaganden iregeringenkomma på prövaatt
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allmänekonomiska eller andraordnings—, säkerhets-, statsnyttosyn-
framträdande, medan förvaltningsdomstolamasärskilt hu-punkter är

med sådana målsig rättslig vilkavudsakligen bör befatta rörnatur,av
inbördes eller mellan enskildaenskilda och detförhållandet mellan

väsentlig betydelseavgörande kan för denoch vilkasallmänna vara av
1983/84:l20.enskilde prop.

luftfartslagenöverklagandebestärnmelsema i harVid översynen av
bakgrund riktlinjernariktlinjer.utredningen beaktat dessa Mot harav

enligtdet gäller beslut luftfartslagen ellerutredningen funnit näratt
meddelats med stöd den, detföreskrifter har endastenligt äravsom

trañktillstånd böri frågor överkla-Luftfartsverkets beslut rörsom som
Luftfartsverkets övriga beslut i frågortill regeringen. rörsom myn-gas

förvaltningsdomstol.överklagas till allmändighetsutövning bör
Luftfartsverket beslut i rad ärendensin verksamhet fattarI en som

ärendenExempel sådana demyndighetsutövning.inte ärrör som
förhandlingaregendomsförvaltning ochaffärsverksamhet,angår samt

myndighet lämnar företrädareBeskedavtal med enskild. som en som
och liknande förhållanden brukar kallasprivaträttsligaför ipartenena

partsbesked Luftfartsverket lämnar medpartsbesked. stödDe som av
för Luftfartsverket kan inteinstruktion överklagasförordningen med

sistamyndighetsutövning se § stycket.35 Näreftersom de inte avser
skyddasöverklagbara partsbesked den enskildesickedet gäller dessa

regelsystemet och möjligheten vid tvistcivilrättsligadet atträtt genom
allmän domstol.talan vidmed myndigheten väcka

Luftfartsverketpartsbesked lämnar harantaletövervägandeDet som
för Luftfartsverket. Skullemed instruktiongrund i förordningensin ett

grund i luftfartslagen eller luftfarts-rättsligapartsbesked dock ha sin
emellertid kunna överklagas, och då enligtförordningen skulle det -

Även dettill regeringen. tordeden nuvarande ordningen om vara-
rättsliga grund i luftfarts-partsbesked har sinovanligtmycket med som

skäl tillmening inget de skallfinns enligt utredningenslagen det att
Överklaganderätten således begränsas tillbörkunna överklagas. att

enskild. Skullemyndighetsutövningbeslut vidgälla mot parten vara
får denne i stället väcka talan vid allmänpartsbeskedmissnöjd med ett

domstol.
behandla frågandirektiv bör utredningenEnligt utredningens om

Enligt vad utredningentalan i domstol. harföraLuftfartsverkets rätt att
funnits i detta sammanhang för-tidigarehar de problemerfarit som

har skettförvaltningsprocessrättenden reformsvunnit somavgenom
därför inte skäl fråganfinnerår. Utredningenunder att ta uppsenare

domstol till behandling.föra talan iLuftfartsverkets rätt attom

1119-0665Nyluttfanslag
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luftfartluftfart ochMilitär20 annan

statsändamålför

används för civilaluftfartygmilitära än-Närförslag:Utredningens
luftfartsregler gälla.civilahuvudregelskalldamål som

avdelningar.två den förstaindelad i InärvarandeförLuftfartslagen är
och i den andra behandlasluftfartenciviladenbehandlasavdelningen

statsändamål. Utredningen harluftfart förluftfart ochmilitär annan
nuvarande tudelningen lagendenföreslagitavsnitt 4.2se att avovan

rörande militär luftfart ochbestämmelsernasärskildaoch deslopas att
i lagens l kap. I förevarandearbetasstatsändamålluftfart förannan

frågorvissa den militä-utredningen rörkapitel behandlar närmare som
statsändamål. Framföralltför gäller detluftfartluftfarten och annanra

begreppet militär luftfart ochinnefattas iskallvadfrågorna somom
tillämpligaskall militär luftfartpåi lagenbestämmelservilka varasom

statsändamål.luftfart föroch annan
luftfartför militär och luftfart försärregleringfinnsdetAtt annanen

Chicagokonventionen enligt artikeligrundsinharstatsändamål i LL att
och inteluftfartyg statliga luftfar-civila påpåendasttillämpliga3 är

används militär-, tull- ochiluftfartygskallartikel bEnligt 3tyg. som
Chica-dettastatliga luftfartyg. En följd är attpolistjänst avanses vara

används förluftfartygstatligatillämpliggokonventionen blir som
Chi-luftfartenändamålet med avgöraffärsdrift. såledesDet är omsom

inte.tillämplig ellercagokonventionen är
bestämmelser i lagenvilkanuvarande kap.15I LL somanges

luftfart förförluftfartyg ochluftfart med militära stats-gäller för annan
Övriga myndigheteller denregeringenfastställsändamål. regler av

regeringen bestämmer.som
luftfart och mili-civilmellaninuvarande gränsdragningen LLDen

detdvs.luftfartygetsutgångspunkt frånluftfart sker med natur,tär om
det gäller militäraanvänds. Närluftfartygcivilt militärtellerär ett som

betydelse.användningen Dettaändamålet medluftfartyg saknar således
används förluftfartygmilitära äntill konsekvens annatfår närävenatt
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för militär luftfartgäller till-särregleringdenändamål blirmilitära som
lämplig.

bärande skäl för be-det ingafinnsmeningutredningensEnligt att
åtaganden enligt Chica-till SverigesMed hänsynordning.hålla denna

ordning konven-tillämpasbörartikel 3gokonventionen samma som
all kommersiell flyg-utredningenprincipanvisar. Somtionen attanser
civil verksamhet ochändamål bör betraktascivilaverksamhet för som

enligt civila regler ochverksamhet, dvs.sådanallregleras annansom
principiella ståndpunktdennaLuftfartsverket. Motunder tillsyn av

flygsäkerhetsreglernamilitäradehävdas motsvararskulle kunna att
Eftersomflygsäkerhetsreglema.civiladeeller änär strängarerent av

ändamål och uppgifterhelt olikaharflygverksamhetmilitärcivil och
jämförelse mellan defullständignågonemellertid integår det göraatt

bör ske i enlighetflygverksamhetCivilflygsäkerhetsreglema.olika
och icivil verksamhetutformade försärskiltmed reglerde är somsom

gäller särskilt iharmoniserade.internationellt Dettautsträckning ärstor
ambulanstransporterkategorivilkentillfråga persontransporter,om
militär flygverksam-tillämpliga påreglernaciviladeräknas. Om görs

utföramöjligheterFörsvarsmaktensändamål kommerför civila atthet
dock finnasdetvissa fall kanIbegränsas. ettcivila atttransporter sam-

användas förluftfartyg kanmilitärabehovochhälleligt intresse attav
vid brådskandefalletkanändamål. Dettamilitära t.ex.änannat vara

civilt luft-inte finns någotdetuppdrag,andraellersjuktransporter om
hjälp-vid internationellauppgift ellervissutförakanfartyg ensom

tillämpningsituationer medvissaimöjlighetsådansändningar. En att
militäraluftfartyg förmilitäraanvända än än-regler annatmilitäraav

lagstiftningen.tillgodoses idamål bör
förordningendet iantecknassammanhangetkan i attDet

finns vissa reglerverksamhetcivilmedverkan imilitär1986:1111 om
civilanvändas förskallluftfartygmilitärabetydelse närär avsom

Försvarsmakten, vidskallförordningdennaiverksamhet. Enligt 2§
avgörande för be-omedelbardär ärlivshotande situationer transport

med he-utförasjukaellerskadade transporterhandlingen personer,av
flygräddningscent-sjukvårdshuvudmanpå begäranlikopter genomav

till förfogandehelikopterställaskyldighetGöteborg.ralen i Denna att
betydelse inomverksamhetordinarie störreallvarligt hindrafår inte av

räddningstjänst enligtimedverkanmyndighetensellermyndigheten
skall utföras1986:1102. Transporterna moträddningstjänstlagen34 §

följer §vad 34ochhärutöver,fårFörsvarsmakten utöveravgift. som av
förtill förfogandeoch egendompersonalställaräddningstjänstlagen,

polis- ochför åtskadade ellerellersjuka transportertransporter av
trängandedet finnsKustbevakningen,eller etttullmyndigheterna om

avgifter för sådan med-Försvarsmakten fårbehov uttatransporten.av
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framgår iverkan. gäller utförande arbete 5 §När det annat av sam-av
och broarförordning Försvarsmakten får åta sig bygga vägaratt attma

denna verk-utföra andra arbeten och tjänster,samt att transporter, om
utbildning bedrivs vid myndig-inordnas led isamhet kan ettsom som

samhällsintresse.främjar eller allmänt §heten eller Av 7staten annat
vid verksamhet istycket framgår emellertid 5första att som avses

bestämmelser konkurrens beaktas. Enligtskall gällandeoch 6 om
i fråga verksamhet i ochandra stycke skallparagrafens 5som avsesom

efterkonkurrensintrång föreligga höran-frågan6 §§ avgörasansesom
kommun berörs, det gällerlänsarbetsnämnden och dende som omav

paragrafens tredje stycke slutli-omfattning. Iåtaganden sägsstörreav
beträffande sådan verksamhetinte tillämpasförsta stycketatt somgen

myndigheter där. frågastatligaenligt för de Ibedrivs 2 § sägssom om
för statligaenligt och 6 myndighe-bedrivs 5sådan verksamhet som

styckena bara affärsdrivandeandratillämpas första och statenster
verk.

det enligt utredningens förslag tillocksåkanDet ävenattnoteras om
möjligt använda militära luftfartygluftfartslag kommer attatt varany

kan krävas operativ licensändamål, det härutöverför civilavissa en
2407/92 den juli23förordning EEG 1992enligt rådets ut-nr av om

lufttrañkforetag licensieringsförordningentillstånd förfärdande av
flygverksamhet, avsnitt 11.1. För erhållaför utföra viss attatt se en

drifttillstånd, vilketi sin utfärdas enligtdetlicens krävsoperativ etttur
regler.nationella

systematisk genomgång vilka bestäm-gjortUtredningen har en av
militärtillämpliga luftfart ochi lagen börmelser annanvarasom

sammanhang har utredningen funnitdettastatsändamål. lluftfart för att
luftfartslageniansvarsbestämmelsema bör till-flertalet även varaav

närvarande lagens straffbestämmel-luftfart. Förlämpliga på militär
detsvårtinte tillämpliga militära luftfarten.på den Det är att attseser

generellt skulleluftfartenmilitäraskulle finnas några skäl till denatt
ansvarsbestämmelser. Utredningenfrån luftfartslagensundantagenvara

flygtrañkledningstjänsten förfunnit, bakgrundhar också attmot av
bestämmelsen i utredningensmilitär luftfart integrerad,civil och är att

skall läg-3 § LLluftfartslag nuvarande kap.förslag till kap. 66 10 §
militär luftfart.skall gälla frågatill de bestämmelser i omgas som

Övriga och markorganisatio-militära luftfartenföreskrifter för den
förhållandet mellanoch inte gälleri de i LL,ämnen somnen som anges

enligtmeddelas kap. §meddelas i lag, 15 1enskilda eller måstearmars
regeringeneller den myndighetregeringenandra stycket LL somav

§ föreskriviti 3har FFS 1997: 15bestämmer. Försvarsmakten att
flygsäkerhetsarbetet och beslutarlederför flygvapenledningenChefen

detta bemyndigandeluftfarten. Med stödförföreskrifter den militära av
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vilka tillluftfart RML, strukturmilitärförfastställts Reglerhar det
BCL.innehåll påminneroch om

militära regelverket funnitdetvid sinUtredningen har översyn av
föreskrifter för den militära luftfar-utfärdaFörsvarsmaktens rätt attatt

föreskriñsrätt bör därförotydlig. Dennanågotnärvarandeför ärten
klart bemyn-luftfartsfdrordningenidet etttydliggöras tasattgenom

föreskrifter för den militärameddelaFörsvarsmaktendigande för att
i luftfartslageni demarkorganisationen ämnenluftfarten och som avses

eller måstemellan enskildaförhållandetinte gälleroch annarssom
meddelas i lag.
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Straffrättsliga frågor21

Allmänt21.1

ansvarsbestämmelser.finns och LFLL:skap. och § LFLL 135I 13 :s
dessa ansvarsbestämmelser.totalUtredningen har gjort översyn aven

bl.a. kravetutredningen på subjek-Vid denna har övervägtöversyn
undantagdet med inte regleratnärvaranderekvisit.tivt För är ett- -

hänseende. Genom ändring kap.1 2 §subjektivtvad krävs i en avsom
allmänna reglering det sub-blev BrB:s1994första stycket årBrB av

Änd-specialstraffrättensockså på område.tillämpligjektiva rekvisitet
straffbestämmelserbeträffande utanför BrBringen innebär det ävenatt

fordras uppsåt fördet straffrättsligtpresumtionställs attattomupp en
handlandeoaktsamt skallOmskall kunna utkrävas. även varaansvar
lagtexten.uttryckligen idärför Detstraffbart måste detta är motanges

rekvisit harsubjektivt detNärbakgrund kravet över.denna settssom
kap.nuvarande 13i har utred-ansvarsbestämmelsema 2§ LLgäller

122.1997:SOUdem setidigareningen översett
detövrigt framföri allt fyra frå-straffrättsliga frågor ärBeträffande
onykterhet vid luftfart,utredningen har övervägt närmare;gor som

oregerligaEG-förordningar, s.k.straff vid överträdelser passagerareav
Onykterhet vid luftfart harstrafflags tillämplighetoch svensk i rummet.

behandlas nedan.kapitel övriga frågornaredan behandlats i De tre
det föranslutning till det straffrättsliga avsnittet kanI nämnas att ut-

svartflygningpåtalats s.k.redningen från olika håll har utgör ettatt
hur dettafram uppgiftermöjligtproblem. inteDet stortär att om

de svårighetermening har dockproblem Enligt utredningens som
framförallt bottnat itill med svartflygfunnits med komma atträttaatt

tillstånd till luftfartsverk-certifikat ochnuvarande reglernade omom
regler certifi-tillutredningens förslagsamhet har varit otydliga. Av om

klart vadframgår detluftfartsverksamhettillstånd tillkat och somom
betalning.utföra flygtransporter Ettfåkommer krävas för motattatt

tillfyllest förutredningens meningtydliggörande enligtsådant bör vara
svartflyg.problemen medtill medkomma rättaatt
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har utredningen be-frågeställningarnanämnda ävendeUtöver ovan
omfång.mindre Dessafrågorstraffrättsliga ärhandlat vissa avsom

författningskommentaren.iredovisas

överträdelser EG-vidStraff21.2 av

förordningar

EG-förordningaröverträdelserVissaförslag:Utredningens av
luftfartslagen.straffbeläggs icivil luftfartområdet

radfinns det EG-särskilt avsnitt 2.3.2behandlats setidigareSom en
luftfartens område.den civilaEG-rättsakter påoch andraförordningar

straffrätten kan utgångspunk-tillförhållandegäller EG-rättensdetNär
kompetens NationellstraffrättsligsaknarEGsägas attten vara

olika EG-rätten.ändå påStraffrätt påverkas sätt av
eller direktivförordning-iuttryckligenIbland det ett attenanges -

påföljder vidochsanktionerföreskriva överträ-skallmedlemsstaterna
Även det inte finns någoträttsakten.i närbestämmelsernadelser av

lojalitetsförplik-dendetföreliggerstadgandesådant uttryckligt genom
medlemssta-krav påEG-fördragetiartikel 5föreskrivs i etttelse som

EG-domstolen hargemenskapsrätten.överträdelserstraffaattterna av
det i gemenskapsrättsligfasträttsfall lagtflertal närisåledes attett en

överträdelser be-påföljd försärskildnågonföreskrivsintereglering av
hänvisning till natio-någonhellerinteoch detdäri görsstämmelserna

artikelmedlemsstaterna enligthänseende,i dettabestämmelser ärnella
åtgärder för säker-lämpligavidta allaskyldiga attEG-fördrageti5 att

mål C-och verkan setillämplighetgemenskapsrättens t.ex.ställa
REG 1997, I-l l 1Navigation,och LotenMaritime177//95 Ebony s.

påföljdvilkensjälva väljaprincipikan typMedlemsstaterna av som
allmänna prin-fastställt någraEG-domstolen hari fråga.bör komma

medlemsstaternas valgrund förgällabördenciper avsomsom anser
Grekland, REG 1989,Kommissionenmål 68/88se motpåföljder s.

EnligtI-291l. EG-REG 1990,C-326/88 Hansen,och mål2965 s.
överträdelsertillskall medlemsstaternadomstolen att av gemen-se

materiella ellerliknandemedenlighetisanktionerasskapsrätten pro-
nationella regleröverträdelserförgällerbestämmelsercessuella avsom

och stå i rimligeffektivaskallPåföljdernaslag. propor-varasammaav
effekt.avskräckandeoch haöverträdelsention till

straffrätten,ochmellan EG-rätten‘ förhållandetredogörelseutförligFör aven
1998.sanktionsrätt,EG:sAsp,Petterse
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förpliktelser bör detgemenskapsrättsligauppfylla SverigesFör att
till de EG-förord-sanktionsbestämmelser anslutningisåledes införas

frågaförstacivil luftfart.området Denfinns inomningar som upp-som
påföljdvilken eller vilkasammanhangkommer i detta är typer av som

påföljderna demskallfråga.bör komma i Som motsvaraangettsovan
slag. Vissanationella reglergäller överträdelser samma avavavsom

luftfartenscivila områdeEG-förordningar denöverträdelserde av
utför lufttransporterlufttrafikföretagaktualiseraskan att ettt.ex.som -

bedriver luftfart i strid med deellerlicensföreskriven operativutan
enligt marknadstill-kan införasmarknadstillträdesbegränsningar som

och svårhetsgrad detill sintordeträdesförordningen att motsvara-
dessa brottnuvarande kap. 2 § LL. För13räknas i ärbrott uppsom

månader. Således böri högstfängelseböter ellerpåföljden motsva-sex
överträdelsema EG-förordningar påavseddastraff gälla för derande av

område.luftfartensden civila
straffbestämmelserna lagtekniskt skallaktuelladefråga hurNästa är

givetvis det önskvärda detlegalitetssynpunktutformas. Från är mest att
olika EG-förordningamabestämmelser i devilkaindividualiserasi lag

dock förknippad med vissaordningsådanstraffbelagda. ärEnärsom
kortrelativt tidsperiod mellanfrågadetsällannackdelar. Inte är om en

dess ikraftträdande.och Eftersomförordningbeslutet att anta enom
har räkna med tidsut-i lagstraffbestämmelserna måste attmanges en

dettidsutdräkt kan i tidsvårtdennatilldräkt. Med hänsyn attvara
med lagbestämmelser straff.förordning Denkomplettera omen ny

därföravseende torde hadettailösningenhanterbara att ettmest vara
det knyterså till alla EG-utformatblankettstraffbud, attär ansom

området civil luftfart ochinombeslutatsharförordningar somsom
förordningar dettainomi dessaändringarsikte samtäven nyatar

emellertid sådan lösning dockkanlegalitetssynpunktområde. Från en
utfärdandetgälleremellertid valts detMetoden harifrågasättas. när av

fiskeområdet förförordningar inomsanktionsföreskrifter avsersom
förordningar denl994:1709 EG:sjordbruk lagenoch se ll § omom

1994:1710och och lagenfiskeripolitiken ll 12 omgemensamma
gäller jordbruks-detjordbruksprodukter. NärförordningarEG:s om

straffbelagts påEG-förordningar000lär det cirkaområdet 5 somvara
blankettstraffbud såledesmetoden medsätt bakgrunddetta Mot attav

möjligt väljadetSverige borde ävenikunna användas attansetts vara
till rättssäker-Med hänsynluftfarten.beträffandemotsvarande lösning

luftfartens områdeEG-förordningar ärantalethetsaspekten och att
för i lag indivi-utredningenemellertidrelativt begränsat har attstannat

Europeiska Unionen, SvJTZ samarbete inomStraffrättsligtFredrik Wersäll,Se
1997 418.s.
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olika EG-förordningarnai debestämmelserdualisera vilka ärsom
straffbelagda.

förslag straffbeläggsenligt utredningenöverträdelserdeUtöver som
överträdelser utredningen inte funnitformerfinns antaläven ett somav

beivras i administrativ ordning.får iställetstraffbelägga.skäl Dessaatt

Oregerligal2 passagerare

brottsbalken lindrigareinförs i gradförslag: DetUtredningens en
luftfartygsfår benämningen hotlufifartssabotage,brottet motsomav

säkerhet.

såväl nationellt internationellt-flygföretagår harUnder somsenare -
valt benämna, oregerligavad utredningenmed,ökade problemfått att
Disruptive passengersellerUnrulyeng. om-passengerspassagerare

oregerliga innefattasluflfartyg.’ begreppetIbord på sina passagerare
flygbesätt-inte följersåsomolika beteenden,rad att passagerareenen

rökförbudbryter ellerinstruktioner,ningens mot ettatt passagerareen
verbaltellersäkerhetsbälte på sigkrav hapå attett att en passagerare

flygbesättningen. Efter-ellerandrafysiskt angripereller passagerare
fara för flyg-allvarligfall kani vissasådana utgöra enpassageraresom

utredningen funnit skälluflfartsskyddet harochsäkerheten att ta upp
behandlingfrågan till närmare

stadgandendet tvåsynvinkel finnsstraffrättslig är sär-Ur som av
andra stycketoch kap. 3§ LL13kap. a§ BrBskilt intresse; 13 5

jämförd med kap. § LL.5 3
luftfartssabotage.och sjö- ellerkapning13 kap. 5 a§ BrB avser

internationella konvnetioner.Dengrund ibestämmelse har sinDenna
innehåller reglerfrån år 1963Tokyokonventionendessa är somena av

luftfartyg.ombord påhandlingar begångnavissa andrabrott ochom
befälhavare,i huvudsak be-innebärbestämmelserKonventionens att

vidta behövligabefogenheter åt-ochsättningsmän attgespassagerare

Enligt vissa uppgifter24-27.1998,International, July-AugustAirlinesSe s.
under de åren,medökat 400 %antalet oregerliga tre senastehar sepassagerare

38.November-December 1998,InternationalAirlines s.
uppmärksammatsår‘ har underoregerligaFrågan senare avpassagerareom

for Handling Dis-GuidelinesIATA:soch ECAC. SeICAObl.a. IATA, t.ex.
:unruly beha-Working 167och Paperruptive/Unruly passengerpassengers

InternationalAssembly by Transport Wor-ICAOpresented the 32ndviour, to
Federation.kers
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handlingargärder med anledning brott eller andra nämntssom nyssav
Vidare reglereller för förebygga gärningar dennaatt art. ges somav

och i andravissa land fall tillberättigar befálhavaren i fall isättaatt
sådan handlingden förövatvederbörande myndighet överlämna ensom

också jurisdiktionsbe-konventionen. innehålleri Dennaavsessom
fördragsslutandede rättig-bestämmelserstämmelser och staternasom

luftfartyg underingripa flyg-i frågaheter och skyldigheter att motom
befälhavarenellertillåta ilandsättningning, ta emotatt person som

och lämna vissabrottsundersökningar under-verkställaöverlämnar, att
till konventionenSverige anslöt sigsamband medrättelser I attm.m.

SÖ flertalet konventionens be-bedömningen1967:40 gjordes att av
i gällande lagbestämmelsermotsvarighethade sinstämmelser redan
lagstiftningsåtgärder intesådanapraxis eller till sinoch attnatur varvar

ändringar gjordes i svensk luft-mindreendast vissapåkallade, varför
1966:159.fartslagstiftning se prop.

ökadeuppkom problem med flyg-detMed anledning attav
brottslighet komlikartad det utarbetasochplanskapningar attannan

konventioner.ytterligare två
i decemberi 1970konferens HaagdiplomatiskVid antogs enen

besittningstagandebekämpande olagaförkonventionsärskild av av
avsnittse 2.2.7. Enligt dennaHaagkonventionenden s.k.luftfartyg,

beläggaavtalsslutande flygplanskap-förbinder sigkonvention stater att
vissa förpliktelseruppfylla i frågaochstraffmedning attstränga om

beträffande sådana kapningsbrott.utlämningåtal ochdomsrätt, m.m.
internationell konferens i Montrealpåseptember 1971I antogs en

denbrott civilabekämpande luftfartenskonvention för mot sä-aven
avsnittseMontrealkonventionen 2.2.8. kon-Dennas.k.kerhet, den

civila luftfartensden säkerhetbrottandraomfattar vissa änvention mot
liknande handlingar.sabotage och andrakapningsbrott, nämligen

övrigt med Haagkon-iGrunddragen i konventionen överensstämmer
de i konventionenförbinder sig beläggaventionen avtalsstatema att-

straff ochsabotagehandlingar medangivna formerna stränga upp-av
utlämningochfråga domsrätt, åtalförpliktelser ifylla vissa m.m.om

beträffande sådana brott.
SÖkonventionema 1971: 17tillträde tillSverigesMed anledning av

SÖ lagstiftningsåtgärder se 1971:92och vidtogs vissa1973:48 prop.
och 1973:92.prop.

Montrealkonventionen begår någonipunktenEnligt artikel första1
uppsåtligenrättsstridigt ochbrottslig handling somen

luftfartyg underombordnågonvåldshandlingföretara moten
luftfartygets säker-ägnadflygning, gämingen äventyraär attom

het; eller
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sådant luftfartyg skadatillfogarellertrafikluftfartyg iförstörb
eller ägnadför flygningoanvändbart ärdet attgör somsom

ellerflygning;undersäkerhetdessäventyra
låter anbringa, på vil-elleranbringartrafikluftfartyg ic på oavsett

förstöraellerföremål är ägnatdet sker,ket ämne attsätt som
detsådan skada,förorsaka det görluftfartyget eller att som oan-

dess säker-ägnadellerflygning äventyravändbart för är attsom
ellerunder flygning;het

flygnavigering ellerföranläggning störeller skadarförstörd an-
ägnadgärningenanläggning,sådan är attvändningen omav

ellerunder flygning;luftfartygförsäkerhetenäventyra
därigenomfalsk ochhanuppgift äventyrarmeddelar äre vetsom

flygning.underluftfartygsäkerheten för
andra punkt, ocksåenligt artikelnsbegår,handlingbrottsligEn

den som
artikelns förstaibrottdenågotbegåförsökera att som angesav

ellerpunkt;
sådant brott.försöker begåellerbegårtillmedverkar attb att annan

vid-MontrealkonventionenratificerakunnaskulleSverigeFör att
överensstämmel-syfte nålagändringar ivissa attangettstogs som ovan

bestämmelser.konventionenslagstiftningen ochden svenskamellanse
kon-beskrivs i artikel i1.1gärningardeförgälldedetNär somansvar

luftfartssabotage istraffbestämmelseventionen föreskrevs omnyen
uppdeladdagliksom iBrottsbeskrivningen§ BrB.13 kap. 5 vara - -

ägnade fram-åtgärderkriminaliseradesled. det atttvå I som varena
andra ledetunder flygning.säkerhet Detför luftfartygetskalla fara av-

oanvändbart för flygning. Itrafikluftfartyg iskadegörelsesåg görsom
vil-ledet det kundedet förstabeträffandeuttalades attförarbetena avse

framkallas för nå-farasådanhelståtgärd attken natursom var avsom
1973:92 39.flygning seundersäkerhetluftfartygs s.got prop.

i år 1971tillträdde RomSverigebl.a. anta-anledningMed att enav
tilläggsprotokollmedsäkerhetsjöfartensbrottkonvention motomgen

kontinentalsockelnplattformarfastaförsäkerhetenbrott motom
luftfartssa-a§ BrBkap.bestämmelserna i 13 5igjordes ändringar om

enligt degärningaromfatta överens-de kombotage så ävenattatt nya
eller luftfartssabo-ändrades till sjö-Brottsbeteckningenkommelserna.

den bestäm-avsiktenluftfartssabotagedet gällde attNärtage. nyavar
tidigare.denprincip skullemelsen i motsvara

andra stycket BrBa§kap. 5lydelsen 13nuvarandeEnligt den av
paragrafens förstaenligtkapningfrågaintedetdöms ärnär om-

skadarallvarligtellerförstördenluftfartssabotage ettstycke för som-
faraägnad framkallaåtgärdvidtar ärtrafik, eller attluftfartyg i somen

iStraffet fängelse högstflygning.undersäkerhet ärluftfartygsför ett
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eller påtio århögstochlägst två årieller, brottetfyra år är grovt,om
livstid.

Sverigeluftfartssabotageinföra brottetmed attAvsikten att var
vilken medlems-enligtMontrealkonventionen,tillträdakunnaskulle

sabotage-formerangivnavissa särskiltbeläggasigåtar att avstaterna
luft-straffbestämmelsen rörandestraff. Närmedhandlingar stränga

vadlängreSverige ha gåttdock äninfördesfartssabotage somsynes
uttalas i förar-Montrealkonventionen. Som angettskrävdes enligt ovan

fara fram-sådanhelståtgärd attär naturvilkenbetena att som avsom
omfattas brotts-flygningundersäkerhetluftfartygsförkallas något av

de beteen-mångamening tordeutredningensEnligtbeskrivningen. av
formelltoregerligabegreppetunderinnefattasden passageraresom

kan dockluftfartssabotage. Detrörandestraffbestämmelsenomfattas av
i ochbeteenden,allvarligamindreavsiktenha varitknappast att som
dettaskulle omfattasombord,säkerhetenpåverkasig kanför av

straff-böter inte ingårbeaktandemedsärskilt attstraffstadgande, av
skalan.

straffstadgande i LL ärfinns även ettnämntsDet som avovansom
förstaEnligt kap. 3 §5oregerligagällerdetintresse när passagerare.

efter vad befälha-sigskall rättaLLpunktenandrastycket passagerarna
bestämmelse inteombord. Dennaordningen ärbestämmer omvaren

kap. och § förstai 13 2§ 3brottskatalogemaiuppräknadspecifikt
dömsstycket LL emellertid ocksåandra3 §kap.Enligt 13stycket LL.

tjänstgöring under påverkan§1falli andraden än avangessomsom
någon skyldighet enligt 1-6försummar§och 2dryckeralkoholhaltiga

kap.eller 8
hävdats denna straflbe-sammanhangemellertid i något attharDet
då luftfartslagen inte riktartillämpasinte börstämmelse passagerare,

Enligtluftfart.till den bedriver ut-endasttillsig utan sompassagerare
bärkraft och be-ingen störredettamening harredningens argument

till-därför kunnastycket ävenandra LL börkap. §stämmelsen i 13 3
efter vadsigskyldighet rättaattavseende påmedlämpas passageramas

dockmåsteDetombord.ordningenbestämmerbefälhavaren ansesom
sig medsträckerstraffbestämmelsedennahur långtoklart avseen-vara

anvisningar.befálhavaresefterföljerintede på ensompassagerare
alla formerpåtillämpligtblirimligtvis inteStraffstadgandet kan av

har betydelsedeanvisningar, oavsettbefálhavarensöverträdelser omav
luftfartsskyddet.ellerflygsäkerhetenför

i kap. § BrB3 9bestämmelsernaocksåbörsammanhanget nämnasI
angå-kap. 6 § BrB13och iförfaraframkallandeangående armanav

vårdslöshet.allmänfarligende
oaktsam-dendömsförstnämnda lagmmmetEnligt det grovsom av

all-kroppsskada ellerför svårfaraellerlivsfaraförhet utsätter annan
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fara till böterframkallande för eller fäng-varlig sjukdom för av annan
år.else i högst två

vårdslöshet enligt 13 kap. 6 § BrB döms bl.a. denallmänfarligFör
med eld ellerumgåsoaktsamhet sprängäm-ovarsamtattgenomsom av

flygolycka eller framkallar fara förvållar det.eller på sättannatne
Är brotteti högst månader. kaneller fängelseStraffet böterär grovtsex

år.till fängelse högst tvådömas i
innefattasfall beteenden i begreppetvilkatydliggöra iFör att som

straffbara bör det enligt utredningensoregerliga kan varapassagerare
Även det formellt inte finnssärskilt brott. nå-mening tillskapas ett om
bestämmelse i luftfartslagensådanhinder ingot mot att ta anseren

kan lämpligeni Detta skebör BrB.dock utredningen den tasatt ge-
luftfartssabotagegrad medlindrigaredet införsatt av egenennom

mindre allvarligomfattande gärningar ka-brottsbenämning, ärsom av
straffbelägga överträdelser ordningsföre-skäl tillraktär. Något att av

inte har någon direkt betydelse förluftfartygskrifter ombord på ett som
luftfartsskyddet har utredningen inte funnit.flygsäkerheten eller

framförts förslag det beträffandeharflygbolagshållFrån attom
säkerhetenordningsföreskrifter inteöverträdelser äventyrarsomav

och trivseln, införs lagstadgadordningenombord väl rätt att taenmen
öveträder ordningsföre-decivilrättslig avgiftut passagerare somen av

till lagentörbilder har hänvisats 1984:318rättsligaskrifter. Som om
tilläggsav-parkering och lagen 1977:67olovligkontrollavgift vid om

utredningens mening kan problemetEnligtpersontrafik.gift i kollektiv
ordningsföreskrifter inte straffbara inteöverträdelsermed de ärsomav

avgifisfonn.införandetmotiverarså destora att av en nyvara
förtillgripa olika medel komma tillFlygbolagen har försökt rättaatt

Vissa flygbolagoregerligafinns medmed de problem passagerare.som
gult kort, vilket innebär oregerligas.k.medtillämpar ordning attetten

påföljder kan inträdavilkaerinraspå särskilt sätt somompassagerare
gula kortettillsägelser. det bl.a.,efter Ide inte sigrättar angesom

kräva förförbehåller sig ersättningflygbolaget rätten attutöver att
mellanlandning, beteende kankostnader till följd att passagerarnasav

straffbart.vara
framförts önskemål meddetflygbolagshåll harFrån ett systemom

Enligt vissa flygbolag skulleoregerligasvartlistning ettpassagerare.av
innebärandemed svartlistning, researrangöremaattsystem per

varandras och flygbolagens listortilldatamedium kan få tillgång över
skyldiga till överträdelser lag ochgjort sig avpassagerare som

medel förmycket effektivt komma tillordningsföreskrifter, attettvara
oregerligamed problemet medrätta passagerare.

Även skulle kunnasvartlistning mycketmed ettett systern varaom
starkt bärande integritetsskäl talarutredningeneffektivt medel attanser
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och samhället iflygbolagensådant intresseDetsystem.mot ett som
för närvarandeproblemmed dettillhar kommaövrigt rättaatt somav

denkan intetoregerliga sätt uppvägamedfinns passagerare
medintegritetenpersonligakränkning den ett systemsomav

därför inte skälUtredningen finnerinnebära.svartlistning skulle att
sådantöverväga system,närmare ett

bemyndigandedetpeka påutredningenSlutligen vill som
förslag 13 kap.utredningenserhåller iLuftfartsverketochregeringen

meddela ytterligareförordningenikap. 3§i lagen och 13 att3§
säkerhet eller hälsa ellerpersonligför liv,skyddgällerföreskrifter som
torde regeringen ellerbemyndigandendessatrafik. Med stöd av
generella åtgärderföreskrifter kunna vidtaLuftfartsverket motgenom

sådana skulle ökamedproblemenoregerliga ompassagerare
ytterligare.

tillämplighet istrafflagsSvensk21.4 rummet

ombord luftfartygbegåtts påBrottförslag: ettUtredningens som
drifttillstånd skall falla undersvensktmedanvänds någon ettavsom

svensk jurisdiktion.

fallvilka och vilken omfattningi ibestämmelserfinnskap. BrB2I om
grund brott döma brottspåföljd.tillbehörigsvensk domstol attär av

denmed s.k. territorialitets-enlighetiföreskrivskap. § BrBI 2 1
dömsSverige efter lag ochi svenskbegåttsbrottprincipen föratt som
huvudreglernafinns beträffandeBrBkap. 2 §2domstol.svensk Ivid
Enligtområde. förstaparagrafenssvensktutanförbegåttsbrott som

med den s.k.enlighetisvenska kompetensen,omfattar denstycke per-
begångna brott.medborgarealla svenski principsonalitetsprinoipen, av

straffbarhet.dubbeldock kravandra finnsparagrafens styckeI ett
första styckeparagrafenskompetensreglema iinnebärkravDetta att
gämingsortenpåenligt lagenfri frångärningengällerinte är ansvarom

och enligtnågonområde inte tillhörden begåtts inom stateller somom
gämingen. kap.I 2icke kan följaböterstraffsvensk lag svårare än

utomlandsbegångnagäller vissa brottfinns bestämmelser3 § BrB som
medborgareutländsksvensk elleroberoende gärningsmannen ärav om

paragraf finns be-straftbarhet. dennaIdubbel ettoch krav påutan par
förförsta punkt dömsEnligt paragrafensluftfarten.stämmelser rörsom

dom-och vid svensklagefter svenskSverigeutanförbegåttsbrott som
luftfartyg, så ock eljestfartyg ellersvensktåförövatsstol brottetom

tillhörde be-eller någonbefälhavareni tjänstendet begåtts somavom
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sak gäller enligtsättningen å sådant fartyg. Samma paragrafens sjätte
eller luftfartssabotage,punkt bl.a. kapning, sjö- flygplats-brottet ärom

sabotage brott.eller försök till sådana
punktenförsta brott begångnaDen generella regeln i ombord påom
luftfartyg, dvs. luftfartygluftfartyg gäller endast svenska registrerade i

behandlatSverige. utredningen tidigare har detSom mycketär numera
använder inhyrda flygplan i sinvanligt flygföretag verksamhet. Hyratt

flygplanutländskt medför dettasvenskt flygföretag in enligt denettett
svensk strafflagstiftningnuvarande lagstiftningen inte generellt bliratt

förövats ombordtillämplig brott på sådant luftfartyg.på ettett som
på frågan det föreliggerförhållande leder till svenskDetta att svaret om

begåtts ombord på luftfartyg-jurisdiktion beträffande brott ettsom
medborgare brukasframförallt utländska svenskt flyg-ettsom avav -

luftfartyget svensk- ellerkan bli beroende utlandsre-företag äromav
mening det inte rimligt- särskiltEnligt utredningensgistrerat. är mot

omfattningen flygplansleasingbakgrund den denattstora avav -
skall beroende svenskt flygföre-svenska jurisdiktionen ettav omvara

utlandsregisterat luftfartyganvänder eller i sin verksam-svensk-tag ett
därför brott begåtts ombordhet. Utredningen föreslår på 1ufi:-att som

med svenskt drifttillstånd skallfartyg används någon ett om-som av
första punkten Medfattas bestämmelsen i kap. 3 § BrB. används2av

utländskt luftfartyg brukasförsta hand svenski när ett av enavses ope-
drifttillstånd,inom för dennes svenskäven närratör men en ope-ramen

hyrs medluftfartyg in besättning s.k.använder utländsktratör ett som
tillämpning.lease bör stadgandet ägawet
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Konsekvensbeskrivning22

gäller regeringens direktivför arbetetdirektivutredningensI attanges
offentligasärskilda utredare åta-ochsamtliga kommittéer prövatill att

konsekvenserredovisa regionalpolitiska dir.ganden dir. 1994:23, att
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.redovisa1992:50 samt att

analysarbetet vidutredaren i och kon-1994:124. Vidare attanges
tillämpligai delar skall följaregleringamasekvensbedömningar re-av

förordning systematiskseptember 1994beslut den 1geringens enom
företagsregler, liksom de checklistorregeringskanslietigenomgång av

beslutet.iangessomm.m.
1998:1474, trädde krafti den 1kommittéförordningenGenom som

generella direktiv direktivetovannämndajanuari 1999, har samt avse-
och det brottsförebyggandebrottsligheten arbe-konsekvenser förende

upphävts.dir. 1996:49tet
ställetgäller i förslagen iförordningi dennaEnligt 14 § att ettom

intäkterna föreller kommunerkostnadernabetänkande påverkar staten,
skallenskilda, beräkningandra dessaellerlandsting, företageller en av
förslagenOmbetänkandet. innebär samhälls-iredovisaskonsekvenser

dessa redovisas.övrigt, skall det gällerNäriekonomiska konsekvenser
förintäktsminskningar kommuner ellerstaten,kostnadsökningar och

finansiering.föreslåkommitténskalllandsting, en
förslagen i betän-förordningenenligt iVidare gäller §15 ettatt om

skall konsek-självstyrelsen,har betydelse för den kommunalakande
gällerbetänkandet.i Detsammai det avseendet när ettangesvenserna

brottsförebyggandebrottsligheten detbetydelse för ochförslag har ar-
fördelar landet,olikaoffentlig ioch servicebetet, för sysselsättning av

eller villkor ikonkurrensförmågaarbetsförutsättningar,små företags
jämställdheten mellan kvin-förförhållande företags,övrigt i till större

integrationspolitiska må-demöjligheterna nåoch eller förmän attnor
len.

de förslag läggsmening saknarmeningutredningensEnligt som
självstyrelsen.kommunala För-för denbetydelsefram i betänkandet

regionalpolitiska kon-beaktansvärdamedför inte någrahellerslagen
sekvenser.
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lagstiftning utredningsuppdraget och de förslag tillDen rörsom
enligt kommitténsändringar föreslås mening jämställdhetspoli-ärsom

tiskt neutrala. inte heller det slagetFörslagen de har någonär attav
integrationspolitiska målen.betydelse för de

vad har behandlatsUtredningens förslag i kapitel 21,är, utöver som
fårde några konsekvenser för brottsligheteninte den karaktären attav

arbetet.och det brottsförebyggande
kostnadskonsekvensema förslagendet gäller kan följandeNär av

förslag förs kostnadsansvaretanföras. Enligt utredningens för den sär-
polisväsendet och läggsskilda kontrollen bort från flygplats-påöver

väsentlig kostnadsminskninghållama. innebär förDetta Ut-staten.en
enligt utredningensredningens förslag innebär meningövriga inte någ-

Eventuella kostnadsökningarpåtagliga kostnadsökningar. bedömsra
kostnadsminskningunderstiga uppkommerdock klart den som genom
förs bort frånsärskilda kontrollen polisväsendet.denatt

betydelse för företagenförslagens utredningen föl-Vad göravser
utredningens förslag kommer detbedömning. Enligt fordrasjande att

firmaflyg avsnittdrifttillstånd för få utföra se 11.2.2. kom-Dettaatt
kostnader för de företagökade har firma-medföra någotatt sommer

företagen har utredningenflyg. inte i onödan betunga framhållitFör att
flygverksamhetför har begränsadde företag bör till-att ensom

förenklad form. ökadeståndsprövningen ske i De kostnaderkunna som
för företagen klartförslaget firmaflyg innebär den höj-uppvägsom av
förslaget innebär.ning flygsäkerhetsnivån somav

införs i lag generellt kravEnligt utredningens förslag påett ansvars-
för skador vidförsäkring luftfartygssåvitt ansvaret ettsomavser an-

egendomeller intevändande i luftfart tillfogas transpor-personer som
luftfartyget avsnitt 15.2. De kan goda grundermed seteras antas

idag har sådan försäkringflesta företagen redan och förde deatt en
tillståndspliktig luftfart finns detföretag redan bestäm-bedriversom

ansvarsförsäkring. Utredningens förslag imelser obligatorisk dennaom
kostnadermedföra några ökade för företagen.del kan därför inte anses
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Författningskommentar23

till luftfartslagFörslaget23.1

bestämmelser1 Inledandekap.

tillämpningsområdeLagens

endast överensstämmelsemed denna lag,får ske iområdeLuftfart inom svenskt1 §
har meddelatsföreskrifter med stöd härav,och förordningarandra lagar samt som om

EG-förordningar.följerinte annat av
föreskrifterochskall denna lag har medde-lagdennaföljerinteNär annat somav

svenska lufifartygvid luftfart med utanför svensktstöd lagen gällamedlats ävenav
tillämplig.främmande lagmed den ärförenligtområde, detta är somom

utanförluftfartockså vid svenskt omrâde medgällerBestämmelserna i 9 kap. ut-
avtal med andra eller allmännaföljermån det staterluftfartyg, i den rätts-ländska av av

grundsatser.
tillämplig,främmande lag skall bestämmel-med den ärförenligtOm det är som

föreskrifter meddelats med stöd dessa§§,och 5-7kap. li kap., 83-5 som avserna
tillsyn nämnda bestämmelsersåvitt överkap. §bestämmelser, l3 1 samtnyssavser

andra stycket, 6 §5ochförsta stycket 8-12§§, 4 §bestämmelserna i 14 kap. 1-3
vid luftfart utanförgälla8 och 10 ävenförsta stycket och andra stycket5 samt

används inom forsådanaluftfartyg, ettområde utländskasvenskt med när ramen
drifttillstånd.svenskt

finns den§ LL,lnuvarande kap.lstycket,förstaI motsvararsom
luftfart inom svensktbestämmelsengrundläggande rätt utövaattom

territorium. Genomsuveränitet sittprincipområde. Sverige har i över
har SverigeChicagokonventionenfrämstinternationella avtal-olika -

luftfartygutländskatillåtaviss utsträckningiemellertid förbundit sig att
självständigt lag-Sveriges möjlighetområde.svensktflyga inom attatt

också begränsatsårharområdestifta på lufträttens genomsenare
har utvecklat iutredningenmed vadenlighetmedlemskap i EU. Ivårt

har sketttydliggöras. Dettatillrelation EG-rättenbör lagensavsnitt 4.3
EG-förordningarfinnsframgår detdet lagtexten attatt somgenom av
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framförhar företräde motstridandeochlagengäller vid sidan somav
nationell rätt.

framgår det harnuvarande ordningen SverigeLiksom enligt den att
andra intressen inte blirluftfarten så kränkta. Så-inskränka atträtt att

författningar inte hör tillskeinskränkningar kandana även genom som
luñrätten.

nuvarande kap.tredje styckena, 1 4§andra ochI motsvararsom
tillämplighet ilagens Enligt andrabestämmelserfinnsLL, rummet.om

svenska luftfartygtillämpas på deluftfartslagenstycket skall även när
tillbakastycke går på Chicago-område. Dettautanför svensktär

luftfartyg registreratdet land där skallvilkenkonventionen, enligt ärett
besättning uppfyller vissa villkor,dessluftfartyget ochtill oavsettattse

svenskt luftfartyg befinner sig in-luftfartyget befinner sig. Om ettvar
lagen i det landet företräde.område har docklands Detett annatom

lagkonflikter både offentligrättslig och pri-då bli frågakan avom
offentligrättsliga bestämmelsergäller såsomvaträttslig detNär sä-art.

kompletterakunna varandra dekerhetsföreskrifter reglernabör ärom
lagkonflikter blir det dock normalt frågaVid civilrättsligaförenliga. om

Enligtandra rättsordningen. tredjeeller den stycketvälja denatt ena
för utländskabli tillämpliga luftfar-bestämmelserna i kap.kan 9 även

det följerFörutsättningen avtalluftfart utanför landet.vid är atttyg av
rättsgrundsatser.allmännamed andra ellerstater av

undantag för det föreskrivs imedfiéirde stycket,I som nuva-som
saknar motsvarighet i denandra stycket LLrande kap.13 5 § nuvaran-

bestämmelser lagens tillämplighet ide lagstiftningen, finns rummetom
sådana används inom förluftfartygvad utländska när ettramenavser

den främmandeförenligt med lagsvenskt drifttillstånd. detOm är som
bestämmelser i lagen tillämpasangivnatillämplig skall vissa ävenär

luftfartyg skall användas inomluftfart utomlands.vid Kravet att ett
drifttillstånd innebär luftfartyget skallför svenskt attett vararamen

vilket i sin innebär bestäm-drifttillstândet,infört i det svenska tur att
tillämplig vid s.k. dry lease. Angående dettablimelsen endast kan

avsnittstycke, vidare 4.2.se

statsändamålförluftfart luftfartMilitär och annan

luftfart med svenska militära luftfartyg utförluftfart och2 § För svensk militär som
räddningsuppdrag eller jämförliga uppdrag i frågaSjuktransporter i trängande fall, samt

gäller endast bestämmelserna i 5 kap. 9 6 kap.militära markorganisationendenom
styckenakap. 2§ första och tredje och 7§och §§, 9 kap., 1111 22 kap., 10 samt

andra stycket.17 och14 kap. 1-3 och § första stycket4
meddelar före-myndighet regeringen bestämmer i övrigtRegeringen eller den som

markorganisationen i de iskrifter för den luftfarten och den-militära ämnen som anges
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måste meddelas iellermellan enskildaförhållandetoch inte gällerlag annarssomna
lag.

nuvarandeDenLL.nuvarande kap.15 l §paragrafDenna motsvarar
luftfart sker medcivil och militärmellangränsdragningen i LL ut-

militärtcivilt ellerdetdvs.gångspunkt i luftfartygets är ettnatur, om
gränsdrag-förslag skerutredningensEnligtanvänds.luftfartyg som

ändamål. sådan för-Enluftfartensutgångspunkt imediställetningen
regleringen i Chicago-medskulle också bättre överensstämmaändring

kommersiell flygverksamhet förskall allföljd häravTillkonventionen.
och regleras sådanverksamhetcivilbetraktasändamålcivila somsom

Luftfartsver-tillsynunderregler ochcivilaenligtverksamhet, dvs. av
samhälleligt och behovintressefinnasdockfall kan detvissaket. I ett

militära ändamål.föranvändasluftfartyg kan änmilitära annatattav
räddningsuppdrag eller jämförligafall,trängandeiSjuktransporter

regler. likhet vadmilitära I medmedenlighetifår därför skeuppdrag
alltiddock vissa angivna be-luftfart skallmilitärgäller för allsom

tillämpliga.stämmelser i lagen vara

bestämmelsernagälleri 2 i denna lagstatsluftfartsvensk3 § För än angessomannan
kap. 3-6 §§.llutom

myndighet fö-regeringen bestämmereller denregeringensådan luftfart fårFör som
bestämmelsernafrån i 1-8 kap. iundantagfall medgei enskilda samtreskriva eller

behövs.föreskriftersärskildaövrigt meddela de som

kap.nuvarande 15 2§ reglerasLL,paragraf,dennaI motsvararsom
luflfart.militär Statsluftfartintestatsluftfart ärsådan svensk om-som

Chicagokonventionen.ibestämmelsernafattas inte av
vad enligt i prin-med gäller LL,likhetilagen,första stycketl görs som

inte militär. Liksomstatsluftfartsvensk ärpåcip tillämplig även som
gälla beträffandeböradock undantagharordningenligt nuvarande ansetts

den ord-nuvarandefrånkap. Till skillnadluftpanträtt i llreglerna om
i ändamåletutgångspunktförevarande paragraf sinemellertidningen tar

till föregåendekommentarenpåpekats undervilket,med flygningen som
kriterietChicagokonventionenmed änparagraf, bättrestår överens om

konventionennämligenstadgar ärregistreringen. Denna attendast är
militär-,används förluftfartygcivila luftfartygtillämplig på attsamt som

statsluftfartyg. Med dettabedömasskalloch polisändamåltull- som
flera kriterierendastregistreringluftfartygsbetraktelsesätt blir ettett av

Ävenskall bedömas.tillämplighetkonventionensbör beaktas när omsom
medstatsluftfart bedrivssvenskovanligtsynnerligendet torde attvara

fördenna punkt såsombör dock lagenluftfartygsvenskaänannat
svenska luftfartyg.endastomfattanärvarande inte begränsas att



Författningskommentar SOU 1999:42342

gjorde 1994 ochsekretariat årstudie ICAO:sI som sammasomen
antaljuridiska kommitté exempel påbehandlades ICAO:s nämns ettav

anledning beakta vid bedömandetfinnasandra kriterier kan att omsom
statsluftfart eller inte,flygningkonkret t.ex.;ären

förrespektive vad slags gods detVilket slag ärpassagerare somav—
befordras,

luftfartyget,äger/brukarvem-
transporten/operationen,bestämmer övervem-

för flygningen.för besättningvad slags ansvarar-
medge ytterligare undantag frånmöjlighet la-andra stycketI attges
kap. i övrigt meddela1-8 debestämmelser såvitt sär-samtavsergens

skilda föreskrifter behövs.som

områdeLuftfart inom svenskt

luftfart svenskt områdevid civil inom skall regist-§ Ett luftfartyg används4 varasom
Internationellaland medlem i civila luñfartsorga-i Sverige eller i ärrerat ett annat som

inte används vid tillståndspliktigluftfartyg luftfart ochnisationen ICAO. Ett som som
område skall registrerat Sverige.svenskt istadigvarande används inom vara

får regeringen eller den myndighetOm det finns särskilda skäl, regeringen be-som
andraluftfart med luftfartyg och bestämmamedge civil påäger ävenstämmer att rum

vilka detta fårvillkor ske.
regeringen bestämmer meddelar föreskrifterRegeringen eller den myndighet isom

lufifartygområde för utländska militära och andrafråga tillträde till svenskt utländ-om
statsändamål förför och inte affärsdrift.ska luftfartyg används endastsom

regeringen bestämmer fårRegeringen eller myndighet föreskrivaden att ettsom
användas inom svenskt område.luñfartyg miljöskäl inte fårav

luftfartygvilka fårdenna paragraf regleras frågan användas vidI som
luftfart inom svenskt område.

nuvarande kap. förstaEnligt första stycket, l 2§motsvararsom
luftfartluftfartyg används vid inomstycket skall svensktLL, ett som

eller i land medlemområde registrerat i Sverige iärett annat somvara
luftfartsorganisationen ICAO. Samtliga länderInternationella civila

medlemmar ihar skrivit under Chicagokonventionen ICAO.ärsom
i universell anslutning i de-Chicagokonventionen har i dag stort sett

medlemsstater. tanke liggercember hade 185 Den1998 ICAO som
registrerade i ICAO-stat fårbakom luftfartyg användasäratt ensom

dessa har förpliktatvid luftfart inom svenskt område sigär att stater att
flygsäkerhetsmässiga grundnivå uppställsupprätthålla den i Chi-som

cagokonventionen och dess bilagor.
till skillnad ñân i dag, registreringuttryckligen,Det ärattanges en

förutsättning luftfartyg skall få användas vid luftfartför inomatt ett
sker antingen i det svenska luftfartygs-svenskt område. Registreringen
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Enligt kap. första2 11 §luftfartygsregister.utländsktregistret eller i ett
ibihanget till det svenskaantecknatsluftfartygstycket skall ett som

förevarande bestämmelsetillämpningenvidluftfartygsregistret an-av
detUtredningen föreslår i 14 kap. 4 §Sverige.registrerat i attvarases

straffbestämmelse för densärskildinförsstycketförsta LL1 somen
luftfart inom svenskt område.luftfartyg vidanvänder oregistreratett

föreskrivaskan dock undantagkap. 7 §bestämmelsen i 1Med stöd av
särskild be-beträffande luftfartygregistrering ärfrån kravet på som av

skaffenhet.
luftfartsverksamhetfrågan vilkenintereglerasförsta stycketI en

Grundläggande bestämmel-i landet.bedriva härfåreller brukareägare
betydel-finns i kap. LL. Avluftfartsverksamhet 7tillstånd till storomser

2407/92förordningar EEGrådetsocksåsammanhangi detta är nr avse
för luftrañkföretagtillståndutfärdandejuli23 1992den avom

den juliEEG 2408/92 23 1992ochlicensieringsförordningen avnr
till flyglinjer inom gemenskapentillträdeEG-lufttrañkfcåretagsom
vidare kapitel 11.marknadstillträdesförordningen. Se

tillsynsmöjlighet Luftfarts-begränsadedenbakgrundMot somav
utländska luftfartyg avsnitt harse 4.2beträffandeinspektionen har ut-

inte används vid tillståndsplik-luftfartygföreslagitredningen ettatt som
inom svenskt område skallstadigvarande användsluftfart ochtig som

tillståndspliktig luftfart här luftfartMedSverige.registrerat i avsesvara
luftfartygutländska användsFörenligt kap.tillstånd 7kräver som avsom

för verksamhet vilken kräver operativflygföretag inomsvenska ramen
registrering i ibestämmelser artikel 8grundläggandefinnslicens, om

svenska myndighetsföreskrifteroch ilicensieringsförordningen som an-
artikeln.tillsluter

kap.nuvarande 2§ andraprincip 1istycket,andraI motsvararsom
för regeringen eller den myndighetmöjlighetenbehållsstycket LL, rege-

i första stycket.från kravetmeddela dispensbestämmerringen att
nuvarande 15 kap. 3 § LL,medTredje stycket, överensstämmersom

fråga tillträdeföreskrifter imeddelabemyndigandeinnehåller attett om
Sådana föreskrifterstatsluftfartyg.utländskaförtill svenskt område

1992:118.tillträdesförordningenfinns i
nuvarande lagstift-i denmotsvarighetfjärde stycket, saknarI som

myndighet regeringeneller denregeringenbemyndigasningen, som
inte får användasmiljöskälluftfartygföreskrivabestämmer ettattatt av

bestämmelse dettill dennaBakgrundenområde. ärinom svenskt att
uppfyller föreskrivnainteluftfartygvilkaEG-direktiv, enligtfinns som

territorier.inom medlemsstaternasanvändasinte fårbullemormer
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Luftfartyg område framföras5 § får inte inom svenskt med Överljudsfart.
Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet regeringensom

förbudet.bestämmer medge från I samband därmed får påundantag vilka villkoranges
luftfarten får äga mm.

Ytterligare framförande luñfartyg ikrav i fråga Överljudsfart får inte ställasavom
med stöd miljöbalken.av

paragraf helt med nuvarandeDenna 1 kap. 2 § LL.överensstämmer a
tillämplig på civil luftfart,Bestämmelsen, enbart infördesärsom ur-

Nordiska rådetsprungligen år efter år1972 1971 antagit rekom-att en
mendation vilken medlemsstaternas regeringari uppmanades att ge-

utfärda förbud för civilt överljudsflyg. Enligt andra stycketmensamt
skall dock endast det kankan dispens medges. Sådan uteslutasnärges

flygningen till skador. dispens skall i allmänhetupphov Enatt ger avse
till viss tid. Dispensenenstaka flygning och begränsas kan förenasen

flygvägar straffbestämmelsemed villkor tidpunkt, Enm.m.om som
i kap. förstaansluter till denna paragraf finns 14 4 § stycket

6 § Regeringen myndighet regeringen bestämmer fåreller den militära skälsom av
förbud luftfart inom vissföreskriva inskränkningar eller del landetmotav av

föreskrifter får också meddelas detrestriktionsområde. Sådana behövs hänsynom av
friluñsliv, eller miljövårdtill allmän ordning och säkerhet, eller för undvikanatur- att

störning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning omfattning.störreav
luñfart,Föreskrifter medför förbud och inte enbart inskränkningar, ochmotsom som

regeringen får högstmeddelas myndighet två veckor.än avseav annan
eller iUnder utomordentliga förhållanden det övrigt krävs hänsyn till allmännär av

föreskrivasäkerhet får tillfälligt inskränkningar eller förbud luftfartregeringen motav
inom hela landet.

nuvarande kap.denna paragraf, 1 3 § finns be-I LL,motsvararsom
restriktionsområden. klargörastämmelser s.k. För restrik-att attom

tionsområden införas i samband med publikakan större evenemang,
bullerskäl, det uttryckligen restriktionsområdeföreskrivs att ettt.ex. av

störning vid allmän sammankomstfår införas för undvika eller of-att
fentlig tillställning omfattning. allmänBegreppenstörreav samman-

avsedda hakomst och offentlig tillställning innebördär att samma som
i ordningslagen 1993:1617.

bestämmelsen skall kunna åberopasAvsikten inte förär att att
åstadkomma dagliga bullret vid flygplats.lättnader i dett.ex. en

säkerhetsskäl ligger bakomEmellanåt det gällande begä-görs att en
det självarestriktionsområde, medan i verket sigrörettran om om

kommersiella exempel kan någon såltskäl. Som nämnas att rätten att
bevaka tidning eller tv-bolag och villtill förvissaett ettevenemang en
sig skall kunna sig från luften.ingen konkurrent Syftetträngaattom
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restriktionsområdenmed bestämmelsen emellertid inte skall kun-är att
kommersiella skäl.införas rentavna

paragrafenstraffbestämmelse ansluter till finns i kap.14 4 §En som
första stycket

Luftfartyg beskaffenhetsärskild m.m.av

förare ombord intehar någon eller§ I fråga lufifartyg inte motordrivna7 ärom som
fårbeskaffenhet regeringen eller den myndigheteller i övrigt särskildärsom av som

enskilda fall medge undantag frånföreskriva eller i bestämmel-regeringen bestämmer
2-8 kap. i övrigt meddela deoch särskilda före-i 1 kap. 4 § första stycket samtserna

föreskrifter får inte utformas, såoch de striderskrifter behövs. Undantag att motsom
Förvaltningsuppgiftintresse. ansluter till före-flygsäkerhetens eller det allmännas som

myndighetföreskriver det, överlämnasskrifterna fâr, regeringen ävenav annan,om
myndighetsutövning.uppgiften innefattarom

inrättade för rörelse i luftenfråga sådana föremål inteI är är attmensom somom
föreskrifter meddelas regeringenluftfartyg eller dengäller de som avanse som myn-

dighet regeringen bestämmer.som

med nuvarande kap.Paragrafen, 14 § LL, inne-1överensstämmersom
bestämmelserfrån vissa i luftfartslagenhåller undantagregler närom

särskild beskaffenhet.det gäller luftfartyg av
på alla slags luftfartyg.tillämplig utredningensLuftfartslagen Iär

luftfartslagennuvarande inteförslag i den någon de-liksom upptas--
detta fårluftfartyg. I avseende därför hållafinition begreppet manav

begreppsbestämning området. sådan finnstill En isig vedertagen en
flertalet bilagomaformulering i till Chicagokonven-likalydande av

definition följandeDefinitions. Denna har lydelse:tionen och i ICAO:s
derive in the atmospheremachine that fromAircraft Any supportcan

thethan reactions ofother the air against thereactions of the airthe
också i JAR-l, Definitions andearths surface. definition finnsSamma

Luftfartsinspektionens definitions-Abbreviations. har iLuftfartsverket
Lufifartyg Aircraft.definition:samling LFS motsvarande1996:26

atmosfären luftens reak-bärkraft iAnordning kan erhålla genomsom
jordytan. Samma defini-reaktionertioner med undantag dess motav

for luftfart-Trafikreglertion finns BCL-Ti begreppsforklaringar i —
Luftfartsverket i enlighetfastställts och kungjregeringen orts avsom av

trafikregler för luftfarten.angåendemed kungörelsen 1961:563
Även tillämplig på alla for-luftfartslagen ärnämntssom ovanom

typiskt utformadebestämmelserna i lagen medluftfartyg settärmer av
det finnas behovluftfartyg. bland kantanke konventionella Ipå attav

kategorier luftfartyg.andramodifiera avseende på Avreglerna med av
bestämmelsernaenskilda be-lagtekniska i deskäl det svårt göraär att
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uppmjukning reglernahövliga modifikationer. behövs fårDen av som
bemyndigandet i förevarandedärför med stöd paragraf.göras av

luftfartyg i första stycket bl.a. sådana inte harDe äravses somsom
segelflygplan, ultralätta flygplan,förare ombord, ballonger,någon

byggts för militärt bruk.sjöflygplan och luftfartyg Bemyndigandetsom
första stycket i två avseenden. Dels får undantagi begränsat och fö-är

flygsäkerhetensde striderreskrifter inte utformas så eller detatt mot
skall alltid bestämmelserna iallmännas intresse, dels 1 och 9-12 kap.

iakttas.
iuttryckligen angivet lagtexten gäller självklartdet denUtan äratt

följerbehörighetbegränsningen i regeringens vissa före-attsom av
finns ingen möjlighet förskrifter bara får meddelas i lag. Det Luftfarts-

meddelandet föreskrifter för luftfartygverket delegera särskildatt av av
inget hinder Luftfartsverketbeskaffenhet. dock överlåterDet möter att

biträda med förvaltningsuppgifterorganisationer och andra iåt att an-
verksamheten.slutning till övervakningen av

i andra stycket kanföremålSom exempel på nämnassom avses
skjutmål och raketer.

organisationLuftfartyg internationellregistrerade hos en

fråga luftfartyggäller i registrerade8 § De bestämmelser i denna lag iärsomsom om
tillämpas i fråga luftfartygland skall på motsvarande registre-sätt ärett annat om som

rade hos internationell organisation.en

helt med kap.paragraf nuvarande 1 §5 LL.Denna överensstämmer
artikel iluftfartyg enligt 17 Chicagokonventionen ha denskallEtt

Enligtregistrerat. artikel i konven-nationalitet, i vilken det 77ärstats
bestämmelser nationalitet och registre-tionen konventionensutgör om

fördragsslutandeinte hinder eller flera bildarring två statermot att ge-
eller internationella lufttrafikföretaglufttrafikorganisationermensamma

lufttrafik vilkeneller kommer i pool på sträcka eller inomöverens om
resolution nationalitet hosvilket område år 1967 ochhelst. I omsom en

används i sådana internationella lufttra-registrering luftfartyg somav
har fastställt hur konventionensfikföretag i artikel 77, ICAOsom avses
de luftfartyg intebestämmelser skall tillämpas på registreradeärsom

registrering kan joint registration,nationell basis. Sådan dvs.på vara
internationelltregistrering de bildar lufttra-enligt vilken stater ettsom

register det nationella förfikföretag skall registre-änupprätta annatett
trafikföretaget använder. Registreringsmyndighetring de fartygav som

luftfartygi detta fall myndigheter i dessa För omfattasär stater. som av
specialbestämmelser.joint inga En formregistration behövs annan av

artikel emellertid international registration,registrering enligt 77 är
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enligt vilket luftfartyg ställs till internationell organisa-system som en
förfogandetions registreras den internationellaskall kunna hos organi-

sationen då registreringsmyndighet. luftfartygblir De blir fö-som som
remål för registreringeller icke-nationell skall få allmängemensam en
beteckning c0mmon mark bestäms ICAO. I den förevaran-som av
de paragrafen bakgrund resolutionen,likställs, vid tillämpningmot av

bestämmelser icke-nationellt registreradelagens luftfartyg med lufi-av
fartyg iregistreradeär stat.som en annan

2 Registrering, nationalitet och märkningkap.

Utredningens förslag till kap. med det förslag2 överensstämmer som
delbetänkandeutredningen lade fram i sitt Rättigheter i luftfartyg SOU

till bestämmelserna ikommentar detta kapitel1997: 122. För hänvi-en
därför till det betänkandet.sas

miljövän-dighet3 Luftvärdighetkap. och

miljövärdighetLuftfartygs luftvärdighet och

luftvärdigt och miljövärdigtluftfartyg skall detl § Ett används vid luftfart.närvara
användsluñfartyget inteLuñifartygets eller, den brukar det iägaren,ägare avom som

Ägaren ellerför brukaren skall till denhans ställe detta. myndighetansvarar som avses
förbetydelse luftvärdighetenhar elleri 7 § anmäla sådant miljövärdighe-snarast som

ten.
konstruerat,luftfartyg luftvärdigt det tillverkat,Ett är utprovat, utrustatomanses

flygegcnskapersådanaharoch underhållet på sådant flygsäkerhetenssätt samtett att
uppfyllda.krav är

det konstruerat,övärdigt tillverkat,luftfartyg miljEtt är utprovat, utrustatomanses
det inte orsakarunderhållet sådant skada bulleroch eller luft-sätt attett genom

förorening krav i frågaeller liknande Ytterligare luftfartygsstörning. omgenom annan
miljövärdighet får stöd miljöbalken.inte ställas med av

och föreningdenna paragraf, nuvarande kap. l 7 iI 3motsvararsom
med bestämmelserna luft-3 kap. finns de grundläggandell § LL, om
värdighet och miljövärdighet.

luftfartyg luftvärdigt ochEnligt första skall miljö-stycket ett vara
värdigt luftfart. detta ligger tillbehör ochdet används vid I ävennär att

förreservdelar och utrustning luftfartygettill luftfartyg sådanett annan
för flygsäkerheten,och för har betydelse skallde ombordvarande som

luftfartyguppfylla föreskrivna för luftvärdigtkrav. Ansvaret ärettatt
denoch miljövärdigt används vid luftfart åvilar brukar luñ-detnär som

nyttjanderättsupplåtelse skallfartyget. ha vissDet krävs inte att en en
tilllängd för skall från brukare.detta övergå Omägareatt ansvar en
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för flygningluftfartyg privat får emeller-hyrprivatperson tillfälligt ett
skall kunna förlitabrukaren sig påtid utgångspunkt attanses varaen

miljövärdighetsbevis, det inte finnsochbefintliga luftvärdighets- om
dessa fortfarande skulletalarnågra omständigheter attemot varasom

giltiga.
grundläggande krav skalldeandra stycketI som vara upp-anges

skall luftvärdigt. kravDefyllda för luftfartygatt ett somanses vara an-
luftfartygethela den tid används föruppfyllda underskall somges vara

användahar det tidigare uttryckethålletförslagluftfart. utredningensI
Utredningen inte detta innebärunderhållet.i stånd medersatts anser

uppfattning har dock uttryckts isaklig ändring. Motsattnågon prop.
luftfartygetsomfattar kraven på skickSåledes1984/85:212 150.s.

förnödvändiga upprätthålla luft-sådana modifieringar är attäven som
flygegenskaper skalluttrycket detta tolkasgällervärdigheten. detNär

luftfartygetssådana egenskapervidsträckt, vilket innebär ävenatt som
stigfönnåga omfattas.fart och

grundläggande krav skalldetredje stycketI som vara upp-anges
miljövärdigt.skallluftfartygfyllda för att ett anses vara

Bemyndiganden

meddelarregeringen bestämmer ytterligaremyndighet2§ Regeringen eller den som
luftfartyg skall luftvärdigt ochförföreskrifter förutsättningarna att ett anses varaom

miljövärdigt.

motsvarighet i den nuvarande lagstiftning-paragraf, saknarDenna som
meddela ytterligare föreskrifterbemyndigandeinnehåller rö-attetten,

och miljövärdighet.luftvärdighetrande luftfartygs
omfatta vad i vid meningbemyndigandetgivnaDet är avsett att som

luftvärdigt ochluftfartyg skallförutsättningarna förär ettatt anses vara
innefatta meddeladetmiljövärdigt. Således även rätt attär avsett att en

utrustning till luftfartygreservdelar ochföreskrifter tillbehör, annanom
föreskrifter konstruktion,flygsäkerhetenhar betydelse för samt omsom

skallunderhåll och modifieringtillverkning, utprovning, som vara upp-
luftvärdigt och miljövärdigt.skallluftfartygfyllda för att ett anses vara

bemyndigandet behövs inte de nuvarande be-det föreslagnaGenom
i och flyghandbok itypgranskning 13 § LFstämmelserna omm.m.om

omfatta meddelaBemyndigandet rätt20 § LF. även avsett att attär en
miljövärdighetsbevis.ochföreskrifter luftvärdighets-om
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Luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis

3 § När luftfartyg luftvärdigt,har visats utfärdas luftvärdighetsbevis.ett När ettvara
luftfartyg har visats miljövärdigt, utfärdas miljövärdighetsbevis. Bevisen kan be-vara

till viss tid, luftfart eller luftfart visstviss inom område.gränsas att avse
Bevisen kan förnyas, luñfartyget uppfyller på luftvärdighetde krav respektiveom

miljövärdighet fömyelsengäller skall ske.närsom

denna paragraf, nuvarande kap.I 3 3 § i förening medmotsvararsom
3 kap. § behandlas utfärdande luftvärdighetsbevisll LL, och miljö-av
värdighetsbevis. Normalt bör det ske besiktning luftfartyg in-etten av

sådana bevis utfärdas. undvika besiktningFör anordnasatt attnan en av
formella det dock inteskäl ställs något absolut krav be-rent upp en

siktning.

4 § Ett luftfartyg luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevisskall ha det användsnär
vid luflfart.

svenskt ha svenskt luftvärdighetsbevisEtt luñfartyg skall och svenskt miljövärdig-
hetsbevis bevis har godkäntseller utländska sådana i Sverige.som

luftvärdighetsbevisEtt utländskt luftfartyg skall ha och miljövärdighetsbevis som
har utfärdats eller luftfartygets registreringsstatgodkänts i och enligt avtal medsom
den landet. För utländsktskall erkännas här i luftfartyg godtasett svensktstaten även
luftvärdighetsbevis svenskt miljövärdighetsbevis.och

Om luftfartyg uppfyller kraven på flygsäkerhet får den myndighetett prövarsom
frågor och miljövärdighetsbevisluñvärdighetsbevis medge det används vidattom

kraven iluftfart inom svenskt område denna paragraf inte uppfyllda. Med-även ärom
finns anledning till det.givandet skall återkallas detom

paragraf nuvarande 3 kap.Denna 4 § i förening med kap.3motsvarar
direktsaknar11 § LL. första stycket motsvarighet iI densom nuvaran-

huvudregeln luftfartygde lagstiftningen, skall ha luftvär-att ettanges
miljövärdighetsbevisdighetsbevis och det används vid luftfart.när

krav omfattar samtliga luftfartyg, registreradeDetta såväl svenska och
utländska kap.oregistrerade luftfartyg. § finnsEnligt 1 7 det be-som
träffande s.k. möjlighetluftfartyg särskild beskaffenhet göraattav un-
dantag från Med stöd denbl.a. bestämmelserna i kap. bestämmel-3 av

och anslutande finns detbestämmelser förordningen därföri möj-sen
lighet, i segelflygplan, kravetfråga efterge på miljövärdig-t.ex. attom
hetsbevis.

andra och styckena vilka bevis godtasI tredje beträffan-anges som
de svenska luftfartyg. Enligt artikelrespektive utländska i Chicago-33
konventionen skall de fördragsslutande under vissa förutsätt-staterna

fördragsslutandeningar erkänna luftvärdighetsbevis från andra stater.
det finns bestämmelserNär gäller miljövärdighetsbevis motsvarande i

bilaga 16 till Chicagokonventionen.
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dispensmöjlighet det gäller kravet påstycket finns närfiéirdeI en
miljövärdighetsbevis.luftvärdighetsbevis och

luftvärdighetsbevis respektive svensktsvensktblirinte beslutas ett5§ Om ettannat
miljövärdighetsbevis ogiltigt om

föreskrivetunderhållsluftfartyget inte sätt,
utförs,inteföreskrivna ändringar

utrustning kan ha betydelseeller i desslufifartyget antasändringar idet görs som
miljövärdigheten,luftvärdigheten ellerför

kontroll,besiktning ellerföreskrivengenomgårluftfartyget inte4.
uppenbarligen har bety-skadats påharutrustningen sättluftfartyget eller ett som

miljövärdigheten.ellerför luftvärdighetendelse
ha betydelse för luftvärdig-kanomständigheterinträffar andra antasOm det som

luftvärdighetsbeviset respektive mil-beslutasdetkanmiljövärdigheten,heten eller att
ogiltigt.jövärdighetsbevisct är

luñfartygetogiltigt till dessmiljövärdighetsbevisluñvärdighetsbevis eller ärEtt ett
luñvärdighetsbevis eller miljö-miljövärdigt. Närrespektive ettluftvärdigt ettförklaras

frågor luftvärdighets-myndighetdenkan prövarvärdighetsbevis ogiltigtär som om
tilllämnas myndigheten.bevisetbegäramiljövärdighetsbevis genastbevis och att

i förening mednuvarande kap. 5 §3paragraf,Denna motsvararsom
luftvärdighets- och miljö-bestämmelserinnehållerkap. § LL,113 om

stycket blir bevisförstaEnligtogiltighet.värdighetsbevis ett automa-
det i förväg inhämtasOmförutsättningar.under vissatiskt ogiltigt ett

dess utrustning inträderellerluftfartygetigodkännande till ändringar
ogiltighet.inte

förut-i första stycketdesituationeri andraOgiltighet än angessom
beslut.särskiltstycketenligt andra ettsätter

miljövärdighetsbevis har blivitellerluftvärdighets-Oavsett ettom
beslut, förblir det enligtsärskiltefterogiltigtogiltigt ellerautomatiskt

förklaras luftvärdigt respekti-luftfartygettill dessogiltigttredje stycket
miljövärdigt.ve

fråga godkännandemotsvarande ipågälleroch sättBestämmelserna i 3 56 § om av
förnyelse ochmiljövärdighetsbevis ochutländskaluftvärdighetsbevis ochutländska om

godkännanden.sådanaogiltighet av

i föreningnuvarande 3 kap. 6 §medparagrafDenna överensstämmer
med kap. § LL.3 ll

den myndighetmiljövärdighetsbevisluftvärdighetsbevis och prövasFrågor§7 avom
myndigheten uppdradet fårföreskriverregeringenOmbestämmer.regeringensom

sådanabevis.förnyaochsakkunnig utfärdasärskild att

nuvarande bemyn-i den LL,motsvarighetsaknarpunkten,förstaI som
skall frågormyndighetvilkabestämma prövaregeringendigas att som

pekasnuvarande LLmiljövärdighetsbevis. Iochluftvärdighets-om
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Luftfartsverket direkt i lagtexten behörig myndighet. Som tidi-ut som
behandlats sitt förslagse kapitel 3 har utredningen i till luftfart-gare

slag försökt undvika Luftfartsverket vid Skälet tillnämnaatt namn.
detta det- bl.a. bakgrund det europeiska integrationsar-är att mot av
betet inte kan detuteslutas kommer ske organisatoriska föränd-att att
ringar påverkar rollfördelningen Luftfartsverketmellan och andrasom
organ.

I andra punkten, nuvarande kap.3 3 § tredje stycketmotsvararsom
bemyndigande delegera utfärdandetLL, och förnyandetett attges av

luftvärdighetsbevis miljövärdighetsbevis tilloch den myndig-änarman
het normalt frågor.dessprövarsom

Förrättningsmans luftfartygtillträde till

luftvärdighetsbevis8 § I samband med frågorprövning och miljövärdighetsbe-av om
vis skall förrättningsman tillträde till lufifartyget.lämnas Fartygets ellerägare, om
fartyget inte den brukar det i hansanvänds ställe liksom dessbefälhava-ägaren, somav

denoch besättning skall medverka i utsträckning behövs. Förrättningen skallre som
utföras så, olägenhet uppstår.minsta möjligaatt

nuvarandedenna paragraf, kap.I 3 8 § LL, regleras för-motsvararsom
luftfartyg.rättningsmans tillträde till Med törrättningsmanett avses

praktiken Luftfartsverketsmyndighetspersoner i personal eller andra
utföra de besiktningarsakkunniga har i uppdrag behövs förattsom som

luftvärdighetsbevis eller miljövärdighetsbevis skall kunna utfär-att ett
föreskrivs för luftfartygetsdas. medverkanDen och andraägaresom

last.och lossningkan bl.a. provflygning avavse

Utprovning luftfartygs flygegenskaperav m.m.

9 § Om det behövs för flygegenskaper ellerluftfartygs andra särskildaprövaatt ett av
skäl, får regeringen eller bestämmerden myndighet medge fartygetregeringen attsom
används vid lufifart, villkoren detta uppfyllda.i kapitel inteäven ärom

paragrafDenna helt med nuvarande 3 kap. 9§ LL.överensstämmer
Stadgandet Endast då dettänkt tillämpas restriktivt. finns särskildär att
anledning bör dispens praktiskt exempel kanmedges. Som ett nämnas

skadat luftfartyg måste flygas till reparationsplats.att ett en
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luftfartygunderhållochTillverkning av

till dem och för utförareservdelartillbehör och atttillverka luftfartyg10 § För samtatt
tillbehör och reservdelar krävsfartyg,ändringsarbeten påreparations- ochunderhålls-,

bestämmer.regeringenmyndighetdenregeringen ellertillstånd somav
får föreskriva eller iregeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som

stycket.i förstatillståndskravetfrånfall medge undantagenskilda

nuvarande kap. 10 §jämföra med 3paragraf,Enligt denna är attsom
och underhålltillverkningtillstånd förhuvudregelkrävsLL, avsom

luftfartyg.
luft-underhållsarbeten påutföraförtillståndgäller kravetVad att

komplementbestämmelseförevarande ettreservdelarfartyg, ärm.m.
förordning EEGi rådetsi bilaga 2finns intagentill JAR-l45 nrsom

2176/96. Enligt JAR-förordning EGkommissionens3922/91 och nr
få utföragodkännande försärskilthaflygverkstad attskalll45 etten

lufttransporterförnyttjasflygmaterielunderhållsarbeten på avsom
Till följd härav måstebetalning.och ettgods motpostpassagerare,

luftfartslagen.in iverkstäderslagandratillstånd förpå taskrav av

Flygcertiñkat4 kap. m.m.

ombordoch tjänstgöraluftfartygföraBehörighet att ett

gällandeflygcertifikat.innehardenendastluñfartyg får föras ettl § Ett somav
föreskriva eller ifarregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den som

tlygcertifikat.påfrån kravetundantagfall medgeenskilda
§§.i ochbestämmelserna 4 5gälleroch flygprovutbildningFör

den inneharföras endastluftfartygstycket fårEnligt första ett somav
godtas ivilka certifikatframgår§flygcertifikat. 7Avgällande somett

gällande.certifikatförutsättningar ärvilkaoch underSverige ett
förare ochbådatvå piloterförsluftfartyg är attNär ett anse somav

luft-bådegällerflygcertifikat. Detta närhahuvudregeln ettenligtskall
förluftfartyg certifieratochtvå piloter ärför närcertifierat ettfartyg är

skall två piloter.bestämmelser haoperativaenligtpilot menen
nuvarande kap.i 4 28 §motsvarighetharstycket,Enligt andra som

fö-regeringen bestämmermyndighetdenellerfår regeringenLL, som
flygcertifi-från kravet påmedge undantagfalli enskildareskriva eller

provflyg-frågadetaktuelltbliexempelvis ärkan närkat. Detta enom
ning.

bestämmelsersärskildatill dehänvisningtredje stycketI görs en
flygprov.ochutbildningbeträffandefinnssom

finns i kap. 4 §paragrafen 14anslutning tillistraffbestämmelseEn
stycketförsta
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2 § En certiñkatinnehavare får föra luftfartyg den kategori,endast klass ochett typav
i certifikatet. lufifartyg får föras under de förutsättningarEtt endastsom anges som

följer certifikatet behörigheter.och därtill knutnaav

denna vilka luftfartyg innehavareparagraf regleras flygcerti-I etten av
fikat föra förutsättningar.får under vilkaoch

certifikat gälla förEtt utfärdas viss kategori luftfartyg;att t.ex.en av
flygplan, helikopter, segelflygplan eller friballong. Därutöver anges

i certifikatet, underavdelning till kategori, vilken klass ochäven som en
certifikatet gäller för.vissa fall vilken luftfartyg Enligttyp av paragra-

första certifikatinnehavare föra luftfartygfens punkt får endastetten av
i certifikatet.den kategori, klass och typ angessom

behörigheterTill varje certifikat knytas ytterligarekan behö-utöver
righeten föra luftfartyg viss kategori, klass och Vilka des-att ett typ.av

med stöd § andra stycket.behörigheter bestäms 10 Somär avsa exem-
finnspel behörigheter enligt nuvarandepå sådana regler i BCLsom

enligtflyga instrumentflygreglemakan behörighet IFR-nämnas att
mörker. andra punktenflygning och flyga under I därföratt attanges

föra luftfartygetcertifikatinnehavaren får endast under de förutsätt-
certifikatet och därtill knutnaningar följer behörigheter.som av

får föracertifikatinnehavare luftfartygAtt endast under deetten
certifikatet, leder tillförutsättningar följer den endastattsom av som

får utföra flygningprivatflygarcertifikat intehar ersättning.ett moten
framgår certifikatförsta stycket giltigt endastAv 7 § i denatt ett är

certifikatet knutna behörighetemautsträckning de till giltiga ochär un-
innehavaren har gällande flygläkarintyg.der förutsättning ettatt

tillansluter paragrafen finnsstraffbestämmelse i kap.En 14 4 §som
första stycket

föreskriva3 § Regeringen fåreller den myndighet regeringen bestämmer andraattsom
medlemmar skall gällandebesättningen på luftfartyg förare ha flygcertifi-ettett änav

för få utföra uppgifterkat vissa ombord.att
behörighetsbevis för personal inom markorganisa-Bestämmelser certifikat ochom

tionen finns i kap.6

första myndighetEnligt får regeringen eller den regeringenstycket som
bestämmer föreskriva andra medlemmar besättningen luft-att ettav
fartyg förare flygcertifikat för fåskall ha gällande utföra vissaän attett
uppgifter Chicagokonventionenombord. Enligt artikel 32 a i skall
föraren och trafikuppgifter medlemmarövriga för verksamma be-av
sättningen på luftfartyg nyttjas i internationell luftfartvarje som vara
försedda flygcertifikat,med kompetensbevis och utfärdats ellersom
godkänts den där luftfartyget registrerat. För närvarande finnsärstatav

Ny1219-0665 Iuftfanslag
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den tjänstgörkap. 3 § LLdet bestämmelse i 4 ävenattom som somen
luftfartyg skall ha flygcertifikat.flygmaskinist påellernavigatör ett ett

luftfartyg kräver särskilt inrättadenågratillverkas inte längreDet som
flygmaskinister eng.eller operat0r.Itjänster navigatörer systemsom

särskilda utfärdadenärvarande inga certifikat förförfinns detSverige
certifikat utfärdade för flygmaski-tiotalnågotnavigatörer och endast

den luftfartslagenutredningenbakgrundnister. dennaMot att nyaanser
flygcertifikatbestämmelse för dessamedbehöverinte betungas omen

bestämmelse härom i för-detkategorier det räcker att tasutan att en
ordning.

hänvisning till de bestämmelserinnehållerAndra stycket om cer-en
markorganisationenpersonal inombehörighetsbevis förtifikat och som

finns i 6 kap. 22

flygprovUtbildning och

får föra luftfartygflygcertifikat underförgenomgår utbildning4 § Den ettensamsom
utfärdat elevtillstånd.för honomförutsättningar ide ettangessom

får föreskrivaregeringen bestämmer eller imyndighetdenRegeringen eller som
sådantelevtillstånd. Ett undantag fårfrån kravet med-fall undantagenskilda medge

i 9 § första stycket.uppfylla lämplighetskravenendast den kan ansesges som

luftfartyg förföra dendenna paragraf reglerasI rätten att ett som ge-
stycket föreskrivsflygcertifikat. första iIutbildning förnomgår över-

flygskoleelevbestämmelserna i JAR-FCLensstämmelse med att en
börjar flyga Enligt dehanelevtillståndbehöver ha närett ensam. nuva-

redanelevtillstånd någon villdetrande bestämmelserna krävs närett
Tidpunkten för elevtillståndflygcertiñkat.förpåbörja utbildning när ett

finns emellertid enligt utredningensfram. Detbehövs flyttas således
flygskola ställa krav på elevtillståndinget förmening hinder att uppen

skolan.utbildning vidfå påbörjaför att en
utfärdatskall i Sverige ochelevtillståndframgår6 §Av att ett vara

förutsättning innehavaren har gäl-undergiltigt endastdet ettattäratt
medicinska krav uppfylldaföreskrivnalande intyg ärattom

flygläkarintyg.
i nuvarande kap.motsvarighet 4 5 §harEnligt andra stycket, som

eller den myndighet regeringenregeringenstycket fårfjärde LL, som
undantag från kravetenskilda fall medgeiföreskriva ellerbestämmer

emellertid endast beviljasfår denundantagelevtillstånd. sådantpå Ett
i första stycket. Exempellämplighetskraven 9 §kan uppfyllaansessom

undantag från kravet på elevtill-meddelaaktuelltdet kan blipå när att
segelflygarcertifikat utbildainnehavarestånd attnär ettär avseraven
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sig för privatflygarcertifikat eller innehavare utländsktnär etten av
certifikat certifikat.vill konvertera detta till svensktett

ha gällande flygcertifikat5 § tjänstgör flyglärare skall för den katego-Den ettsom som
utbildningen sådanklass och luftfartyg särskild behörighetsamttyp av som avser

kan föreskrivitsha med stöd 10 § andrastycket.som av
myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifterRegeringen eller den som

behörighetskrav tjänstgör kontrollant vid flygprovför den och in-om som som som
struktör vid flygträning marken.på

grundläggande kraven för dendenna paragraf deI skallsomanges
flygutbildning.tjänstgöra flyglärare vid I BCL-C det förgörs när-som

mellan flyglärare och instruktör.varande åtskillnad Enligt utred-en
mening flyglärare vidare begrepp innefattarningens ävenär ett som

ordet flyglärarebegreppet instruktör, varför endast används lagtexteni i
detta sammanhang.

flyglärare kan det, förutom gällandeFör tjänstgöra flyg-att ettsom
för kategori, klass och luftfartygcertiñkat den utbildningentyp av som

behörighet föreskrivitskrävas särskild med stödäven somavser, en av
detta bemyndigandestöd kan10 § andra stycket. Med det såledesav

särskild behörighet förföreskrivas få tjänstgöradet krävsatt atten som
för flygningflyglärare, instruktör avanceradtypinstruktör, osv.

bemyndigande meddela föreskrifterandra stycketI attettges om
tjänstgör kontrollanterbehörighetskrav för dem vid flygprovsomsom

marken,flygträningoch instruktör vid varmed instruktöravsessom
vid s.k. syntetisk flygträning.

Behörighetshandlingar

elevtillstând§ elevtillständ giltigt endast under6 Ett skall utfärdat i Sverige. Ett ärvara
föreskrivna medicinskaförutsättning kravinnehavaren har gällande intyg attatt ett om

uppfyllda flygläkarintyg.är

utfärdat i Sverige.Enligt elevtillstånd Enligtparagrafen skall ett vara
elevtillstånd skallJAR-FCL finns det krav utländska erkän-inga att

det inte heller något skäloch enligt utredningens mening finns attnas,
godkännainföra möjligt utländskaregel det skall attatten om vara

elevtillstånd.
Beträffande finns bestämmelser i 8flygläkarintyg 10 §närmare

tredje stycket och 15
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eller godkänt i Sverige. Ett certifikat giltigtutfärdatskallflygcertifikat är§ Ett7 vara
behörighetema gällande ochcertifikatet knutnatillde ärendast i den utsträckning un-

gällande flygläkarintyg.harinnehavarender förutsättning ettatt
certifikat utfärdat ellergodtaslagenligt dennaflygccrtifikat även ärSom ett som

landet eller enligt föreskrifteravtal med detenligtochgodkänt i landett annat somsom
regeringen bestämmer skall erkännasmyndigheteller denmeddelats regeringen somav

internationell trafik krävs dockluñfartyg isvenskapåSverige. tjänstgöring etti För
stycket.förstacertifikat isådant angessom

flygcertifikat får bestämma flygcertifi-frågormyndighet att ettDen prövar omsom
inte gäller för luftfartsvensk medborgare,land förhar utfärdats ikat, ett annat ensom

område.svensktinom

flyg-grundläggande bestämmelsendeninnehållerstycket att ettFörsta
Enligt bestämmel-godkänt i Sverige.ellerutfärdatskallcertifikat vara

beroende giltighetengiltighetcertifikatsi JAR-FCL är ett av avserna
flygläkarintyget.behörighetema och Dettill certifikatet knutna ärde

bestämmelse certifi-intagitsdet harbakgrunddenna att ettmot omen
certifikatet knutna behö-utsträckning de tilldengiltigt endast ikat är

innehavarenförutsättning harunderochgällanderighetema att ettär
flygläkarintyg.gällande

utländskabeträffande certi-vad gällerstycket reglerasandraI som
luftfartscertifikatChicagokonventionen skalliEnligt artikelfikat. 33 ett

fördragsslutande där luft-dengodkäntsutfärdats eller stat ettavsom
fördragsslutandeövriga underregistrerat, erkännasfartyg staterär av

utfärdats eller god-certifikatetenligt vilketde kravförutsättning att
fastställts i enlig-minimikravdeöverstigerellerlika medkänts är som

traditionellt interna-ingetJAR-FCLChicagokonventionen.med ärhet
gentlemen°ss.k.karaktärenhartionellt avtal agreement.ettutan avmer

varför det gjortsavtal,begreppetdärför inteomfattasJAR-FCL enav
regeringen ellermeddelatsföreskriftertillsärskild hänvisning avsom

bestämmer.regeringenden myndighet som .skall föraren och övrigaChicagokonventioneniEnligt artikel 32 a
besättningen på varjemedlemmartrafikuppgifter verksammaför av

förseddaluftfart med kom-internationellinyttjasluftfartyg varasom
godkänts denutfärdats ellerflygcertifikat,petensbevis och statavsom

sin motsvarighetpunkten, harandraIregistrerat.luftfartygetdär är som
såle-punkten föreskrivsandra LL,stycketandranuvarande kap. §4 3i

godkänt i Sverige förutfärdat ellercertifikatdet krävs ärdes ettatt som
trafik.internationelliluftfartygsvenskatjänstgöring på
tredje stycket LL ochnuvarande kap. 3 §4Tredje stycket motsvarar

Chicagokonventionen.ibgrundas på artikel 32
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i Sverige, eller sådantutfärdat eller godkänt det8 § Ett flygläkarintyg skall attvara
myndigheteller den regeringenenligt föreskrifter utfärdats regeringen somsom av

bestämmer skall erkännas i Sverige.

bestämmelsengrundläggande vilka medi-denna paragraf denI omges
finns krav påSverige. inget certifi-cinska intyg godtas i Det att ettsom

utfärdade i land.skallkat och medicinskt intygett sammavara

elevtillstånd, flygläkarintygflygcertifikat ochUtfárdande av

endast förflygcertifikat får utfärdas den inneharelevtillstånd eller9 § Ett ettett som
förhållandenhänsyn till sina personliga kanflygläkarintyg medgällande och som anses

certifikat. Prövningen de för-elevtillstånd eller personligalämplig inneha ettatt ett av
nykterhetshänseendepålitlig i och i övrigthållandena skall sökanden kanärattavse

för luftfarten och visa den hänsyn och detkomma respektera reglernaantas att ansvar
elevtillstånd eller certifikat.innehavareoch omdöme krävs ett ettavsom av en

elevtillståndgäller eller certifikatstycket skallVad i första även när ett ettsägssom
godkännaseller erkännas.skall utökas,förnyas eller certifikatett

grundläggande kraven i frågaföreskrivs dedenna paragrafI om per-
förhållanden för elevtillstånd eller certi-medicinskasonliga och att ett

stycket nuvarandeutfärdas. Första kap.fikat skall kunna 4motsvarar
vissagjorts ändringar, i huvudsakhartredje stycket LL. Det5 § av re-

till den sistnämnda bestämmelsenVadförhållande gäl-daktionell iart,
personliga förhållandenadeavseende på det sakligaler kraven med är

oförändrat.innehållet i stort
delvis nuvarande kap.4 8 § LL. Att kravenAndra stycket motsvarar

certifikat skall erkännas innebäromfattari första stycket ettäven som
enligt bestämmelserna iutfärdat JAR-FCL icertifikat äratt ett ensom

Sverige,erkännas i innehavaren inteinte kanJAA-stat om upp-annan
förhållanden.fyller personligade svenska kraven på

föreskriverbestämmer de krav iRegeringen myndighet regeringen10 § eller den som
flygcertifikat skall utfärdas.elevtillstånd ellerfråga ålder förgäller ettatt ettom som

erfarenhet och skicklighet gällergäller fråga kunskaper,Detsamma de krav i somom
under vilka certifikat kande förutsättningarför certifikat utfärdas,skall ettatt ett samt

utökas, förnyas, eller erkännas.godkännas
regeringen eller den myndighetfårtill flygsäkerhetenOm det behövs hänsynav

särskild behörighet fördet krävsregeringen bestämmer föreskriva attatt en ensom
luftfart.uppgifter vidcertifikatinnehavare vissaskall få fullgöra

föreskriver de ibestämmer kravmyndighet regeringenRegeringen eller den som
förhållanden gäller föroch psykiskafysiskafråga hälsotillstånd att ettsamt somom

erkännas.utfärdas, godkännasellerflygläkarintyg skall

meddela bestäm-bemyndiganden fördenna paragraf närmareI attges
elevtillstånd eller certifi-ställas förskallmelser de krav ettattsomom
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knyts vissa behörighetercertifikatskall utfärdas. Till varjekat tarsom
luftfartygoch certifikat-kategori, klasssikte på vilken typ av som

föreliggaBehörigheter detta slag måste förfårinnehavaren föra. attav
Bemyndigandet iförstautfärdas. stycket inne-certifikat skall kunnaett
fråga kunskaper, erfarenhetkrav i ochställas olikabär det kanatt om

kategori, klass och luftfartygvilken detskicklighet beroende på typ av
certifikat för kommersiell eller till-fråga och det ärär ett annanom om

bemyndigandet i förstaMed stöd stycketluftfart.ståndskrävande av
beträffande kvalitet- medkravkan det ställasäven t.ex. avseen-upp -

sökande skall ha genomgått.den flygutbildningde ensom
knytas vissa behörigheterdetTill varje certifikat kan även som av-

föras,luftfartyg får behörighetvilka förhållandenunder t.ex. attettser
IFK-flygning eller behörighetinstrumentflygreglernaflyga enligt att

därför bemyndigandeandra stycketflyga under mörker. I ett attges
särskild behörighet för fullgörabehövasföreskriva det kan attatt en

uppgifter luftfart.vissa vid
beträffande debemyndigande krav skalltredje stycketI ett somges

utfärdas,skall kunna godkännasflygläkarintyg ellerställas för att ett
erkännas.

flygcertifikat skall utfärdas, utökas, förnyas eller god-§ Den ansöker11 att ettsom om
förnyasbehörigheterna skall skyldigknutnakännas eller de till certifikatet är attatt ge-

certifikatprov föreskrivs och anordnasnomgå undersökningar ochde somprov av
flygcertifikat.frågorden myndighet prövar omsom

uppdramyndigheten genomförafårföreskriver det,Om regeringen attannan
proven.

vilka undersökningar ochfråganparagraf reglerasdennaI prov en cer-
certifikat kanansöker behövadentifikatinnehavare eller ettomsom
utökas, förnyasskall utfärdas, ellerflygcertifikatförgenomgå att ett

behörigheterna skall fömy-certifikat knutnaeller tillgodkännas de ett
certifikat under certi-innehavareföljer25 § ävenAv ett ettatt avas. en

genomgå undersökningar ochgiltighetstid kan åläggasfikats att prov
certiñkatinnehavare skall kunna kon-lämplighetför dennesatt som

trolleras.
medicinska undersökning-omfattarundersökningarBegreppet även

ar.
delegeras. Således kanstycket fårEnligt andra examensrätten en

flygskola denna rätt.ges
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kan begränsas tillför viss tid. Det gälla§ Elevtillstånd utfärdas eller förnyas12 att
förutsättningar.under vissa

andra stycketnuvarande kap. §paragraf 4 5 LL. SomDenna motsvarar
till gälla underelevtillstånd kan begränsas vissaexempel på attnär ett

kontaktlinser skallglasögon ellerförutsättningar kan använ-nämnas att
innehavare på grund defekt färg-ellerdas under tjänstgöring att aven

dagsljus.får flyga iseende endast

eller godkänns för viss tid.förnyas Det kan be-Flygeertiñkat utfärdas, utökas,13 §
förutsättningar.till gälla under vissagränsas att

kap. certifikatnuvarande 4 4 § LL. Ett kanparagrafDenna motsvarar
vissa förutsättningar. finns såledesunder Dettill gällabegränsas att

hos certifikatsökandenmedicinska bristervidmöjligheter bl.a.att ge
certifikatetsbegränsningar i giltighet.operativa Ex-föreskrifter s.k.om

begränsningar har underoperativa 12empel sådanapå angetts

§ första stycket får elevtillståndenligt 22 eller§ spärrtid fastställts14 Har ett etten
under dennatid.godkännasflygcertifikat utfärdas ellerinte

kap.nuvarande 4 7 § LL.paragrafDenna motsvarar

godkänns för viss tid.ellerlygläkarintyg utfärdas15 § F

imotsvarighet nuvarandesaknar LL. AngåendebestämmelseDenna
avsnitt 6.2.flygläkarintyg, se

Återkallelse elevtillstånd flygcertifikatochoch begränsning av

elevtillstånd flygcertiñkat skall återkallas16 § Ett eller ett
kap. eller14 2 3skyldig till brottinnehavaren har gjort sig motom

skyldig till oaktsamhet ellerinnehavaren tjänstgöring har gjort sigi sin grovom
eller egendom,människors livhar visat uppenbar för andralikgiltighet

bestämmelseröverträda deupprepade gångerinnehavaren att somom genom
vilja eller förmågabristande siggäller för luñfarten grad har visati väsentlig att rätta

efter bestämmelserna,
brutit någon bestämmelseinnehavaren fall i sin tjänstgöring hari motannatom

flygsäkerheten,väsentlig förhar betydelsesom
nykterhetshänseende inte längre kanopålitlighet iinnehavaren grundom av

certifikat,ellerlämplig elevtillståndinneha ettatt ettanses
har gjort sig skyldig tillinnehavaren kantill brottdet med hänsyn annat somom

luftfarten och visareglerna för den hänsyn ochrespekterahan inte kommeratt attantas
eller han grundinnehavare sinaoch krävsdet omdöme om avav enansvar som

inneha elevtillstånd ellerkan lämpligpersonliga förhållanden i övrigt inte att ettanses
certifikat,ett
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den tjänstgöringfullgöra elevtillständetinnehavarens förutsättningar att somom
begränsade sjukdom ellerså väsentligt skada ellereller certifikatet är genom avavser

flygsäkerhetsskäl inte längre bör innehanågon sådan orsak han elevtill-ettattannan av
stånd eller certifikat,ett

uppfyller fastställda krav i fråga kunskaperinte ochinnehavaren omannarsom
skicklighet,

föreläggande genomgå kontrollföljer han kaninnehavaren inte attett attavom
certifikatetelevtillständet eller eller föreläggandeförrätta den tjänst ett attavsersom

fysiska eller psykiska lämplighet innehavare elevtill-angåendelämna intyg sin som av
stånd eller certifikat,

det.10. innehavaren begärom
inte förordnas.gäller omedelbart,beslut återkallelseEtt annatomom

nuvarande 4 kap. 9 § räknas deparagraf, LL,dennaI motsvararsom
skall återkallas.eller elevtillstånd Vad ifall certifikatnär ett somupp

certifikatinnehavarecertifikat och gäller be-det följande ävensägs om
sådana.och innehavareträffande elevtillstånd av

grundläggande kraven i fråga personliga ochdeI 9 § om me-anges
certifikat skall kunna utfärdasför och idicinska förhållanden att ett

frågaföreskriva krav i bl.a. kun-bemyndigande§ finns10 attett om
certifikatinnehavareföljer skall kun-bestämmelsernaskaper. Av att en

förenligt med flygsä-föra luftfartygförväntas sätt ärettett somna
därför besitta nödvändiga kunskaper ochmåstekerhetens krav. Han

fysiskockså i god och psykiskmåste kon-personlig mognad. Han vara
flygningen.dition vid

framförkunskaper skall allt detCertifikatinnehavarens operati-avse
luftfartssystemet och flygsäkerhets-handhavandet luftfartyget,va av

mognaden skall visa sig i omdöme,standarder. personligaDen gott
lufttrafiken.ansvarsmedvetande itillhänsyn andra och

förutsättningar kani någon dessadet till följd bristerOm antasavav
föra luftfartyget flygsä-kommer påcertifikatinnehavaren inte att ettatt
ingriper för undanröjasamhället denkert det nödvändigt attsätt, är att

i lufttrafiken.uppkommafara därigenom kansom
flygsäker-skall bevakassamhälleliga intressenendaDe är attsom

Vad skall kunnaregler efterlevs. pâver-krav lufträttenshetens och som
förhållande eller beteendeflygcertifikatinnehavetka är ettett somav

följaeller vilja regelsystemet ochförmågaceitifikatinnehavarensrör att
betryggande Flygsäkerhetens krav såle-luftfartygetföra på ärsätt.ett

återkallelse skeråterkallelse. med anled-Närdes det centrala vid enen
sig skyldig till brotthar gjort kan dencertifikatinnehavarening attav en

uppfatta återkallelsen ytterligareenskilde ceitifikatinnehavaren ettsom
Återkallelsenbrottmålsförfarandet. emel-straff vid sidan själva ärav

grundas presumtion certifi-pålertid ingen straffpâföljd attutan en om
aktuella brottet olämplig inne-till detkatinnehavaren med hänsyn är att

certifikat.ha ett
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återkallelsei på grundindelasåterkallelse kanGrunderna för av
återkallelse till följd de1-6 ochlämplighetbristande personlig attav

kunskaper och skickligheti frågakravenmedicinska kraven eller om
återkallelsegrundema 9 ochövriga 10inte uppfyllda 7 och 8. Deär

i föreligger1-6 skallförhållandenformell Omär natur. avsessomav
spämid bestämmas.

sig skyldighar gjort till brottinnehavarenpunktenFörsta attavser
flygfylleri och flyg-och 3kap. 2bestämmelserna i 14 grovtmot om

fylleri.
återkallelse ske innehavaren i sinskallEnligt andra punkten om

oaktsamhet eller har visatskyldig tilltjänstgöring har gjort sig grov
liv eller egendom. Exempelmänniskorsandrauppenbar likgiltighet för

punktfalla in under denna någonskulle kunnahandlingar är närpå som
fullbelagd badstrand ellerhöjd utmedpå lågflugit bro ellerunder enen

kraftledning. de situationer dåmed Ikollideratluftfartygnär ett en
torde det aktuellt medaktualiseraspunktdennaåterkallelse enligt vara

beteendet.aktuellaåtal för det
överträdelser de bestämmelserupprepadeTredje punkten avavser

bestämmelser återfinnsdessa iMånga Be-luftfarten.gäller för avsom
Med upprepade överträdelserBCL.Luftfartför Civilstämmelser av-

överträdelser.allmänhet minsti treses
någon de grundbestämmel-överträdelsepunktenFjärde av avavser

flygsäkerheten skall kunna upprätthållas.foriakttasmåste attser som
överträdelser någon flugit i kon-allvarligasådana är närExempel på

erforderligt färdtillstånd, någon fått bräns-luftrum närtrollerat utan
följd planeringsbestämmelsematillnödlandaoch tvingatslebrist attav

tillfällig landningsplatslandat påeller någoninte följts attutannär en
gäller.bestämmelserdefölja som

Certifikat återkallas innehavaren påkanpunktenEnligt femte ett om
inte längre kannykterhetshänseendegrund opålitlighet i ansesav

bör återkallas någoncertifikatcertifikat.lämplig inneha Ettatt ett om
årloppeteller undertrafiknykterhetsbrottdömts för ett par upprepa-av

certiñkatinnehav bör dåberusning. Ettförde gånger omhändertas en-
bör ifrågasättas påcertifikatinnehavEttdast undantagsvis accepteras.

hunnit uppstå. Vidalkoholmissbruk hartidigare stadium då pröv-änett
risken för vidarehelhetsbedömningskallningen det göras aven

Även medel alkohol,rusgivandeandramisskötsamhet. bruk än t.exav
återkallelsepunkt.narkotika, faller under denna

brottslighet bedrivitskvalificeradfallerUnder punktensjätte som
eller hänsynslös.långvarig Det-särskiltyrkesmässigt eller varit grov,

vikt skall fästasbrottslighet. Storallvarligigäller återfall merasamma
framtidhur hans sig.förhållanden ochpersonligavid innehavarens ter

skallinnehavarensochbrottslighetenhelhetsbedömningEn personav
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Något allmängiltigt angående återkallelse skallgöras. svar ommera en
ske kan därför Vägledning vilka brottinte kan föranledages. om som

återkallelse kan i brottskatalogen i kap.hämtas 14 3 § i utredningensen
förslag luftfartsförordning. Till sjättetill punkten andra ledet
personliga förhållanden kan hänföras psykiska problem. Psykiskt.ex.

punkt.sjukdom faller emellertid under nästa
situationen certifikatinnehavaresSjunde punkten den att enavser

tjänstgöringförutsättningar fullgöra sin väsentligt begränsadeäratt ge-
eller någon sådansjukdom eller skada orsak. Enligt §7avnom annan

certifikat endast under förutsättning innehavarengiltigt harär ett att ett
certifikatinnehavaregällande flygläkarintyg. Har drabbatsen av en

regel flygläkarintygsjukdom i ingeteller skada kommer utfärdas.att
Även normalt harflygläkarintyg kortare giltighetstid änett ettenom
certifikat, finns behov kunnadet ändå själva certifi-att omprövaett av

Återkallelsesjukdom och skada.katinnehavet på grund flyg-ettav av
speciella situationenläkarintyg bortsett från den i tredje27 § styck-är,

återkallelsepunkt fallerinte möjlig. alkoholism.Under denna ävenet,
alkoholism enligt denna punkt,Sker återkallelse i stället förp.g.a. som

enligtopålitlighet i nykterhetshänseende punkt följer 22 § nå-attav
fastställas.spärrtid inte skallgon

Enligt åttonde kan certifikat återkallaspunkten innehavareett om en
frågainte längre uppfyller fastställda krav i kunskaper och skick-om

frågalighet. kraven i kunskaper ochFör kontrollera skicklig-attatt om
medhet uppfylls kan certifikatkontroll ske stöd 25 Visas detaven

certifikatinnehavarevid sådan certifikatkontroll inte uppfylleratt enen
certifikatde fastställda återkallas med stödkraven kan dennaett av

punkt
certifikat återkallasEnligt kannionde punkten innehavareett om en

föreläggande certifikatkontrollinte sig efter genomgårättar attett en
fysiska och psykiskaeller in intyg angående sin lämplighet.att ettge
formligt föreläggandeåterkallelse kan ske endast certifi-En när ett om

meddelats.katkontroll eller ingivande läkarintyg harav
återkallelse skall ske innehavarentionde punkten föreskrivsI att om

begär det.
certifikat elevtillståndochHar både utgångs-ärett etten person

särskildpunkten båda skall återkallas. Någon bestämmelse dettaatt om
har inte påkallad.ansetts
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Återkallelse flygceitifikat begränsastillbeträffandefårenligt 16 §17 § ett att avse en
eller flera behörigheter.

får elevtillstånd eller certifikat istycket 5-9fall 16 förstai §I ettettsom avses
förutsättningar.gälla under vissa Ett sådanttillstället för återkallas begränsas attatt

gäller omedelbart.beslut

eller flera deåterkalla behörig-möjlighetstycketFörsta att avenger
för återkalla helacertifikat, i stället certi-tillknutnaheter attär ettsom

bli tillämplig certifikat-torde främstbestämmelse närfikatet. Denna en
certifikatolämplig innehainteinnehavare kan ettatt men av me-anses

uppgifter vid luftfart krävervissafullgörabördicinska orsaker inte som
behörighet.viss

kap. § Enligt denna be-nuvarande 4 10 LL.Andra stycket motsvarar
begränsningar i tidigares.k. operativabeslutasstämmelse kan det om

flygcertiñkat. Möjligheten beslutaelevtillstånd ellerutfärdade att om
till de återkallelsegrunderinskränktsådana begränsningar ärär som

behöver sålunda inte medi-Begränsningeni 16 § 5-9.upptagna vara
begränsning kan på flygplans-operativbetingad.cinskt En att enavse

skall följa med vid alla eller vissasäkerhetsförareväl influgentypen
får med vid flygningarna.inte Före-flygningar eller tasatt passagerare

skall certifikatet återkallas ienligt 16 § 1-4återkallelsegrunderligger
paragraf fattas Luft-enligt dennabegränsninghelhet. Beslutsin avom

bestämmasbegränsningar kanOperativafartsverket §. ävense 27 av
utfárdande,certifikatetsmed 13sambandLuftfartsverket i se
fastställasskall det inte någon spärrtid.återkallelsepartiellVid en

gärning det fråganbrottslig skall gälleranledningmed näråterkallelse18 § En av om
lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande,pågrunda sigföreligger ettbrott en

eller beslut åtalsunderlåtelseordningsbot enligtföreläggande ettgodkäntett omom
motsvarande bestämmelsei författning.rättegångsbalken eller20 kap. annan

brottmålsdomlag ellertillämpningen dennaMed svensk dom jämställs vid annatav
utländsk domstol eller någonmeddelatsharlikvärdigt avgörande annanav ensom

myndighet.utländsk

Enligt denna be-LL.ll §nuvarande kap.4paragrafDenna motsvarar
certifikat grundpååterkallastämmelse möjligtdet inte ettär att av

i frågaavgörande brottetlagakraftvunnetbrottslig gärning förrän ett om
kap. § körkortsla-5 1efterutformatsfinns. Paragrafen har mönster av

stycket gäller godkäntRBandrakap. 3 §1998:488. Enligt 48gen
ordningsbot laga-föreläggandestrafföreläggande och godkänt somav

jämställs lagakraft-åtalsunderlåtelse medkraftvunnen dom. Beslut om
Åtalsunderlåtelse inte kunna meddelasnämligendom. ansesvunnen

klar.skuldfrågan ärutan att
brott. Bestämmel-grundåterkallelse påendastParagrafen avavser

certifikatåterkallelse medanhinderkan inte ettutgöra mot avansessen
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förfarande från certifikatinnehavarens sida föremål för prövningärett
såvida förfarandet detdomstol eller åklagare, innefattaroavsett omav

uppfyller någon förutsättningarnabrottslig gärning i 16 för§ åter-av
kallelse. det endast första och sjättekan påpekasDet punkten iäratt

innehållerförsta stycket krav på brottslig16 § gäming. Iblandettsom
lagakraftvunnetdet emellertid först avgörande iär ettgenom m.m.

klarlagt återkallelsegrundandebrottmål det kan förfa-att ettsom anses
certifikatinnehavaren till last. Paragrafenrande kan läggas dåutgör

avgörande i saken föreligger.hinder för återkallelse innan ett

Varning eller erinran

eller flygcertifikat återkallas§ stället för elevtillstånd skall innehavaren19 l ettatt ett
stycketi sådana fall i 16 § första 3-6, varning särskilda skälom avvarnas som avses

åtgärd.kan tillräckligansesvara en
Om finns skäl för varning, skall innehavaren erinrasdet inte tillräckliga de kravom

certifikat erinran. Ett sådant beslut fårgäller för elevtillstånd eller inte över-som
klagas.

nuvarande 4 kap. § de fallparagraf 15 LL. I dåDenna motsvarar en
misskötsamhetåterkallelsegrund grund kan iföreligger stället förav

förutsättningåterkallelse varning. härförmeddelas En varningär atten
tillräckligsärskilda åtgärd. Enligtskäl kan 28 § detärvara enav anses

frågorförvaltningsdomstolalltid allmän varning.prövarsom om
det saknasföretagen utredning visar tillräckliga skäl förOm atten

det finns anledningåterkallelse varningeller att göraattmenen en cer-
på de krav ställs honom,tifikatinnehavaren uppmärksam på kansom

dessa krav. erinranhan enligt andra stycket erinras En kan bli aktu-om
missköttcertifikatinnehavare har sig det inte frågaell ärnär menen om

eller har skett med sådanmisskötsamhet så fre-är grov somen som
ellerdet med återkallelse varning. erinran fårkvens aktuellt Enäratt en

och sådant beslut får inte överklagas.beslutas Luftfartsverket ettav
Även erinran.domstol kan besluta om

underlåtelse ingripa dåfinns bestämmelse elev-I 23 § att ettomen
återkallat tills vidare enligt eller dåtillstånd eller certifikat varit 20 § ett

certifikat enligt sådana åtgärderhar varit omhändertaget 21 Har varit
tid, får återkallelse underlåtas.gällande under viss minsta Någon mot-

underlåtelse ingripa i form varning,svarande regel sådannäratt avom
återkallelse, saknas. liggerskulle ha stället för Det emellertidbeslutats i

kan underlåtas, sådansakens varning skulle hai ävennatur att om
elevtillståndet ellermeddelats. under vilket certifikatet skall hatidDen

för varning skall kunna underlåtas fårvarit fråntaget innehavaren att
bedömas efter skäligt.vad kan ansessom
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Återkallelse tills vidare

tills vidare i avvaktan pååterkallastlygcertifikat skall ettelevtillstånd eller§ Ett20 ett
detsannolika skäl kandet pååterkallelsefrågan antas attslutligt avgörande omav

återkallelse tills vidarebeslutEtteller begränsas.slutligtåterkallaskommer omatt
gäller omedelbart.

för-12 § LL. Begreppetnuvarande kap.4paragrafDenna motsvarar
tills vidare.återkallelsemed begreppetdockkraft har ersattssätta ur
elevtillståndåterkallelsetillledakan ettinträffarnågotNär avensom

aldrigåterkallelsefråganibeslutslutligtkanflygcertiñkateller ett ges
slutligtärendet blir Ettalltid tills prövat.förflytertidvissomgående. En

tillsparagraf återkallasenligt dennakanflygcertifikatelevtillstånd eller
återkallelsefrågan. Ett be-iavgörandeslutligtavvaktan påvidare i ett

finnsåterkallelsegmnder. Detvid samtligameddelaskanslut härom
beslut gällergiltighetstid. Ettbeslutsföri tidenbegränsningingen ett

överklagas.detoberoendedvs.omedelbart, omav
vidareåterkallelse tills kanbeslutetföljerreglerallmännaAv att om

Således har Luft-föreligger.inte längreför detskälenupphävas om
överklagats. Omdet harbeslut innansittupphävafartsverket rätt att

finner sannolikaslutligtåterkallelsefrågan avgörs attinnanlänsrätten
upphävalänsrättenföreligger, kanlängre ävenåterkallelse inteskäl för

beslutet.

flygcertifikatOmhändertagande av

innehavarenomhändertas,skallflygcertifikatEtt21 § om
alkoholhaltiga dryckertecken på påverkantydligavisattjänstgöring hari sin av

medel, ellereller andra
eller visattill oaktsamhet harskyldigsiggjorttjänstgöring hari sin uppen-grov

egendom.liv ellermänniskorsandralikgiltighet förbar
ellergrund sjukdompåinnehavarenomhändertas,ocksåcertifikat fårEtt avom

trafiksäkertpåtjänsten sätt.fullgöra ettorsak inte kansådannågonskada eller annanav
omhändertaget.detcertifikat gäller inteEtt ärnär

överklagas.får inteomhändertagandebeslutEtt om

föreskrivs16 § LL,4 kap.nuvarandeparagraf,dennaI motsvararsom
böromhändertagandeEttomhändertas.skallflygcertiñkatnär ett

flygcertiñkatet eller be-prövningmedföljasskyndsamt omavenupp
möjlig-behovNågottills vidare.återkallasskallhörighetsbeviset av en

inte enligt utred-föreliggerelevtillståndomhändertagandetillhet ettav
mening.ningens

luftfartsförordning fårtillförslagutredningensikap. §Enligt 4 11
ellerpolismyndighetermeddelasomhändertagandebeslut avett om

Luftfartsverket.ochtrañkledningsorganchefer föråklagare, av
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Spärrtid

22§ Om ansökan elevtillstånd eller flygcertifikat skall utfärdasatt ett elleretten om
förnyas inte kan bifallas på grund sökandens personliga förhållanden, skallav en
spämid fastställas skall förflyta innan handlingen får utfärdas. Detsamma gällersom

elevtillstånd eller flygcertifikat återkallas med stödett 16 § första stycketett l-om av
Spärrtiden skall månaderlägst och högst år. Vid återkallelse enligt 16tre tre §vara

första stycket 1 eller skall spärrtiden bestämmas2 till lägst år. Vid återkallelse räk-ett
tiden från det behörigheten fråntogs innehavaren elevtillståndet eller certifikatet.nas av
En spärrtid har fastställts enligt första får,stycket sedan beslutet faststäl-som om

lande tiden har vunnit laga kraft, ned omständighetersättas inträffar ellerav om nya
framkommer och det finns försynnerliga skäl nedsättning. Det får dock inte bestämmas
kortare tid förstai stycket tredje och fjärdeän meningen.som anges

Denna paragraf har sin motsvarighet i nuvarande kap.4 14 § LL.
följerAv 16 § återkallelse alltid sker för certifikats återstå-att etten

ende giltighetstid. Vid återkallelse på grund misskötsamhet fastställsav
enligt förevarande paragraf tid måste förflyta innan ett nytten som cer-
tiñkat får utfärdas.

Om återkallelse grundas medicinska skäl kan certifikatett nytten
utfärdas det medicinska hindret har upphört denär övriga förutsätt-om
ningarna för få certifikat uppfyllda. I dessa fall skallär det iatt ett sam-
band med återkallelsen inte bestämmas någon viss tid måste för-som
flyta mellan återkallelsen utfärdandet.och

Om återkallelsen däremot grundar sig på innehavaren har begåttatt
brottslig gärning eller han grund onyktert levnadssättatt etten av

eller andra förhållandenpersonliga bedöms olämplig, kansom man
redan vid beslutet återkallelse konstatera viss tid kommeratt attom en
behöva förflyta fråganinnan lämpligheten kan igen. Inne-avgörasom
havaren skall i falldessa tillåtas söka certifikat först sedanatt ett nytt en
viss bestämd tid har förflutit.

Utredningen föreslår den tid måste förflyta mellan återkal-att som
lelsen och utfärdandet certifikat kallas spärrtid.nyttettav

Efter från körkortslagen 1998:488 har spärrtidensmönster längd
i form intervall och inte, hittills, i fasta tider kanangetts av som som

Ändringenfrångås vid synnerliga skäl. har skett bakgrundmot av syn-
certifikatingripanden trafiksäkerhetsâtgärdersättet ochär spärrti-att att

der bör bestämmas utifrån prognostänkande.ett
Spärrtid skall inte bestämmas bara vid återkallelser. Så skall också

ske ansökan elevtillstånd eller ansökan förnyelse inteom en om en om
kan bifallas sökandenspå grund personliga förhållanden.av

Enligt andra finns detstycket möjlighet ned spärrtidensättaatten
några omständigheter inträffar eller kommer fram efter det la-om nya

gakraftvunna avgörandet. skall dock finnasDet synnerliga skäl för en
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minimitidemamycketsånedfår attSpäntiden intenedsättning. sättas
underskrids.

certifikatingripandeUnderlåtelse m.m.av

under minståterkallat tills vidareflygcertifikat varitellerelevtillstånd§ Om23 ettett
återkallelsen slutligtdetspärrtid, får avgörsnärskulle ha bestämtslång tidså somsom

gällercertifikatske. Förskall även motsva-ingripande inte ettytterligarebeslutas att
omhändertagenvaritdet harrande om

detkap. § LL,nuvarande 4 17 ärparagraf,Enligt denna motsvararsom
fall dåskall ske i deingripande inteytterligare ettbeslutamöjligt attatt

vidare elleråterkallat tillsvaritflygcertifikat har ettelevtillstånd eller
enligt förtidsfristen 22 §så längeomhändertaget attvaritcertifikat har

gåttredan hartillståndellercertifikat ut.utfalrdande nyttav

återkallelseeftercertifikatNytt

får inte innanåterkallelseflygcertifikat efter prövasutfardandeAnsökan24§ avom
spärrtid löpt ut.

uppfyllersökanden kra-utfärdas endasttlygcertifikatfåråterkallelseEfter nytt om
anordnasföreskrivs ochcertifikatprovdeavlagtoch harstycketförsta avi 9 § somven

flygcertifikat.frågormyndighetden prövar omsom

medharnuvarandemotsvarighet i LL,saknarparagraf,dennaI som
föreskrivitskörkortslagen 1998:48814ochkap. 13förebild i 5

efterskall utfärdas åter-certifikat kunnaförgällervad nyttettattsom
certifikatprovdesökanden avläggaskallstycketandraEnligtkallelse.

frågormyndighetden prövaranordnasochföreskrivs omsomavsom
myndighetdennaförstadgande attflygcertifikat. Detta utrymmeger

beroende påcertifikatprovpå t.ex.kravomfattandeolikaställer upp
certifikat harhur längeoch ettfrågadetcertifikatvilken ärtyp omav

kortvarigavid mycketför attåterkallat.varit Det även utrymmeges
certifikatprov.âterkallelser efterge kravet

Certifikatkontroll

kan flir-betryggande sättintecertifikatinnehavare ettdet kanOm25 § antas att en
certifi-frågormyndighetfår den prövarcertifikatettjänst omden somrätta avser,som

anordnasochundersökningargenomgå de avinnehavaren somförelägga provkat att
tillockså skyldigceitifikatinnehavare attärcertzfikatkontroll. En myn-myndigheten

för behörigheten.betydelsehakanomständigheter antassådanadigheten anmäla som
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Denna myndighet får förelägga den innehar flygcertifikatäven ellerettsom ett
elevtillstånd lämna intyg angående sin fysiska och psykiska lämplighetatt ett som cer-
tifikatinnehavare.

Ett föreläggande enligt första eller andra stycket kan domstol endastprövas iav
samband med frågan pååterkallelse grund föreläggandet inte har följts.attom av

förstaI stycket, nuvarande 4 kap. 18 § LL regleras denmotsvararsom ,s.k. certifikatkontrollen.
Enligt andra stycket, nuvarande 36 § LF, får bådemotsvararsom en

innehavare flygcertifikat och innehavare elevtillståndett ettav en av
föreläggas lämna intyg angående sin fysiska och psykiska lämp-att ett
lighet certifikatinnehavare.som

Godkännande utländska flygcertifikatav

26 § Bestämmelserna i 16-25 skall tillämpas också frågai godkännande ut-om av
ländska flygcertifikat.

Ett godkännande får längre tidinte det utländska certiñkatetsän giltighetstid.avse

Enligt denna paragraf, nuvarande kap.4 19 och 27motsvararsom
skallLL, flertal bestämmelser i kapitlet, flygcertifikatett som avser
utfärdats här i landet, också tillämpas frågai godkännandesom om av

utländska certifikat.

frågorPrövning elevtillstånd flygcertifikatochav om m.m.

27 § Luftfartsverket med de undantag i 28 frågorprövar, elevtillstånd,som anges om
flygcertifikat, flygläkarintyg och godkännande utländska flygcertifikat och flygläka-av
rintyg.

Om Luftfartsverket finner anledning någon grund onyktert lev-anta att ettav
nadssätt inte bör ha certifikat, får verket höra socialnämnden.ett

Om Luftfartsverketregeringen föreskriver det får förordna bestämda läkare att ut-
färda flygläkarintyg. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fast-som
ställer de krav skall beträffande sådanagälla läkare. flygläkarintygHar utfär-ettsom
dats särskilt förordnad får Luftfartsverketläkare inom tid sextio dagar frånav en en av
utfärdandet återkalla eller begränsaintyget särskilda omständigheter föranleder det.om

28 § Allmän förvaltningsdomstol efter ansökanprövar
frågor återkallelse elevtillstånd, flygcertiñkat, och tidigare givet godkän-om av

nande utländska flygcertiñkat frågor varning,samtav om
frågor nedsättning spämid bestämts domstol enligt 22§ förstaom av som av

stycket.
Frågor omhändertagande certifikat de myndigheterprövas regering-om av av som

bestämmer. uppdraRegeringen får också sådanafrågor.prövaatten annan
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tills vidareskall återkallas allmäncertifikatFrågor elevtillstånd eller prövas avom
enligt 21 § förstaomhändertagits stycket ellerförvaltningsdomstol, handlingen harom

domstol.fråga anhängig vidfall återkallelsei ärannat omom
överklagande till kammarrätten.Prövningstillstånd vidkrävs

kap. ochparagrafer, vilka 4 21 22dessa båda LL,Av motsvarar
elevtillstånd, certifikatfrågor ochföljer Luftfartsverket prövaratt om

flygcertifikatutländska och flyg-godkännandeflygläkarintyg samt av
ankommerprövningen enligt 28 § på domstol.inteläkarintyg i den mån

skall kunnaomhändertagande ocksåfrågaFör prövasatt aven om
ingår i Luftfartsverketsintechefen för flygtrafikledningsorgan som
uppdrabemyndiganderegeringenorganisation, har att prö-attannan

sådana frågor.va
hand grund sådant beteendetagitscertifikat harOm ett avom

i första stycket,sida 21 § skallfrån certifikatinnehavarens som avses
återkallas tills vidare eller återlämnasskall tilldetlänsrätten pröva om

hand enligt § andra styckettagits 21innehavaren. detHar prövarom
huvudregeln i denna fråga. Luftfartsver-27 § OmLuftfartsverket enligt

s.k. operativ begränsning certifikatetbeslutfinner skäl tillket avom
certifikatetbesluta skall återkallaskan verketenligt alltså17 § attom

verket i dessa fall finnergäller skälsaktills vidare. Samma attom an-
certifikatet.återkallelse Sedan sådansöka hos länsrätten av en an-om

det länsrätten fråganankommeranhängiggjortssökan prövaatt om
återkallat tills vidare eller det skallskallcertifikatet alltjämt vara om

innehavaren.återlämnas till
fastställt spärrtid kan verkethar med stödLuftfartsverketNär en av

nedsättning spärrtiden. övrigafråganstycket I§ andra22 pröva om av
späntidnedsättning domstol. Luft-Harfall skall frågan prövasavom

nedsättning spärrtid kanbegäran beslutetavslagitfartsverket om aven
överklagas med stöd kap.13 2av

huvudregeln utfärdasenligtVad gäller skall dessaflygläkarintyg av
emellertid förordna be-Luftfartsverket. myndighet rättDenna äger att

iJAR-FCL finns det regleratflygläkarintyglstämda läkare utfärdaatt
den nationella luft-skall utfärdasvilka fall flygläkarintygett av

kan delegerafall myndighetenfartsmyndigheten i vilkaoch rätten att
utfärda flygläkarintyg.

nationella luftfartsmyndighetendenförordnatsläkareNär aven som
bestämmelsernaenligt i JAR-skall denneutfärdar flygläkarintyg,ett

till grund för utfärdandetdokumentation lågsändaFCL den avsom
bestämmelserna i JAR-FCLEnligtintyget till luftfartsmyndigheten.

skälmedicinska suspendera eller be-myndighetenskall rättäga att av
torde framför alltbestämmelsetill dennaintyget. Skälet attgränsa vara

läkaren haftutfärdande intedeninformationmyndigheten kan ha som
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det enligt kap.till 14 5 utredningensdel kan här hänvisasDet attav.
förfinns skyldighet läkare ellerluftfartsförordningförslag till enen en

finner innehavareundersökningvidpsykolog, att etten avsom en
uppenbart olämplig innehacertifikat sådantelevtillstånd eller är att ett

till Luftfartsverket.anmäla dettacertifikat Dettatillstånd eller äratt
bestämmelse i paragrafensförts in tredjebakgrunden till det haratt en

utfärdats läkare förord-flygläkarintyg,stycke att ett som av en somom
tidförsta mening, inom sextio dagarstycketsmed stödnats en avav

eller begränsas den myndighetåterkallasfrån utfärdandet kan av som
omständigheter föranleder det.särskilda Vidareförordnat läkaren om

flygläkarekvalitetskontroll deförfarandesådantutgör ett av somen
förordnats myndigheten.av

skulle det kunna invändas återkallel-bestämmelsedennaMot att en
praktiken jämställa med återkallelsetlygläkarintyget i är att en avse av

borde domstol. från denfrågan Bortsettcertifikatet och prövasatt av
förslag inteenligt utredningens tänktdetaktuella situationen är att ett

ceitifikatinnehavareåterkallas. intekunna Närflygläkarintyg skall en
medicinska krav i stället avsikten själ-fastställdalängre uppfyller är att

vilket alltid måste domstol. iåterkallas, Attcertifikatet skall göras avva
Luftfartsverket tillhänvisa ansökaförevarande situationenden att om

alltför ingripandeåterkallas ochcertifikatet skall ettatt synes vara om-
ständligt förfarande.

emellertid inte denmening behöver fö-utredningensEnligt man se
flygcertifikatåterkallelsereslagna lösningen ett utan attav somsom en

dagar ochgiltighet under sextio dess slut-svävandeintyg har attett en
Luftfartsverket inte underkänner inty-beroendeliga giltighet är attav

betraktelsesätt finner utredningendetta ingaanläggaGenomget. att
föreslagna lösningen.denbetänkligheter beträffande

tlygcertifikat godkännande utländska tlygcertifikatochmål elevtillstånd,29 § I avom
lämnaenskildafår förelägga den parten atträtten

fysiska och psykiska lämplighet,angåendesinintygläkarintyg och andra
certifikatprov,avlagtbevis han harattom

genomgått certifikatkontroll.bevis han harattom
i samband med överklagandeöverklagas endastföreläggande fårEtt sådant ett av

måletdet beslut varigenom avgörs.
andra stycket,förutsättning i 27§ höra social-får, under denRätten som anges

nämnden.

nuvarande kap. Bestämmelsen4 24§ LL.paragrafDenna motsvarar
utfärda certifi-Luftfartsverkettillämpligkan bli vägrarnär att ettäven

stöd kap.med 13 2och detta beslut överklagaskat av



FörfattningskommentarSOU 1999:42 371

flygcertifikatelevtillstånd, elleråterkallelse§ Om i mål30 ett etträtten ettett avom
beslutar återkallelseutländskt flygcertifikat intetidigare givet godkännande attettav

elevtillståndet, certifikatetför ellersärskilda villkor god-skall ske, får meddelarätten
vidpersonutredning skall tidpunkt.kännandet eller besluta görasatt en senareen ny

kap. § LL. Genom dennanuvarande 4 25paragrafDenna motsvarar
i de fall då återkallelse inte sker iparagraf fördet möjligt rättenär att

giltighet elleri certifikatets före-besluta begränsningarstället attom
certifikatinnehav. Härigenom kanfortsattskriva andra villkor för upp-

med sådana operativa begränsningarcertifikatet försesnås att som av-
föreskrivas i förstabör dock hand dåandra Sådanai § stycket.17ses

enligt 16 § 5-9.har aktualiseratsåterkallelse

talan Luftfartsverket.28 § förs det allmännasstöd§ mål med31 I prövas avavsom

nuvarande 4 kap. 26 § LL.paragrafDenna motsvarar

Flygdagbok

bestämmermyndighet regeringen meddelar föreskriñereller den32 § Regeringen som
flygdagbok.om

motsvarighet i nuvarande vidareLL. Se avsnittparagraf saknarDenna
6.5.

besättningoch tjänstgöringbefälhavareLuftfartygs samt5 kap.
ombord

Luftfartygs befälhavare

vid luflfart.luftfartyg det används1 § Ett skall ha befälhavare nären
får meddela ytterligarebestämmerRegeringen myndighet regeringeneller den som

föreskrifter befälhavare.om

första stycket Tillnuvarande kap. § LL.stycket 5 1Första motsvarar
bestämmelsenregleringenskillnad från den nuvarande även ut-avser

ombord på luftfartyget.skall finnasländska luftfartyg. Befälhavaren
motsvarighet i nuvarandedirekt LL,andra stycket, saknarI gessom

föreskrifter befälhavare.meddelabemyndigande närmareett att om
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Luftfartygs besättning

deninte används brukareller, fartyget det i2 § Ett luftfartygs ägaren,ägare av somom
på föreskrivetbemannattill fartygetställe skall sätt.ärägarens attse

regeringen bestämmer får meddela ytterligaremyndighetRegeringen eller den som
besättning.luftfartygsföreskrifter ettom

nuvarande kap. 1 § LL. bemanningen4 AttstycketFörsta motsvarar
både besättningen skall beståinnebärföreskrivetskall på sätt attvara

de enskilda besättningsmed-ochantaltillräckligt attett personerav
erfarenhet och, i förekommandeutbildning ochlemmarna skall ha den

behörighetshandlingar föreskrivs.fall, certifikat och övriga An-de som
och brukare. kap.läggs på Av 5 4§for bemanningen ägaresvaret

för bemanningen.har I 14 kap.befälhavarenframgår även ettatt ansvar
straffbestämmelse ansluter till förstaförsta stycket finns§ 94 somen

stycket.
idirekt motsvarighet nuvarandesaknar LL,andra stycket,I gessom

föreskrifter luftfartygsmeddela be-bemyndigande närmareattett om
sättning.

Befálhavarens myndighet

ombord. får bestämmamyndigheten Han medlem-högsta3 § Befälhavaren har den att
det deras anställningskall arbeta medbesättningen tillfälligt änannat som av-mar av

efter vad befälhavarenskall sig bestäm-det nödvändigt. Passagerarna rättaärser, om
ordningen ombord.mer om

ombord besättningsmedlemmar,land ellerBefälhavaren får i vägra att tasätta pas-
kräver det.omständigheternaoch gods, närsagerare

kap. § andra stycket och §nuvarande 5 l 3paragrafDenna motsvarar
befälhavaren har den hög-punktenförsta förstaLL. stycketI attanges

Befälhavaren har den högsta myndighetenmyndigheten ombord.sta
Beträffandeoch besättningen.tillbåde i förhållande passa-passagerare

endast i frågoremellertid orderkan befälhavarenombord gegerarna
befälhava-fråga besättningensäkerhet. Igäller ordning och äromsom

Befogenheten för befälhavaren be-omfattande.myndighet attrens mer
med detbesättningen skall arbetamedlemmar änarmatstämma att av

stå mindre väl i överensstämmel-kanderas anställning synasavsersom
arbetsrättslagstiftning. Från säkerhetssynpunkt be-dagensmed ärse

har funnitnödvändig, och utredningen intestämmelsen emellertid an-
gäller för närvarande. vil-frångå vad Iavseendeledning i dettaatt som
följa order kan straff-ken utsträckning vägran att varapassageraresen

behandlas avsnitt 21.3.bar i
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i land ellerbefälhavarefår vägraEnligt andra stycket sätta att taen
och gods, omständig-besättningsmedlemmar, närombord passagerare

stadgande kan bli tillämpligtdettasituation därkräver det.heterna En
berusad.ellerstörandeuppträder ärär när en personen passagerare

flygninggenomförandeFörberedande och av

luftvärdigt. Han skall till detluñfartygetskall övervaka ärBefälhavaren är att4 § att se
skall till luñfärdenVidare hanföreskrivetoch lastat sätt. attbemannat seutrustat,

bestämmelser.med gällandeenlighetoch genomförs iförbereds
anmälanskyldighetluftvärdighetengällerhar det göraBefälhavaren attnär samma

stycket.§ förstaenligt 3 kap. lharägarensom

kap. behandlasnuvarande 2 § LL,5paragraf,dennaI motsvararsom
tillsynsplikt.befälhavarens

betraktas befilhavarensjörättentillsynsplikten inomgällerdetNär
uppfattasoch redarensansvarigehandförsta när-den isåsom ansvar

lufträttens område torde emellertidPådelaktighetsansvar.ettmast som
länderna till-i de nordiskameningenförhärskandeden attvara

âvila eller brukaren. Regleringenhand börförstai ägarensynsansvaret
överensstämmelse med sistnämndaiparagraf stårförevarandei upp-

fattning.
luftvärdigheten och bemanningentillsynskall haBefälhavaren över

för ha tillsynskyldighet honomingendock överfinns attDetm.m.
befälhavaren till luftfárdenåläggsVidaremiljövärdigheten. attatt se

med gällande bestämmelser.enlighet Här-genomförs iochförbereds
förberedelse genomförandeochbestämmelserbl.a.med om av enavses

införskaffaskall bl.a. väder-Befälhavarensäkertflygning på sätt.ett
skall beräkna bränsleförbrukningHanväderprognoser.ochrapporter

skaffa informationskalloch behov reservbränsle. Han även om na-av
luftrumsbestämmelservigationshjälpmedel, etc.

alla detaljer. Vad gällerövervakaintebefälhavarepraktiken kanI en
tillståndbehörighet, ochreglersärskildaluftvärdigheten finns an-om

påeller ändringsarbetenreparations-underhålls-,vid utförandetsvar av
i kravenluftfarten ingår dettillståndskrävandeluftfartyg. denInomett

underhållsorga-godkändskall haflygföretagetdrifttillståndetför att en
luftfartygets luftvärdig-förchefnisation och teknisk ansvararsomen

till uppgift för-harenhetersärskildaflygföretag har atthet. Större som
bemanningen och last-avseendemedblandbereda flygningen annat

dehandlingar rörandemottagitbefälhavarenluftfartyget.ningen Harav
enhet, bör i regelsådan hanfrånförhållandenaparagrafen avseddai en

får emellertidBefälhavarendessa.lita på riktighetenkunna ansesav
lastning, såavisningsâtgärder ochexempelvisskyldig övervakaatt
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synnerhetlångt det praktiskt möjligt, i så han har anledningär snart att
ordning.något inte helt i sinäranta att

Vad befälhavare i flygföretag kan intestorasagts utansom ovan om
tlygföretagvidare tillämpas i fråga små eller vid privat luftfart. Deom

förberedelser andra i många fallutförs inte sådanärpersonersom av av
och omfattning de kompletterande undersökningar och kon-art att utan

Befälhavarentroller kan godtas befálhavaren. har då själv utföraattav
förberedelserna kontrollerna.och

befälhavaren skyldighetEnligt andra stycket har göraattsamma
luftvärdigheten har enligtanmälan det gäller kap.3 §1när ägarensom

första stycket. skyldigheter bör självfalletBefälhavarens få fullgöras
eller brukare,underrättelse till luftfartygets i sinägare turgenom som

meddelar Luftfartsverket. Eftersom eller brukaren i vissa fallägaren
kan ha intresse undanhålla Luftfartsverket sådan upplysningatt enav

försvaraskall befälhavaren inte kunna sig med han lämnat upplys-att
han kundeningen till eller brukaren, misstänka dennaägaren attom

inte omedelbart vidarebefordras.

Upprätthållande ordningav

uppträdande omedelbar fara5 § Om någon sitt för tlygsäkerheten ellerutgör engenom
luftfartsskyddet, åtgärder dennefår befälhavaren vidta de behövs förmot attsom av-
värja faran.

åtgärder får befälhavaren inte användaFör genomföra dessa medelatt strängare än
förhållandena kräver.

försöka tala skapat faranBefälhavaren bör i första hand den till rättasom genom
upplysningar och Våld får tillgripas endast andra medeluppmaningar. inte hjälper.när
Om våld tillgrips lindrigaste form användas kan förväntasskall den leda till detsom
avsedda längre absolut nödvändigt.resultatet. Våld får inte brukas än ärsom

förstaMedlemmar besättningen skall i fall i stycket lämna befälhava-av som avses
den hjälp fâr etter uppmaning befälhavarenhan behöver. Passagerare lämnaren av

sådanhjälp. till den föreliggande faran måste vidtasOm åtgärd med hänsyn omedel-en
får besättningsmän själva genomföra denbart, och uppmaningutanpassagerare av

befälhavaren.
lämnar ellerBesättningsmän hjälp vidtar åtgärd enligtoch passageraresom annars

fjärde befälhavaren våld.stycket har brukarätt attsamma som

nuvarande kap.Denna paragraf 5 4 § LL. I polislagenmotsvarar
användning våld1984:387 finns bestämmelser i samband medom av

skall verkställa frihetsberövandenågon med laga stöd se 29 §att ett
jämförd stycket polislagen. Luftfartslagensmed första 2 reglerl0§

längre för lugna slagsmålgår och kan tillämpas ombord el-t.ex. att ett
för frånler hindra berusad använda våld. Ingripandena kanattatt en

rikta sig både besättningsmedlemmar och motmot passagerare.
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falli varje medgivet,våld skallnågon i fall i § gjort6 § Har 5 äränstörreavsessom
sådana han svårligenomständigheternahan ändå inte dömas till attvaransvar, om

får till lindrigare straff vadbrottslig, dömasgämingenkunde besinna sig. Om änanses
föreskrivet.ärsom annars

LL. paragrafennuvarande kap. 4 a§ Iparagraf 5Denna motsvarar
vad gäller enligtfinns regler nödvämsexcess motsvarar somsomom

stycketförstaoch kap. § 5 BrB.6 § 29 3brottsbalken jfr kap.24

befälhavaren möjligt vidta de åt-begås ombord, skall§ Om något svårare brott7 om
kan uppskjutas.och inteför utredningengärder behövs somsom

inte avviker och fårgärningsmannentillmöjligtBefälhavaren skall att om-seom
fall gäller bestämmelserna i 5 Gärnings-sådanthindra det. Ihänderta honom flieratt

till dessomhändertagen längre han kanmedgivandefår inte sitt änutan varamannen
utländsk myndighet.svensk elleröverlämnas till behörigen

ha betydelse förföremål kan utredningen.sådanafår i förvarBefälhavaren ta som
de upplysningari andra stycket ochtill den myndighetHan skall över-geavsessom

betydelse för utredningen.föremål halämna de kansom

befälhavarennuvarande kap. § LL,5 5Paragrafen, motsvarar gersom
begår brott ombordden svårare påomhändertalaga etträtt att somen

vad svårare brott utgångs-bedömningenluftfartyg. Vid är ärsomav
föranleda häktning. måste dock be-Detskall kunnabrottetpunkten att

vilka beteendenförväntas känna tillkanintebefålhavarenaktas att som
häktning. Befålhavaren får vidföranledade kandenär attarten om-av

Sådanenligt 6 torde i och för sigvåldanvändahändertagandet rätt
första stycket polislagenenligt 10 § 2redanhonomtillkomma

Även befalhavarenlag. har29 §jämförd med1984:387 samma om
paragrafen kani själva verkställighetenföreskrivsför vadansvaret som

uppdras åt annan.

och godsluftfartygFörsorg om passagerare,

vad han kan för räddaalltbefalhavarenskallluftfartyg råkar i nöd, att8 § Om göraett
tillskall han möjligtfartygetMåste attombordvarande, fartyg och gods. överges om se

hand.luftfartygshandlingama tas om

Paragrafen7§ LL.nuvarande kap.paragraf 5Denna motsvarar ger
kap. SjöL.bakom 6 6 § Attliggeruttryck för tankegångar somsamma

paragraf inteförevarandeibärgning inte särskilt är avsett attnämns
bakgrundMotavvikelse från sjölagen.innebära saklignågon attav

luftfartens område på sjö-mindre roll pålångt änbärgningen spelar en
låta kommanödvändigt detdethar utredningen intefartens attansett

skyldig sörjabefälhavarenuttryck i lagtexten är äventill direkt attatt
för bärgningen luftfartyget.av
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paragrafen finnsanslutning tillstraffbestämmelse i i 14 kap.En 4 §
första stycket ll.

Rapporteringsskyldighet

vid användningen luftfartyg9§ Inträffar det olyckshändelse och medföretten av
blir allvarligt skadad, fartyget fårolyckan någon avlider, någon betydandeattatt att

fartygetmed får betydande skada,skada eller egendom inte skalltransporterasatt som
skall ocksåbefalhavaren inträffade. Han det har funnitsdet närrapportera,rapportera

inträffa någotnågon allvarlig fara för sådan olycka skulle eller har häntnäratt en som
eller markorganisationen.tyder på väsentligt fel hos fartygetett

dessa skyldigheter, skall fartygetsOm befälhavaren inte kan fullgöra eller,ägare
Ägarenbrukar i hans ställefartyget inte används den det det.ägaren, görasomom av

försvunnit flygningeller brukaren skall fartyg har under och inte harettrapportera om
återfinnas.kunnat

får beslutaeller myndighet regeringen bestämmerRegeringen den att rapporte-som
ringsskyldigheten också för medlemmar besättningen. Regeringen fårskall gälla av

betydelse for luftfartensföreskriva rapportering händelser säkerhetäratt avsomav
förstai och andra styckena.skall ske också i andra fall än angessom

stycketparagraf kap. 8 § LL. Första reglerar befäl-Denna 5motsvarar
vid olyckshändelserhavarens underrättelseskyldighet Bestäm-m.m.
kap. angående undersökningmelsen hänger med 11 7§samman av

undersökningluftfartsolyckor och lagen 1990:712 olyckor.om av
undersökande myndighet skall fåBestämmelsen till redasyftar påatt

skall undersökas.det inträffat sådan händelse Rapporterings-att somen
Luftfartsverket. Bestämmelserskyldigheten skall fullgöras hos härom

undersökning olyckor.finns i § förordningen 1990:71720 om av
omfattar fallinte då gods, befordrasRapporteringsskyldigheten som

förkommer. undersökning,ellermed luftfartyg, blir skadat Denett som
undersökning olyckor och ocksådet fråga i lagenär om av somom

Chicagokonventionen, klar-behandlas i artikel i26 närmast attavser
betydelse för bedöma orsaken tilllägga de omständigheter är attsom av
bör vidtas för hindraåtgärder händel-händelsen vilka att attsamt som

undersökning olyckor påbjudna under-i lagenDet avsen upprepas. om
omfattande och kansökningsförfarandet tämligen åtminstone isägasär

företrädesvis offentligrättslig betydelse.de enklare fallen vara av
kap. § första stycket tillämpligParagrafen till följd l 2 påävenär av

luftfart.militär
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Förbud tjänstgöring vid sjukdommot m.m.

sjukdom, uttröttning,10 § Den får inte ombord på grund påverkantjänstgöra som av av
medel eller andra sådana skäl intealkoholhaltiga drycker eller andra kan fullgöraav

sina uppgifter på betryggande sätt.ett

nuvarande kap. 10§Paragrafen 5 LL. En motsvarandemotsvarar
del finns i § vägtrañkkungörelsenbestämmelse för vägtrafikens 19
påverkan berusningsmedelunder straffbe-1972:603. Tjänstgöring av

Reglerna gäller för alla arbetar ombord.läggs i kap. och §§.14 2 3 som
uttröttning, vilketsåvitt angår måsteBestämmelsen vänder sig anses

trötthet, den påbörjarinnebära särskild gradhög motav somen en resa
han måste räkna med bliuttröttning eller uttröttadatt atttrots trots un-

dock i viss situationder Självfallet det nödvändigtkan attresan. en vara
flyger under påkommen trötthet. Liknandetrots resanperson enen

gällande beträffande sjukdomsfall.synpunkter sig för övrigt Engör
till denna paragraf finnsstraffbestämmelse ansluter i 14 kap. 4 §som

första stycket 12.

markorganisationenövriga6 kap. Flygplatser och den

landningsplatserochFlygplatser och andra start-

luftfartyg skall användas flygplats.med Regeringen1 § För och landning ellerstart en
föreskrivafår vilka flygplatserbestämmer fården myndighet regeringen somsom an-

luftfart.vändas vid olika slag av
tillfälligt användasfår land- elleroch landning vattenområdeFör även ettstart som

ändamål.sådant Skulle landningfor eller innebärasärskilt har inrättatsinte startett
krävseller innehavare dennes samtycke.områdets I frågaför ägareavsevärt ommen

områden, inte har inrättats for sådanaoch landning ända-användande för start somav
sådana ändamål,för gäller de föreskriftertillfälligt inrättatsmål eller har somsom

regeringen bestämmer.meddelas myndighetregeringen eller den somav
nödsituationer eller andra där-Vad första styckena gäller intei och andrasägssom

med jämförbara fall.

landningsplatser fårdenna vilka ochI paragraf använ-start- somanges
för luftfartyg.das ett

motsvarighet i denförsta första punkten, saknarI stycket som nuva-
för och landninghuvudregeln medrande luftfartslagen, startattanges
begreppet flygplats iluftfartyg flygplats. Medskall användas avsesen

förslag i övrigt mark- ellerdenna utredningensparagraf och i ett--
så luftfartyg skalldelvis har inrättatsvattenområde, helt eller attsom

marken eller Defini-sigkunna ankomma, avgå röra vattnet.samt
flygplats.definitiontionen ICAO:smotsvarar av
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punkten, nuvarande kap.I första stycket andra 6 §12motsvararsom
för regeringen eller den myndighetLL, bemyndigandeettges som re-

vilkaföreskriva flygplatser fårgeringen bestämmer användasatt som
olika luftfartMed slag delsvid olika slag luftfart. storlekenav avsesav

flygplatsen, dels syftetluftfartyg trafikera med luftfarten.på de fårsom
andra punkterna, saknarandra stycket första och motsvarighetI som

förutsättningarna förden nuvarande luftfartslagen, luft-i att ettanges
landa på område inte inrättatfartyg skall få och ärettstarta som som en

avsnittbehandlats se 9.3 utgångspunk-flygplats. Som tidigare har är
med markägarensi luftfaxtslagstiftning det tillståndsvensk att ärten

överallt med luftfartyg.tillåtet landa Enligtoch praxisettstartaatt
eller landninguttryckligt samtycke inte in-krävs det inget när starten

eller inneharför den det aktuellanebär något ägeravsevärt sommen
lagfästa denna princip.området. stadgandeDetta är avsett att

punkten nuvarande kap.andra stycket tredje 6I l §motsvararsom
bemyndigande för regeringen eller dentredje stycket LL, ett myn-ges

föreskriftermeddeladighet regeringen bestämmer närmareatt omsom
inrättatoch område inte flygplats.landning på ärettstart som som en

meddela föreskrifterBemyndigandet innefattar dels beträf-rätt atten
och landningsplatser,fande områden har inrättatsinte start-somsom

beträffandeföreskrifter områden tillfälligtdels meddelarätt att somen
landningsplatser.har inrättats ochstart-som
undantag för nödsituationer eller andra där-tredje stycketI görs ett

dessa fall krävs naturliga skäl ingetmed jämförbara situationer. I av
jämförbara situationerMed andrasamtycke markägare. avsesav en

omöjligt för segelflygplandet blivit fort-den situationen ett attattt.ex.
flygplats. landning sker medNär stödflygningen tillsätta en aven

skadeståndsrättsliga principertredje stycket följer allmänna att om-av
till ersättning för skadaeller innehavare kan harådets rättägare som

landningen.tillfogas honom genom

eller miljövård, friluftsliv, kommunikationer,till2 § Om det behövs hänsyn natur-av
eller den myndighet regeringen bestäm-får regeringenfiske eller andra näringar, som

område.landa inom visstmeddela förbud för lufifartyg att ettmer

nuvarande första stycket64 §denna paragraf, LF,I motsvarar gessom
eller den myndighet regeringenbemyndigande för regeringenett som

landningsförbud. Utgångspunkten land-bestämmer meddela är attatt
meddelas med stöd luftfartslagstift-ningsförbud endast skall kunna av

nationalparker, kulturreservat ochningen. När det gäller naturreservat,
meddelaslandningsförbud med stödnatunninnen kan emellertid även

bestämmelser i MB.kap.7av
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Beslut landningsförbud har karaktären normbeslut och måsteavom
det fattas Luftfartsverket kungöras i skallLF De publice-ävenom av
i AIP-Sverige.ras

3 § Flygplatser skall uppfylla flygsäkerhetens och luftfartsskyddets krav.

denna paragraf, kap. förstaI nuvarande 6 1 § stycketmotsvararsom
de förutsättningarna flygplatserLL, allmänna skall uppfyllaatt:anges

flygsäkerhetens luftfartsskyddets detoch krav. När gäller terrnema
flygsäkerhet luftfartsskydd, kapitel Paragrafenoch har ingense

vad följer andra bestämmelsersjälvständig betydelse iutöver som av
kap. Eftersom flygplatser skall uppfylla flygsäkerhetens6 kravet att

och luftfartsskyddets så grundläggande betydelse,krav har dockär av
bestämmelsen har funktion.utredningen ansett att en

Tillstånd inrätta flygplatsatt en

inte skall drivas krävs tillstånd4 § För inrätta flygplats,att staten,avsomen av rege-
bestämmer.regeringen Detsamma gällerringen eller den myndighet flyg-som om en

ombyggnaden mindre betydelse för flygplatsensplats byggs såvida inte är avom, an-
vändning.

regeringen bestämmer får föreskrivaRegeringen eller den myndighet attsom en
trafikens ringa omfattningflygplats hänsyn till dess eller andramed särskildaart, om-

tillståndsådant i förstaständigheter får inrättas stycket.ettutan som avses

nuvarande 6första kap. föreskrivsI stycket, 4§ LL,motsvararsom
flygplats eller förkrav för inrätta byggapå tillstånd att atten om en

ombyggnaden mindre betydelseflygplats, såvida inte för flygplat-är av
det inte enbartkrävs tillståndanvändning. Således flygplatsnär ensens

förlängasrullbanor skall eller stationsbyggnadeninrättas även närutan
luftfartygskall utökas för skall ellerflygplatsen kunna störreemotatt ta

fler utvecklats i avsnitt intekrävs skäl 9.5Detpassagerare. av som
flygplats.längre Utredningennågot tillstånd för sökanden drivaatt en

det inte skallföreslår skäl utvecklats i avsnitt 9.5 krä-också attav som
flygplats skall drivasnågot tillstånd det fråganär är somvas om en av

staten.
det krävasSom utvecklats i avsnitt kan tillstånd9.5 ävennärmare

enligt föreskrifter meddelats med stödmiljöbalken denna.eller som av
Varken i luftfartslagen miljölagstiftningen det i vilkeneller tur-anges

lagstiftningamaordning enligt de olika skalltillståndsprövningen ske.
enligtLufträttsutredningen prövningen luftfartslagenförutsätter att

miljölagstiftningen.tidsmässigt före prövningen enligtkommer skeatt
kan dock intelagbestämmmelse dettaNågon uttrycklig på-om anses

kallad.
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lokaliseringspröv-skall det bl.a.miljöbalksprövningenVid göras en
innebär miljömyndig-förhållandeenligt kap. MB. Dettaning 2 4 § att

flygplats har fått tillståndbedömningenheten fri göra attär att en som
tillåtas enligt miljöbalken förskalllikväl inteenligt luftfartslagen att

möjligaste mån undvika detlokaliserad. iFörolämpligtden att attär
tillbaka ochbehöverdäruppstår situation göra pröv-en nymanen

frånmöjligt redan börjanbör detning enligt luftfartslagen attvara an-
omfattaluftfartslagen skall olika altema-enligtsöka prövningenattom

lokaliseringar.tiva
föreslagit den nuvarandeutredningen harbakgrundMot attattav

enskilda flygplatser skallochuppdelningen i allmänna utmönstras
omfatta alla flygplatser,formellttillståndkravet påkommer oavsettatt

utredningens mening kan detanvändningsområde. Enligtellerstorlek
vissa mindre flygplatser frånundantakunnadock finnas behov attav

därför regeringen ellerföreskrivs denstyckettillståndskrav. andraI att
föreskriva flygplatsfårbestämmerregeringenmyndighet att ensom

elleromfattning andra särskildatrafikens ringamed hänsyn till dess art,
tillstånd i förstasådantomständigheter får inrättas ettutan som avses

stycket.

lämplig från allmänflygplatsen synpunkt.endasttillstånd f°armeddelas5§ Ett ärom
relationen tillflygsäkerheten, övrig luftfartsärskilt tillVid prövningen skall hänsyn tas

särskilda störningar.totalförsvaretoch andra transportslag, samt
kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalkenoch 4 kap., 5skall 3Vid tillståndsprövningen

tillämpas.
områdesbestämmelser.detaljplan elleri stridfår meddelastillstånd inteEtt mot en

dockmotverkas, får mindre avvikelserbestämmelsernaintesyftet med planen ellerOm
göras.

nuvarande kap.6 5 § LL,paragraf, delvisdennaI motsvarar angessom
fråganvid prövningenskall beaktasomständighetervilka av omsom

flygplats.till inrättandetillstånd av en
tilltänkt flygplatstillståndsprövningenSyftet med är prövaatt enom
skall hänsynprövningsynpunkt. Vid dennalämplig från allmän sär-är

luftfart och andratill övrigrelationenskilt till flygsäkerheten, trans-tas
hänsyn skallsärskilda störningar. Atttotalförsvaretportslag, tassamt

skall Hänvis-hinderfriheteninnebär prövas.till flygsäkerheten attt.ex.
transportslag innebärluftfart och andraövrigtilltill relationenningen

flygplatsenfrån den tilltänkta kanflygtrafikbl.a. det skall prövasatt om
Ävenflygplats. trafiken tillbefintligfrånflygtrafiken till ochstöra en

trafikleder kan behövabeaktas. Nyaflygplatsen behöveroch från an-
Med särskilda störningarleder läggasoch befintligaläggas avsesom.

miljöprövning ochvidskall beaktasintesådana störningar somensom
särskild störning detExempel påflygplatsen. ärkan påverka atten
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den tilltänkta flygplat-skjutfalt i närhetenfinns skjutbana eller ett aven
och ekonomiska förutsätt-sökandens tekniskaNågon prövningsen. av

prövning skall inte längresamhällsekonomisk skeningar eller någon
se avsnitt 9.5.

miljöbalkens regler hushållning medskallEnligt andra stycket om
Tillstånd får inte beviljas förtillämpas. verk-och vattenområdenmark-

miljökvalitetsnorm överträds.medverkar tillsamheter att ensom
alla flygplatser skall till-sammanhanget kanI störrenämnas att

miljöbalken avsnitt 9.2.seståndsprövas med stöd av

föreskrivas för tillståndet.fär villkor Om tillståndettillstånd meddelas,6 § När ett
den myndighetvillkor föreskrivas regering-får sådanameddelas regeringen, av somav

bestämmer.en

nuvarande 6 kap. 6 § LL. Exempel påbestämmelseDenna motsvarar
tillståndföreskrivas måste utnyttjas inomvillkor kan är ettattett som

tid.viss
finns bestämmelse till inlö-LLnuvarande 6 kap. 6 §I rättatten om

bestämmelse sakna praktiskDennakan förbehållas staten. synessen
i förslag.tagits med utredningens Skulledärför intebetydelse och har

aktualiseras, fårflygplats detta ske påfrågan inlösen sammaom av en
vanligaexpropriation enligt regler.grunder vidsom

Drifttillstånd för flygplatser

den godkänts från flygsäkerhetssynpunkthari bruk innanflygplats får inte7 § En tas
myndighet regeringen bestämmer.driñtillstånd den Detsam-meddelatsoch ett somav

inte ombyggnadensåvida mindre betydelsebyggtsflygplatsgäller är avom,ma om en
drifttillstånd skall för tid.viss I driñtillstândetanvändning. Ettför flygplatsens ges

gälla.skallskall fastställas de villkor som
meddelar föreskrifterbestämmerRegeringen eller myndighet regeringenden som

flygsäkerhetssynpunkt för områdefrånvilka krav uppfylldaskall att ettsomom vara
skall få användas flygplats.som

får föreskrivabestämmerregeringenRegeringen eller den myndighet att ensom
omfattning eller andra särskildatrafikensflygplats med hänsyn ringatill dess art, om-

den i bruk.ständigheter inte behöver godkännas innan tas

kap.nuvarande 6 9 § första styck-första stycket delvisI motsvararsom
flygplatsflygplatser. ibehandlas godkännande InnanLL taset enav

syfte detGodkännandet hardrift måste den godkännas. ett änannat
prövningGodkännandettillstånd föreskrivs i 4 utgör en av omsom

kravflygsäkerhetsmässiga gäller påflygplats uppfyller de som enen
bestämmelser vilka krav finns i dettaflygplats. Detaljerade somom

för Civil Luftfart- Flygplatserhänseende Bestämmelser BCL-finns i
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bevis flygplatsskall detförslagF. Enligt utredningens attsom en
drifttillstånd för flygplatsen.godkänd utfärdasblivit ett

från kravetundantas på tillståndförslagEnligt utredningens staten
flygplats. Något motsvarande undantag fö-för inrätta eller drivaatt en

godkännandet.i frågareslås inte om
motsvarighet denuttrycklig i nuvarandesaknarandra stycket,I som

ellerbemyndigande for regeringen den myndighetluftfartslagen, ettges
föreskrifter vilka kravmeddelaregeringen bestämmer att om somsom

flygsäkerhetssynpunkt för område skallskall uppfyllda från att ettvara
flygplats.få användas som

föreslår den nuvarande uppdel-utredningenbakgrundMot attattav
skall kommerenskilda flygplatseri allmänna och utmönstras,ningen

formellt omfatta flyg-stycket allaförstagodkännande ikravet på att
mening finns det emellertidEnligt utredningensstorlek.platser oavsett

för närvarande behöverflygplatserkretsskäl utöka deninte att somav
har därför föreslagitbruk. Utredningenigodkännas innan de etttas

myndighetregeringen eller den regering-stycke enligt vilkettredje som
flygplats med hänsyn till dessföreskrivafårbestämmer att art,enen

andra särskilda omständigheter inte be-elleromfattningtrafikens ringa
Äveni bruk. viss kategoridengodkännas innanhöver tas om en av

kravet godkännande bör inneha-frånundantagitsflygplatser har en
godkänd.ha få denändåflygplatssådan rätt attvare av en

drifttillståndetskall återkallas denväsentlig grad,i8§ Om villkoren åsidosätts av
också flygplatsen integällerdet. Dettamyndighet har meddelat om annars upp-som

tillräckligt för upprätthålla flyg-Om detför flygplatser.fyller de krav gäller är attsom
återkallas begränsastill gälla viss delfördrifttillstånd i ställetsäkerheten, får att attett

förutsättningar.under vissagällaverksamheten eller attav
på slutligt avgörandevidare i avvaktanåterkallas tillsdrifttillstånd skallEtt ett av
drifttillståndet kommerskäl kansannolikaåterkallelsefrågan det att attantasom

återkallas slutligt.
inträffar medförnågot kravenskall anmäladriver flygplats attDen somomensom

flygsäkerhetsskäl, skall hanOm det krävsuppfyllda.för godkännande inte längre är av
användningen begränsas.elleranvändstill anläggningen inte attattse

nuvarande kap. 9 § andra och6delvisparagrafdennaI motsvararsom
med-återkallelseföreskrifterfinnstredje styckena LL ettm.m. avom

återkallelse godkännandenärvarandedelat drifttillstånd. För är ettav
flygplats har blivit god-till budsstårdet enda medel somom ensom

Enligtflygsäkerhetsmässiga kraven.uppfyller dekänd inte längre ut-
drift-differentierade medelinförsredningens förslag att ettgenommer

tillbegränsas gälla viss delåterkallas kanförtillstånd i stället attatt av
det till-förutsättningargälla under vissaellerverksamheten äratt om

flygsäkerheten.upprätthållaräckligt för att
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Det kan anmärkas kraven dengrund tekniska utveck-att om av
lingen skärpts sedan godkännande skall hänsyn till de skärptatasgavs
kraven.

I andra stycket, saknar motsvarighet i den nuvarande luftfarts-som
lagen, föreskrivs drifttillstånd skall återkallas tills vidare iatt ett av-
vaktan på slutligt avgörande återkallelsefrågan detett av om sanno-
lika skäl kan drifttillståndet kommer återkallas slutligt.antas att att

9 § Om flygplats, inte behöver godkännas innan den i bruk, inte uppfyllertasen som
föreskrivna flygsäkerhetskrav, får regeringen eller den myndighet regeringen be-som

förbjuda den används eller förutsättningarstämmer under vilka fårdenatt använ-ange
das.

Av tredje följer7 § stycket vissa flygplatser kan få i brukatt tas utan att
de behöver godkännas. sådana flygplatserFör finns det följaktligen
inget godkännande kan återkallas med stöd 8 För det skallattsom av

möjligt ingripa flygplats inte behöver godkännasatt motvara en som
innan den i förevarandebruk, det i paragraf möjlighettas attges en om

sådan flygplats inte uppfyller föreskrivna flygsäkerhetskrav förbjudaen
den används eller under vilka förutsättningar den fåratt att använ-ange

das.

Övriga tillstånd

10 § Regeringen får föreskriva det krävs tillstånd för inrätta och driva andraatt att även
luftfarten flygplatser.anläggningar för Frågor tillstånd och villkoren förän om om

detta regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.prövas somav

paragraf nuvarande kap.Denna 6 8 § LL.motsvarar

Flygtrañktj änst

11 § Det skall finnas flygtrafiktjänst luftfarten.för underlätta Verksam-ochatt trygga
heten skall godkänd flygsäkerhetssynpunkt regeringen eller den myndighetvara ur av

regeringen bestämmer. Ett godkännande kan återkallas den myndighet harsom av som
meddelat det, föreskrivna krav inte uppfylls.om

Regeringen eller den myndighet meddelar föreskrifterregeringen bestämmersom
flygtrañktjänsten.om
Om regeringen bestämmer det, får den myndighet för flygtrafiktjänstensom svarar

uppdra ombesörja sådantjänst.attannan

I denna paragraf, kap.nuvarande 6 3 § behandlasLL,motsvararsom
flygtrafiktjänsten. första stycketI har det införts bestämmelseen ny om
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myndighet regeringengodkänd denskallverksamhetenatt somavvara
bestämmer.

Luftfarts-ombesörjaskanflygtrafiktjänst änFrågan annanavom
avsnitt 9.6.behandlasverket i

flygräddningstjänstenflygtrafiktjänstendel utgörsDen som avav
särskilt i kap.regleras ll

på flygplatserLuftfartsskyddet m.m.

bestämmer meddelar föreskrifterregeringenmyndigheteller den§ Regeringen12 som
andra anläggningar förflygpassagerarterminaler ochflygplatser,luftfartsskyddet påom

bedriver verksamhet medföretagoch andraflygföretaginomluftfarten samt an-som
luftfarten.knytning till

luft-första stycket inte uppfylleriverksamhetelleranläggningOm som avsesenen
regeringen bestämmer för-myndigheteller denfår regeringenfartsskyddets krav, som

bedrivs eller under vilka för-verksamhetenelleranvändsanläggningenbjuda att ange
bedrivas.verksamhetenanvändasellerfiranläggningenutsättningar

motsvarighet i den nuvarandeuttryckligsaknarparagrafdennaI som
meddela föreskrifterbemyndigandegenerelltluftfartslagen attettges

luftfartsskyddet.om

luftfartsskyddet får särskildallvarligt hotförebygga brott utgör mot13 § För ettatt som
flygpassagerarterminal.ellerflygplatskontroll äga rum

myndighetregeringen eller denmeddelaskontrollsärskildFörordnande somavom
tid.vissförordnande skallEttregeringen bestämmer. avse

ellerviss flygpassagerarterminalflygplats,till vissförordnande kan begränsasEtt
för-kontrollen, skall dessa ifrågaföreskrifter isärskildaviss trafik. Behövs angesom

ordnandet.

särskildlagen 1970:926nuvarande §1stycketFörsta motsvarar om
med vissa1984:283nuvarande § lagen1ochkontroll flygplats

flygpassagerartermi-Airlines SystemsScandinavianbestämmelser för
Malmö.nal i

förebygga brottför utgörfår ettSärskild kontroll äga att somrum
får i före-kontrollEftersomluftfartsskyddet. ägahotallvarligt mot rum

brott föreligger,misstankarkonkretasyfte någrabyggande utan att om
elleruppräkning pånödvändigt sättinte annathar det attansetts genom
hand åsyftas s.k.förstaskall förhindras. Ivilka brottexakt somange

och liknande brottluftfartssabotage motflygplanskapning, ävenmen
luftfartsskyddet. Detsammafara förallvarliggivetvisluftfartyg utgör

bestämmelseröverträdelsefall gälla transportkan i vissa va-om avav
Ävenluftfartslagstiftningen. åt-med stödmeddelats avsompen m.m.

flygplats-luftfartyg,riktadeinte direkt motgärder utan t.ex.motärsom
bestämmelsen.omfattasflygtrañktjänstanläggningar,och av
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luftfartsskyddet framgårkravet allvarlig fara för kontrollAv på att
får kvalificerade brott kan befaras.användas endast när mer

andra förordnande särskild kontrollI stycket meddelasatt omanges
myndighet regeringen bestämmer.regeringen eller den Avav som

kap. första utredningens förslag till luftfartsförordning6 16 § stycket i
framgår särskild kontroll skall beslutasförordnandet Rikspo-att om av
lisstyrelsen samråd med Luftfartsverket. beslutefter Ett särskildom
kontroll kan överklagas.

kontroll skall tidsbegränsatFörordnande särskild fårochvaraom
förslagenligt stycket i utredningens6 kap. 16 andra till luftfartsför-§

varje gång.ordning meddelas för högst årett
förordnandet begränsasEnligt tredje stycket får till viss flygplats,
eller viss trafik.viss flygpassagerarterminal Har sådan begränsning

förordnandet innehålla uppgift härom.gjorts skall givetvis förordnan-I
de föreskrifterdet vidare ikontroll skall övrigt kan be-anges somom

hövas i fråga kontrollen.om

flygpassagerarterminaler där särskild kontroll14 § På flygplatser och skall ske ansvarar
den särskilda kontrolleninnehavaren anläggningen för genomförs för kost-att samtav

naden för denna.
flygplatskontrollantSärskild kontroll skall utföras vilken förordnas polis-av av

utföras polisman.myndighet. kontroll fårSärskild även av

innehavaren flygplatsEnligt första stycket eller flygpas-avansvarar en
särskilda kontrollendensagerarterminal för genomförs föratt samt

förändring i förhållandekostnaden för denna. Detta till denär en nuva-
förpolisen och bekostarrande ordningen där den särskildaansvarar

ochavsnitt 10.4 10.5.kontrollen. Se vidare
huvudregelskall den särskildaEnligt andra stycket kontrollensom

utföras flygplatskontrollanter. föränd-särskilt förordnade Detta ärav en
huvudregelnring i förhållande lagstiftning därtill nuvarande är sär-att

skild stycket lagenkontroll första särskildutförs polisman, §3 omseav
kontroll. Se vidare avsnitt 10.5.

andra föremål15 § Vid särskild skall eftersökas och ägnadekontroll är attsomvapen
detta ändamål fårkomma till brott i 13 För kroppsvisita-användning vid som avses

uppehåller sig inom flygplatsenstion flygpassagerare eller elleräga annan somrum av
flygpassagerartenninalens slutet förvaringsställe inom flyg-område. Väska eller annat
platsens får undersökas.eller flygpassagerarterminalens område

beslutad kontroll kan avvisas frånDen inte sig särskild flygplat-underkastarsom
eller flygpassagerarterminalens område.sens

gods eller inomDen särskilda kontrollen flygplatsenspersoneravser
Med dessaeller flygpassagerarterrninalens område. områden avses,

1319-0665NyIuftfartslag
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andra anläggningaroch utrustning,förutom byggnader, rullbanor samt
området.inomparkeringsplatsäven t.ex.

meddelats f°ar flygplatskontrollantkontrollförordnandeHar enom
föremål, komma tillefter ellersöka är ägnat attannat som an-vapen

föremåli Med13vändning vid brott änannatavses vapen avsessom
Äventändmedel och liknande. knivammunition, sprängämnen,t.ex. en

skall eftersökas. eftersökaFörföremålsådantkan attutgöra nyss-som
Med kroppsvisitationkroppsvisitationfårnämnda föremål äga rum.
kläder vad iundersökning eller hanhandförstås i första personsav en

Åtgärder betrakta kroppsbe-övrigt bär sig.på närmast är att somsom
undersökning hår eller kropps-tillåtna,således intesiktning t.ex.är av

håligheter.
ifråga beträffandeallmänhet komma endastiKroppsvisitation bör

kroppsvisitation ifrågaföretaMöjlighetenflygpassagerare. att om per-
tillgänglig för allmän-sådan platsuppehåller sig ärsomsoner som

särskild anledning föreligger.endastsålunda utnyttjasheten bör när
personliga integriteten ingripandeför den åt-Kroppsvisitation är en

alla förhållanden.framtvingas under Omgärd och bör därför inte t.ex.
medfölja i flygplanet börfrån så-hellre avstårflygpassagerare atten

särskild anledning.genomföraslunda inte kroppsvisitation utan
flygplatskontrollanten under-kontrollen fårVid den särskilda även

förvaringsställe inom flygplatsens ellerslutetväska ochsöka annat
Är förvaringsstället låst f°ar detområde.flygpassagerartenninalens öpp-

skall naturligtvis efter under-nödvändigtvåldmed så är mennas om
första hand bör undersök-lämpligt Isökningen tillslutasåter sätt.

medför i luftfartygetshandbagageinriktas påningen passagerarensom
resgods i fartygetsinskrivetoch transporteraspassagerarutrymme som

lastrum. postpaket får också kontrol-fraktgods ellergods såsomAnnat
Möjligheten undersökatill det.anledningleras, finnsdet att postpa-om

del brev eller andra med-någonmedför givetvis inteket rätt taatt av
inte begränsad till godsundersökningdelanden. företaRätten äratt som

gäller huvud slutetlufifartygmedbefordras överutan tagetär avsett att
eller flygpassagerarterminalensflygplatsensinomförvaringsutrymme

kan således undersökas.område Un-dettaområde. stängd bil inomEn
deteller disponerardersökning får överägeräga oavsett vem somrum

undersökta.
beträffande flygpassagerare, börnågonunderlåtitskontrollOm

detta.underrättasflygplanets befälhavare om
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föremål i 15 och16 § Påträffas något sådant § detvid särskild kontroll tassom avses
skall den hosrättegångsbalken, vilken föremåletinte i beslag enligt bestämmelserna i

påträffas föremålet hindra brottförvara är ägnat attsättattuppmanas som som avses
får från flygplatsens elleri följer uppmaning avvisas flygpassa-13 Den intesom en

detta.gerartenninalens område eller del av

särskild kontroll flygplats.paragraf § lagen påDenna 4motsvarar om
påträffas bör denne,föremål hos någon förut-Om i 15 §som avses om

föreligger,sättningar för enligt kap. RB inte i allmänhetbeslag 27
fårföremålet. sedan förvaraslämna ifrån sig Detta påattuppmanas

flygpassagerarterminalens ellerlämpligt flygplatsens, någotsätt av
kan det finnas anledningflygbolags Undantagsvis under-personal. att

eller därtjänstevapen tillstånd lämnats.låta ingripande, i frågat.ex. om
torde detomhändertagits från i allmänhetföremålHar resenär vara

medförs under betryggande former färdenlämpligast föremålet påatt
efter detinnehavaren haroch till avslutats.sedan återlämnas att resan

enuppmaning förvaring kan naturligtvisfölja iblandEn vägran att om
och därmed motivbrott till ingripandeanledning till misstanke omge

följadenenligt fall får uppmaningen avvisasRB. I vägrarannat som
flygpassagerarterrninalens område eller denfrån flygplatsens eller del

skyddas.därav särskilt börsom

omfattningväsentlig skall genomföras i§ Kroppsvisitation17 är ettmeraav en-som
undersökteundersöker eller den begär det och det kan skeskilt densamt, somrum om

Kroppsvisitation kvinna får verkställas ochomgång, i vittnes närvaro.störreutan av
undersökningen inte sker elektrisk metalldetek-kvinna,bevittnas endast genomomav

tor.

lagen särskild kontroll5 § på flyg-denna paragraf,I motsvarar omsom
förfarandetbestämmelser vid kroppsvisitation.plats, finns vissa Deom

bestämmelser i RB. Så-huvudsak med motsvarandeiöverensstämmer
endast elektriskdan kroppsvisitation skersummarisk genommer som

bestämmelserna rörandemetalldetektor från de särskildaundantas
kroppsvisitation kvinna.av

Ordning och säkerhet m.m.

beträda sådannågon del18§ tillstånd flygplatshållare får inteUtan etten avav en
skyltar eller på liknandeflygplatsområde stängsel ellerför vilken det sättannatgenom

Motsvarande gäller för andra anlägg-framgår har tillträde.klart allmänheten inteatt
ningar för luftfarten.

meddelar föreskrifterregeringen bestämmerRegeringen den myndigheteller som
luftfarten.föroch andra anläggningarordningen vid flygplatserom

och säkerhetstjänst vid flygplats el-ordnings-En befattningshavare fullgör ensom
flygplatsområdet ellerluñfarten får från anläggningenler föranläggningen annan



388 Férfattningskommentar SOU 1999:42

uppehåller sig där eller ordningenobehörigenavvisa eller avlägsna den störsomsom
luftfartsskyddet.ellereller flygsäkerhetenäventyrar

nuvarande luftfartslagen,motsvarighet isaknarförsta stycket,I som
kap. § ordningslagen 1993:1617förebild i 5regleras det med 4 att

fårflygplatsinnehavare beträda sådaninte tillståndutan enenavman
stängsel ellerfor vilken det skyltarflygplatsområdedel ett genomav

allmänheten inte har tillträ-framgårklarteller på liknande attsättannat
bestämmelse kan dömas för olaga in-dennabryterde. Den motsom

andra stycket BrB.trång enligt 4 kap. 6 §
i denockså saknar motsvarighetstycketandraGenom det som nu-

bemyndigande meddela föreskrifterluftfartslagenvarande attettges
ordningen där.ochtillträde till flygplatserom

andra stycketnuvarande 6 kap. § LL.1 AvTredje stycket motsvarar
befattningshavare harföljer1984:387polislagenoch 2910 att en

våld.användai vissa fallrätt att

regeringen bestämmer får meddela före-myndigheteller denl9§ Regeringen som
förenklingar försyftar till lättnader ochåtgärderochskrifter verksamheter somom

luftfarten.

motsvarighet i nuvarande be-LL,saknarparagraf,dennaI ettgessom
facilitation. vidareföreskrifter s.k. Semeddelamyndigande att av-om

snitt 9.9.

flygplatsertilltillträdeUtländska luftfartygs

skall på villkor förbrukallmäntförflygplats20 § En öppenär samma som svens-som
luftfartyg i sådantrafik,för utländskainternationell trafikluftfartygka i öppen omvara

överenskommelse med Sverige dennaträffatharregistrerade idessaär stat omsomen
förmån.

§ LL.nuvarande 6 kap. 14Paragrafen motsvarar
flygplats iskall varjeChicagokonventionenartikel iEnligt 15 en

bruk för nationella luft-till allmäntupplåtitsfördragsslutande stat som
artikel enligt vilken varjei 68bestämmelsenförförbehållfartyg med-

skall användas iflygplatservilkakanfördragsslutande stat somange
förvillkor hållasflygtrafiken på öppeninternationelladen samma—

fördragsslutandealla övrigaluftfartyg från stater.
bruk får iupplåtits till allmäntharflygplats avgörasFrågan om en

enskilt fall.varje
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Avgifter

tillhandahåller förtjänster luftfarten fårflygplats och den21 § Den driver somsom en
flygplatsen tjänsterna. Regeringen eller denavgifter för ochanvändningenta ut av

vilka allmännaföreskriver enligt principer såda-myndighet regeringen bestämmersom
avgifter får tas ut.na

överenskommelse1981 års multilaterala under-den omfattning följerI omsom av
flygtrafiktjänstför säkrare Eurocontrolvägsavgifter skall Europeiska organisationen

undervägsavgifter.drivapåföra och inmeddela föreskrifter om,

flygplatsdriver och dendenförsta stycket följerAv att en somsom
luftfarten själv får bestämma avgifterna förförtillhandahåller tjänster

och tjänsterna. säkerställa vissaFöranvändningen flygplatsen att attav
icke-diskriminering,bl.a. vad Sve-internationella åtaganden, avser som

eller den myndighetfår dock regeringenrige gjort inte åsidosätts som
vilka allmännaföreskriva enligt principer sådanaregeringen bestämmer

avgifter får tas ut.
helt med nuvarande 6 kap. and-13 §Andra stycket överensstämmer

undervägsavgifter avgifter för flygtrafiktjänststycket MedLL. avsesra
hjälpmedel jfroch andra 2 § lagennavigeringshjälpmedeloch route,en

Sveriges tillträde till den multilateralaanledningmed1994:2087 av
undervägsavgifter.överenskommelsen om

Flygledare m.m.

flygtrañkledningstjänst eller flygtekniker f°arfullgö-iflygledare§ Tjänstgöring22 som
villcertifikat. Den genomgå utbildning till flyg-gällandeharbara den somras av som

elevtillstånd och certifikat gäller bestämmelser-elevtillstånd. frågaIledare skall ha om
eller den myndighet regeringen bestämmerRegeringenoch 8-31 §§.i 4 kap. 6 somna

godtagande i Sverige utländska certifikat.angåendeföreskriftermeddelar av
bestämmerregeringen får föreskriva andramyndighetRegeringen eller den attsom

betydelse för tlygsä-tjänstfullgör ellertjänst markorganisationeninom avannansom
Beträffande sådanabevis fårbehörighetsbevis.hakerheten kap. skalli 4än som avses

elevtillstånd, behörig-frågaflygläkarintyg. lställas elevtillstånd ochkrav på omupp
och 8-31 §§. Regeringen4 6bestämmelsernai kap.flygläkarintyg gällerhetsbevis och

föreskrifter angåendemeddelar godta-den regeringen bestämmereller myndighet som
behörighetsbevis.gande i Sverige utländskaav

får beträffande arbeteregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den som
från kravet på certifikat.undantagorganisationer medgeutförs inom vissa angivnasom

kap. § LL.nuvarande 6 15delvisDenna paragraf motsvarar
certifikat för flygklarerare.kravdetFör närvarande finns ett

för tlygföre-arbeta inomemellertid kunnaFlygklarerare bör ettramen
certifikat.och dåkvalitetssystemgodkännande ochtotala utantags

tänkt för personaltredje stycketUndantagsbestämmelsen i är som
godkänd Luftfartsverket. Dettjänstgör inom organisation är avsomen
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förkan läggas organisationen personalens kunskaper ochatt ansvara
erfarenhet.

23 § gäller också flygledare i flygtrañkledningstjänstBestämmelsen i kap. 10 §5 och
föreskriverflygtekniker mån regeringen det,i den personal inom marker-samt, annan

ganisationen betydelse för flygsäkerheten.med tjänstgöring är avsom

nuvarande kap.paragraf 6 16Denna motsvarar

Flyghinder

flygsäkerheten får regeringen eller§ förebygga fara för den myndighet24 För att som
föreskrifter angåendeuppsättningregeringen bestämmer meddela märken, belysningav

fara.sådan Regeringen elleroch andra anordningar kan den myndighetutgöra ensom
föreskriftermeddela angående markering flyg-regeringen bestämmer får även avsom

hinder.
flyghinder betalas vid inrättande flygplatsKostnader för markering ellerav enav

luftrummet.flygplatsen eller Vid uppförandeluflrum den anlägg-inrättarett av som av
flygplatser och lufirum betalasningar hinder för befintliga kostnaderna förutgörsom

anläggningen. Vad i detta styckemarkering den uppför gäller intesägssomav som om
avtalas.annat

regeringen bestämmer får föreskrivaRegeringen eller den myndighet åtgärder,som
åsidosätts.första stycketkan vidtas föreskrifter enligtnärsom

nuvarande kap.delvis 6 11 § LF. Paragrafen harParagrafen motsvarar
märken, belysningarförebygga och andratvå syften. Det är attattena

flygsäkerhetensådantanordningar på sätt äventyras.sätts attettupp
befintliga flyghinder skallParagrafens markeras. Hitandra syfte är att

vindkraftverk och radiomaster. Till flyghin-höga byggnader,hör t.ex.
naturföremål.der kan givetvis höraäven

skall huvudregel kostnadenEnligt andra stycket, är nytt, somsom
bekostas den uppför hindret.för flyghinder Semarkering ett av somav

vidare avsnitt 9.1
bemyndigandet för regeringenMed det i tredje stycket el-upptagna

regeringen bestämmer föreskriva vilka åt-ler den myndighet attsom
bestämmelserna i paragrafen överträds, åsyf-gärder får vidtas närsom

åtgärd företas den förelagdesfrämst föreläggande vid äventyr atttas
möjligheten förelägga vite,bekostnad. Beträffande 14 kap.att seegen

10
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Tillstånd luftfartbedriva7 kap. att

bedriva luftfart.tillståndbehandlas frågor Fördetta kapitelI attom
till luftfartsverksamhet.Tillståndtitelnnärvarande har kap. LL7

lufträttssakkunnigaårsluftfartsverksamhet avsåg 1945Med begreppet
form. Till luftfartsverk-någonflygning iförst och främst utövande av

luftfartyg höra. Däremot ansågs be-upplåtelsesamhet ansågs även av
flygplatserdriftinrättande och se SOUinte omfattagreppet av

luftfartsverksamhet fåtthar begreppettidenMed1955:42 116. ens.
enligt Luftfartsin-exempel kanutvidgad betydelse. Som nämnas att

luftfartsverksamhet flygfo-meddeñnitionssamlingspektionens avses
flygtrafiktjänst, tillverkareflygverkstad, ellerflygskola,flygplats,retag,

tillstånd eller godkännande. EnligtLuftfartsverketserhållitannan som
lagstiftningen till den förändradebörutredningens mening anpassas

föreslår i konsekvens härmedUtredningenbegreppsbildningen. att ru-
bedriva luftfart.Tillståndbriken till kap. får titeln7 att

något följerskall tillämpas EG-kapitel inteBestämmelserna i detta1 § annatom av
förordningar.

bestämmelserna i detta kapitel inte tilläm-skallparagrafEnligt denna
EG-förordningar. Hänvisningen till EG-följernågot annat avpas om

betydelse. bakgrundsjälvständig Motförordningar har ingen att enav
luftfarten reglerastillståndspliktiga EG-del denstor numera avav

iemellertid utredningen, enlighet med vadförordningar somanser
pedagogiskt värdehar det lag-deti avsnitt 11.2.1, ett attattangetts av

EG-förordningar gäller vid sidanfinnsframgår detatttexten som av
motstridande nationell lagstiftning.framförföreträdeharlagen och som

EG-Rirordningar f°artill lätt miss-hänvisningavsaknadI ettmanav en
kap.regleringen i De7gäller omfattningenvisande intryck detnär av

bestämmelserna i kap.7hand påverkarförordningar i första ärsom
utfårdandejuli 19922407/92 den 23rådets förordning EEG omavnr

licensieringsförordningen och rådetslufttrafikföretagtillstånd förav
juli 1992 EG-den 232408/92förordning EEG omavnr
inom gemenskapenflyglinjertilllufttraflkföretags tillträde

marknadstillträdesförordningen.

TILLSTÅNDFLYGSÄKERHETSMÄSSIGA

Drifttillstånd

eller förallmänheten företaglufttransporterutförabetalning få2 § För att ettatt mot
förfå utföra lufltransporter räkningskalli Sverigeeller organisation med säte egenen

drifttillstånd.firmaflyg krävs ett
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Sverige. Som drifttillstånd enligtEtt drifttillstånd skall utfärdat i detta kapitelvara
hemmahörande ifår beträffande utländskt tlygföretag landär ettett annat ärsom som

luftfartsorganisationen ICAO godtasmedlem i civila drifttillståndInternationella ett
landet i enlighethar utfärdats det med ICAO:seller likvärdig handling aven som nor-

mer.
eller myndighetskäl, får regeringen denOm det finns särskilda regeringen be-som

föri första stycket den saknar drifttill-medge luftfart ävenstämmer ettavses somsom
har drifttillstånd eller likvärdiglikvärdig handling eller handlingstånd eller ett enen

i ICAO. Sådantmedgivande fårinte medlem drift-utfärdat i land är närär ettsom som
enstakaflygningar.saknas endasttillstånd eller likvärdig handling avseen

huvudregeln det krävs drifttillstånd förförsta stycketI att ett attanges
allmänheten eller förlufttransporterbetalning få utföra att ettmot

i Sverige skall få utföra lufttrans-medföretag eller organisation säteen
följd bestämmelsernafirmaflyg. Tillför räkning i 1porter avegen

drifttillståndgäller kravet på föri förslagkap. § utredningensl att mot
allmänhetenåt för utländskautföra lufttransporterbetalning få även

försvenskt område och svenskaluftfart rättssub-rättssubjekt vid inom
det gäller kravet drifttillståndSverige. Närjekt vid luftfart utanför
eller organisationerföretag harför firmaflyg gäller det endast sätesom

omfattardetta krav endast svenska företagBakgrunden tilli Sverige. att
länder har krav drifttillståndinte föroch organisationer mångaär att

krav på tillstånd förställa firmaflygfinnaflyg. Skulle Sverige ettupp
innebära sådant flyg från länderdetfrån andra länder skulle att som

tillstånd inte skulle kunna besöka Sverige.inte har något krav på
flygsäkerhetsmässigt godkännandedrifttillståndEtt är ett som ger

tillståndetverksamhetbedriva den Be-innehavaren rätt att som avser.
drifttillstånddet krävasträffande luftfart EG kaninom utöver även en

licensieringsförordningen. det gäller luftfartNärlicens enligtoperativ
marknadstillträdesförordningen kan detinte omfattas utöver ettsom av

trafiktillstånd för betalning få utfö-drifttillstånd krävas att motäven ett
allmänheten se §.lufttransporter åt 9ra

vitt, vilket innebär iskall tolkasallmänhetenBegreppet att stort sett
bekantskapskrets innefat-alla inte ingår i närmasteutövarenssom

avtalats formdet har någontillräckligttas.Vidare det attär att om av
skall tillståndspliktig.lufttransportförbetalning skall utgå att varaen

vinstsyfte.på vinst eller Det finns inteföreligger således inget kravDet
viss omfattningverksamhet skall ha förheller något krav på att enen

flygningenda kan medföraden skall tillståndspliktig, utanatt envara
tillståndsplikt.

utförs för företagslufttransporter ellerMed firmaflyg ettsomavses
frånersättning utomståendeoch inteorganisations räkning motegenen

eller organisationensdel företagets verk-och mindreutgör avsom en
krav drifttillstånd förföreligger det ingetsamhet. närvarandeFör att
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vilka redogörs i avsnitt ll.2.2 finnerskäl förfirmaflyg.få bedriva Av
drifttillståndbör för fåkrävasdetemellertid utredningen även ett attatt

drifttillstånd inte skall bli onödigtpåkravetbedriva firmaflyg. För att
begränsad flygverksamhet bör till-harför företagbetungande ensom

förenklad form,kunna ske iföretagför sådanaståndsprövningen t.ex.
vilar anmälnings-utsträckningiförfarande storett ensomgenom

flygningar innehavaresida. Förskyldighet från företagets som en av
A-certifikat utför för del i tjänstenflygningcertifikat för privat egen

utsträckning certifikatbestämmelser-drifttillstånd. denIdet ingetkrävs
medA-certifikatinnehavarefår äventillåter det taett passage-avenna

tjänsten.han flyger inärrare
får godtas i Sverige.drifttillståndvilkaandra stycketI somanges

bestämmelsengrundläggandedeninnehållerpunkten,Första att ett
punkten regleras vilkaSverige. andrautfärdat i Idrifttillstånd skall vara

beträffande utländska flygföretaggodtasfårdrifttillståndutländska som
område. Chicagokonventionenssvensktinomluftfartvill bedrivasom

rekommendationer operativ karaktär.ochinnehåller reglerbilaga 6 av
internationell luftfartvill bedrivaförvärvsmässigtflygföretagEtt som
drifttillståndskall ha AOC-operationscommercial air etttransport

har utfärdatslikvärdig handlingellerCertificateair operatör som aven
hemmahörande. Tillståndet skall utvisaflygföretagetdet land där attär

metod för egenkontroll, utbildnings-organisation,lämpligföretaget har
anpassade för verk-denunderhållsarrangemangoch ärsomprogram

Stadgandet i andra punkten innebärskall bedrivas.samhet att ettsom
handling har utfärdats landlikvärdigdrifttillstånd eller ettsom aven

det utländska flygföretagetutvisarochmedlem i ICAO attär somsom
Chicagokonventionens bilaga får godtas. Stad-6uppfyller inormerna

drifttillstånd utfärdat i enlighetintevidare ärgandet innebär ettatt som
ställt inte behöver godtas.harICAOmed de uppnormer som

från kravet imeddela dispensmöjlighettredje stycketI attges en
andra stycket.

sådan kompetenssökanden harvisasendast detbeviljasdrifttillstånd får att3 § Ett om
sådana verksamheten kani övrigtförutsättningarnaorganisation är attoch samt att

betryggandeflygsäkerhctssynpunktpå från sätt.bedrivas ett

för erhållaförutsättningarnamaterielladeparagraf ettI denna attanges
godkännandeflygsäkerhetsmässigtDrifttillståndetdrifttillstånd. är ett

från flygsäker-innehavarenvisaskallflygföretag. Tillståndet attettav
på betryggandeverksamhetenaktuellabedriva denhetssynpunkt kan ett

verksamhet tillståndetdenbedrivaföretagetoch rätt attsätt somger
sökanden har den organisa-handi förstaPrövningen omavseravser.

ochverksamheten teknisktförkrävskunskapertion deoch att ope-som
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rativt skall betryggandekunna bedrivas I uttrycket förutsätt-sätt.ett
det skall skeningarna i övrigt ligger bl.a. viss prövning sökan-att en av

dens ekonomiska förutsättningar på sikt upprätthålla den flygsäker-att
ansökerhetsstandard krävs. någon drifttillståndNär ochettomsom en
tillfälleoperativ licens och bör den ekonomiskavid ett pröv-samma

ningen kunna samordnas. tillståndsprövningen ingårI även prövaatt
nyckelpersoners lämplighetföretagsledarens och övriga både kompe-

tensmässigt och vandelsmässigt.

till§ drifttillstånd får endast4 Ett ges
svenska staten,

landstingskommuner,svenska kommuner eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdetmedborgare i land inom EES-ett

eftereller dödsbo sådanstat har sitt hemvist i Sverige en person,som
endast har bolagsmän medborgaresvenska handelsbolag i EES-ärsomsom en

stat,
eller stiftelser, i styrelsen endast harsvenska föreningar, samfund ledamötersom

medborgare EES-stat,iärsom en
kapitalvärdet och röstvärdetaktiebolag majoriteten med-svenska ägsavom av
få tillstånd enligtborgare i någon kan denna paragraf,EES-stat eller somen av

intressegrupperingar hareuropeiska ekonomiska sitt i Sverige.sätesom
ansöker tillstånd enligt dennaOm till aktiebolag paragrafägaren ärett ettsom om

ocksåaktiebolag, i första stycket 6 gälla det bolaget.skall vadannat sägssom
vid tillämpningenMedborgare land skall denna paragraf jämställasi annatett av

krävs förmed utsträckning fullgörelse förmedborgare i EES-stat i den Sve-som aven
förpliktelser.bindanderige internationella

första och andra styckenatillstånd förfaller, i inte längre uppfylldaEtt kraven ärom
tid bestäms den myndighet haroch rättelse inte sker inom den meddelatavsom som

tillståndet.
regeringen bestämmer fårmyndighet medge undantagRegeringen eller den som

från särskilda skäl.denna paragraf, det finnsom

formella förutsättningarna för erhålladenna paragraf deI att ettanges
nuvarandeParagrafen kap.svenskt drifttillstånd. 7 3 § LL.motsvarar

paragraf sin utgångspunkt i det skallRegleringen i förevarande tar att
Sverige för erhålla svenskt drifttillstånd.krävas anknytning till att etten

förenlig med på området jfrsådan reglering EG-rättenEn varasynes
ofmål C-221/89 The Secretary Transport, Factor-Queen mot parteex

I-3905. krav anknytning tillLtd m.fl., 1991 Ett Sveri-REGtame s.
Luftfartsinspektionenmed tanke på harframstår naturligt att ettge som

företag för vilka drifttillstånd har utfär-tillsynsansvar beträffande de
paragrafen har bestämmelsernadats. Vid utformningen ävenav om

drifttillstånd beaktats.i JAR-OPS
motsvarighet nuvarande lagstiftning,Tredje saknar istycket, ärsom

luftfartsavtal medför det skulle ingå utanförståen-fall EGavsett att en
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avreglerade flygmark-tillträde till denfårde varigenom denna statstat,
naden inom EG.

myndighetregeringen eller denfemte stycket fårEnligt som rege-
paragraf, det finnsfrån dennamedge undantagringen bestämmer om

tillämpligtbli det frågastadgande kansärskilda skäl. Detta när ärt.ex.
starkt svenskt ägarintressedär det finnslikt SAS,konsortium, ettettom

första stycke formelltparagrafenspunkterna idär inte någon ärmen av
uppfylld.

luftfart och för vissa luftfartyg.för Ettgälla vissdrifttillstând utfärdas§ Ett5 typatt av
fastställas de villkor skalldriñtillståndet skalltid. ldriñtillstånd skall för viss somges

gälla.
meddelar fö-myndighet regeringen bestämmerdenRegeringen eller närmaresom

reskrifter drifttillstånd.om
regeringen bestämmer.den myndighetFrågor drifttillstånd prövas somavom

drifttillstånd.utformningen Vidareparagraf reglerasdennaI ettgesav
myndighetden regeringen be-ellerregeringenbemyndigande för som

stämmer föreskrifter drifttillstånd. bemyndi-Imeddela närmareatt om
drifttillstånd ingår meddelaföreskriftermeddelagandet även attatt om

tillståndspliktigaden verksamheten.driftenföreskrifter själva avom
luftfartsförordningförslag till skall frå-i utredningensEnligt kap. §17

ÄvenLuftfartsverket. beviljandedrifttillstånd närprövas avavgor om
från regeringen enligt femtedispens 4§beroendedrifttillstånd är av

Luftfartsverket.utfärdasdrifttillståndstycket skall ett av

föreskrifternaåsidosätter för verksamheten,väsentlig gradtillståndshavare i6 § Om en
myndighet har meddelat det. Tillståndet kandenåterkallasdriñtillståndetskall somav

innehavaren inte kan upprätthålla verksamhe-det måsteockså återkallas, attantasom
upprätthålla tlygsäkerheten, får drifttillstånd, itillräckligt förOm det ettattärten.

verksamheten eller gällatill gälla viss delför återkallas,stället begränsas attattatt av
vissa förutsättningar.under

slutligt avgörandepåavvaktantills vidare idrifttillstånd skall återkallasEtt ett av
drifttillståndet kommersannolika skäl kanåterkallelsefrågan, det att attantasom

återkallas slutligt.
inträffar medför kra-skalldrifttillstånd anmäla någotDen har attett somomsom

uppfyllda.längreför utfärdande drifttillstånd inte ärven av

återkallelse utfärdatföreskrifterdenna paragraf finnsI ettm.m. avom
drifttillstånd.
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Bruksflygtillstånd

luftfartyg,§ För få utföra med hjälp såsom lyft, bogsering,7 arbeten inspektioneratt av
och bruksflygtillstånd.övervakning, krävs ett

tredjeVad föreskrivs i 2 § andra och styckena och 3-6 har motsvarandesom
bruksflygtillstånd. Omtillämpning beträffande regeringen bestämmer det, får den

bruksflygtillstånd uppdramyndighet frågor prövning-prövar göraattsom om annan
en.

myndighet regeringen bestämmer fårRegeringen eller den medge undantagsom
verksamheten intefrån kravet på bruksflygtillstånd omfattning eller iär störreavom

övrigt under särskilda omständigheter.äger rum

denna paragraf, delvis nuvarande kap.I 7 l § tredjemotsvararsom
förstycket frågan tillstånd få utföra arbetenLL, regleras medattom

samlingsbegrepp för sådanhjälp luftfartyg. verksamhetSomav som
för utföra arbeten föreslårinnebär luftfartyg används utredningenattatt

användas, i stället förbegreppet bruksflyg skall uttrycket luftfartatt av
i den nuvarande luftfartslagen.särskild används Begreppetart som

det engelskabruksflyg uttrycket aerialtänkt work. Somär motsvaraatt
exempel på bruksflyg kan nämnas

kraftledningar,a flygningar för inspektion av
med hängande last,b helikopterflygningar

kalkning, brandbekämpningflygningar i samband medc m.m.,
d fotograferingsflygningar,

eller andra föremål,flygbogsering luftfartyge av
förriskzon Försvarsmaktensf målgång och övervakning räkning,av

trafikövervakning och övervakning eller bevakning medg annan
hjälp luftfartyg,av

mätningarundersökningar och andra eller undersök-h geologiska
luftfartyg.ningar med hjälp av

för utförasärskilt tillstånd arbeten medSkälet till det krävs ett attatt
verksamhet i allmänhet innebärsådan för-hjälp luftfartyg är att enav

luftfartygRedan det förhållandet intehöjd flygsäkerhetsrisk. att ett an-
eller för nöjesflygning, användsvänds transportmedel utan ettsomsom

kan, flygsäkerhetsskäl, motiveraredskap för utföra arbete ettatt ett av
bruksflygtillstånd omfattarpå därför,krav på särskilt tillstånd. Kravet

beträffande drifttillstånd, luftfarttill skillnad gällerfrån vad ävensom
eller ersättning utgår.någon utför för räkning utan attsom egen

specialfonn drifttillstånd.Bmksflygtillstând Närär att en avse som
förgäller förutsättningarna erhålla bruksflygtill-det frågor att ettom

iandra stycketstånd sådant det hänvisningoch återkalla görsettatt en
beträffande drifttillstånd.till bestämmelsermotsvarande
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Utbildningstillstånd

utbildningstillstånd.krävsflygutbildningfå bedriva ett8 § För att
Sverige.utfärdat iskallutbildningstillståndEtt vara

beträffande utbildnings-tillämpningmotsvarande3-6 hariföreskrivsVad som
tillstånd.

får föreskriva undantagregeringen bestämmermyndighetdenRegeringen eller som
flyg-flygning. Omför privatutbildningfrågatillstånd detpåfrån kravet är ennär om

föreskrivna flygsä-uppfyllertillståndskravet intefrånundantagitsharutbildning som
förbjudabestämmerregeringenmyndighet attdenellerfår regeringenkerhetskrav, som

bedrivs.utbildningen

bedriver flyg-för dentillståndfråganreglerasparagrafdennaI somom
flygutbildninggenomgården samtutbildning. Frågor rör somsom

i kap.regleras 4flyglärare
utbildningstill-krävshuvudregeln det ettstycket attförstaI anges

gäller teoriut-kravDettaflygutbildning. ävenfå bedrivaförstånd att
Vidareflygsimulator.hjälpmedskerutbildningochbildning avsom

kommersiell eller inte. Ut-flygutbildningen ärgäller kravet oavsett om
tillståndflygsäkerhetsmässigthandförstabildningstillståndet i ettär

organisationhar denutbildningenbedriverdenskall Visa att somsom
bedrivas påskall kunnautbildningenförkrävs attoch kompetens som

teoriutbildning och utbildninggällerdetNärbetryggande sätt. somett
frågadetta intehävdaskan detflygsimulator ärattmed hjälpsker av

så-tillstånd för bedrivakravetochluftfart attbedrivande attavom
utredningensi kap. Enligtregleras 7bördärför inteutbildningdan me-
all flygutbildningöverskådliglagstiftningendockblirning ommer

utbildningstill-det anföraskanVidaresammanhang. att ettiregleras ett
tillståndflygsäkerhetsmässigt även ut-utanenbartstånd inte är rentett

säkerställervilket indirektkvalitet,utbildnings attkontrollgör enaven
utbildning.fullgodgenomgåttharcertifikaterhållerde ensenaresom

speci-bruksflygtillståndliksom attUtbildningstillstånd är se som en
förförutsättningarnafrågorgällerdetdrifttillstånd. Näralform omav
detsådantåterkalla görsochutbildningstillstånd etterhålla attettatt
be-bestämmelsermotsvarandetillhänvisningstycketi tredjedärför en

bruksflygtill-drifttillstånd ochfrånskillnadTilldrifttillstånd.träffande
utbildningstillståndendaststycketandraenligtstånd godtas dock som

Sverige.utfärdade iär
regleras i JAR-FCL,vadmedenlighetistycketfjärdeI somanges,

utbildningstillståndpåkravet närfrånundantagföreskrivasdet fåratt
flygutbildningOmprivatflygning.förutbildningfrågadet enär om

föreskrivnauppfyllerintetillståndskravetfrånundantagitsharsom
regeringenmyndighetdenellerregeringenfårflygsäkerhetskrav som

bedrivs.undervisningenförbjudabestämmer att



398 ÖrfattningskommentarF SOU 1999:42

TRAFIKTILLSTÅND M.M.

Trafiktillstånd m.m.

9 § För betalning få utföra lufttransporter allmänheten eller föratt mot betal-att mot
ning få utföra arbeten med hjälp luftfartyg krävs trañktillstånd.ettav

Den har drifttillstånd utfärdat i Sverige behöver dock inte någotett ärsom tra-som
ñktillstånd för få utföra inrikes lufttransporter och den har bruksflygtillståndatt ettsom

utfärdat i Sverige behöver inte något trafiktillståndär för utföra arbeten medsom att
hjälp luftfartyg. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårav som
dock föreskriva det krävs trafiktillstånd i dessafall.att ett även

Om regeringen avtal med land eller internationell organisationett annatgenom
medgivit trafikrättigheter för luftfart inom svenskt område, får regeringen undan-göra

från kravet på trafiktillstånd enligt första stycket.tag
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar fö-närmaresom

reskrifter trafiktillstånd och utövande trafikrättigheter trañktillståndutan attom om av
krävs enligt tredje stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva attsom annan
luftfart luftfart i regelbunden trafik får trafiktillstånd,än det lämpligtutövas utan ärom
med hänsyn till luftfartens eller omfattning.art

dennaI paragraf regleras frågan det krävs trafiktillstånd förnär ett att
få bedriva luftfart.

första stycket huvudregel det krävs trafiktillståndatt ettanges som
för erhålla rättighet betalning få utföra lufttransporter all-att att mot
mänheten eller betalning få utföra arbeten med hjälp luftfartyg,mot av
dvs. för erhålla trafikrättigheter. kravDetta står i samklangatt som-
med den grundläggande internationella regleringen luftfarten- ärav en
förutsättning för kunna bedriva den för tid gällande nationellaatt var
luftfartspolitiken såsom den bestämts riksdag och regering.ytterst av

trafiktillståndEtt kan till såväl svenska utländska operatörerges som
och kan såväl regelbunden icke regelbunden trafik. Trafiktill-avse som
ståndet kan luftfart i Sverige, luftfart mellan Sverige och annatavse
land eller luftfart mellan främmandetvå förutsatt detstater, att avser en

Ävendelsträcka på flyglinje anknyter till Sverige. överflygningen som
svenskt territorium sker inom för förvärvsmässig luftfartav som ramen

kan kräva trafiktillstånd. trafiktillståndEtt kan för längre eller kor-ges
tid och eller mindre omfattande.tare vara mer

Regeringens tillståndsgivning till svenska flygföretag bedrivaatt re-
gelbunden luftfart mellan Sverige och sker inomstaten annan ramen
för de trañkpolitiska principer riksdagen godkänt och får sinsom som

utformning inom för det skandinaviskanärmare luftfartssamar-ramen
betet. se prop.1996/97:l26. tillståndFör till utländska flygföretag att
bedriva sådan trafik sker delvis likartad prövning. För tillståndsgiv-en
ning till icke regelbunden internationell luftfart finns myndighetsföre-
skrifter dessa tillkommit i skandinaviskt samarbete.ävensom
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eller mindre omfat-kantrafiktillståndförPrövningen ett mervara
Generelltomfattning.ochtillståndetssöktaberoende dettande på art

överväganden skall till-trafikpolitiskavid sidandockkan sägas att av
internationella förpliktel-medöverensstämmelseske iståndsgivningen

fåttflygföretagutländskatilltillståndsgivningeninslag iEtt somser.
debetingad granskningflygsäkerhetsskälbetydelseökad är aven av

flygföretagtillstånd Dessanationellaflygföretagensutländska m.m.
svenskade har inteochmyndighetstillsynsvenskinte understår

visserligenChicagokonventionen äri attGrundtankendrifttillstånd.
imyndighetskontroll skerdensigförlitaskall kunnaSverige som

finnstrafiktillståndkravetflygföretagets hemmastat, engenommen
flygfä-utländskasådanavillkoraellerbegränsagrundrättslig vägra,att

flygföretagetföreliggertvekandärSverige atttillträde till omretags
internationella regelsyste-flygsäkerhetsstandard. Detuppfyller rimlig

begrän-för viss,grad änvarierandeiockså utrymme omenmet ger -—
flygsäkerhetsnivå.flygföretagsutländskagranskningsad, av

trafiktillstånd för denfrån kravetundantagstycketandraI görs
bruksflygtillstånd. Undantagetellerdrifttillståndsvenskthar ettsom

intebruksflygtillstånd,skillnad fråntillgäller,drifttillståndbeträffande
moti-drifttillstånd undantagetgällerdet ärNärutanför Sverige.luftfart

i huvudsakflygtransporterförmarknaden ärsvenskadenattverat av
mark-EG:sdrifttillståndsinnehavaresvenskaallaför genomöppen

nadstillträdesförordning.
marknadstillträdesför-bestämmelserna ioregleratsåsomKvar av

luftfart, såsomskilda slag trans-ordningen restpostär avavsersomen
i nämnda EG-flygplatspunkt inte ärminstberör somporter ensom

hjälputförs medarbetenrundflygmening, samtförordnings avsom
förtrañktillståndkrävaskälNågotwork.aerial atts.k.luftfartyg,

skälfinns finnsverksamhet inte. Däremotsådanförsvenska operatörer
verk-utländska operatörerskontrolltillståndsplikten ha överatt genom

normalt bevil-dockskallEES-flygföretagUtländskaSverige.samhet i
följdflygsäkerhetsmässigt tillgodtasbedöms kunnatillstånd dejas om

förfri rörlighetprimärrätti EG:sreglernagrundläggandede omav
tjänster.

frånundantagför regeringenmöjlighet göraatttredje stycketI ges
landmedavtalregeringen annatetttrafiktillståndpåkravet när genom

luftfart får ägaöverenskommerorganisation attinternationelleller rum
de multi-härmed främståsyftasnärvarandesvenskt område. Förinom

TransitöverenskommelsenochChicagokonventionenavtalenlaterala
med and-Sverige ingåttluftfartsavtalbilateraladet antalstora somsamt

stater.ra
själva principenfrångåintebörmeningEnligt utredningens omman

tillstån-dock intedetDännedtrañktillstånd. sagt attärdet krävs ettatt
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det alltid måste föreligga skilt från luftfartsavtalet eller tillatt ettens
avtalet anslutande trafiktillstånd med villkor för dennärmare aktuella
luftfarten alltid skulle krävas. Om särskilt trafiktillstånd bör krävasett
eller inte kan inte allmän regel bl.a.avgöras beroendeärutangenom en

luftfartsavtals utformning. Hur luftfartsavtal lämpli-ett närmare ettav
bör utformas luftfartspolitisk fråga faller utanförär utred-gen en som

ningens uppdrag. kan vidareDet Sverige i framtiden kannämnas bliatt
bundet luftfartsavtal, till följd EU:s förhand-typer t.ex.av nya av av
lingar med central-antal och östeuropeiska länder multilate-ett ettom
ralt avtal på luftfartens Tankenområde. här trafikrättigheterär att ut-
växlas stegvis med integration luftfartsmarknadema mål,aven som
varvid trafiktillstånd torde krävas. i fall under övergångstiden.vart

Enligt utredningen det emellertid ändamålsenligt i de fallattvore
trafikrättigheter enligtmedgivna luftfartsavtal- och trañktill-ettvar
stånd krävs dessaprövningen frågor inte låg på regeringen påutanav-
Luftfartsverket, vidare under paragraf.nästase

finnsDet vidare behov föreskrifter regleraatt närmareav genom
frågor trañktillståndutövande eller utövande trañkrättigheterom av av

de falli särskilt trañktillstånd inte krävs. luftfartsavtalen,I vilkaett
godkänns regeringen, regelmässigt direkt bemyndigande till luft-av ges
fartsmyndigheten för Sveriges del Luftfartsverket- tolka och till-att-
lämpa vissa bestämmelser i avtalet. Vissa andra befogenheter tillkom-

enligt avtalens lydelse sådan bestämning.staten närmareutanmer som
För luftfartsavtalen skall kunna tillämpas i enlighet med gällandeatt
luftfartspolitik och övrigt på ändamålsenligti krävs regering-sättett att

eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva deen som
villkor gälla förskall beflygningen. frågornärmare De härsom som

aktualiseras godkännande linjeföring. tidtabeller, flygpriserär t.ex. av
och den utbjudna Vidarekapaciteten. kan med vilka luftfartygnämnas
trafiken får bedrivas, frågor beflygning med inhyrda luftfartygom m.m.
Särskilt frånregeringen avstår utfärda trafiktillståndnär att ett separat
kan det aktuellt med myndighetskontroll då nämnda spörs-vara ovan
mål just sådana modaliteter brukar regleras i luftfartsavtalen.är som
För det skall föreskrivamöjligt villkoratt närmare någotatt närvara

trafiktillstånd inte utfärdas har bemyndigande tagits inseparat ific‘zr-ett
de stycket.

femte stycket förmöjlighet regeringen eller den myndighetges re-
geringen bemyndigar bestämma luftfart i förvärvssyfteatt att änannan
regelbunden trafik får trafiktillstånd det lämpligtutövas medutan ärom
hänsyn till luftfartens eller omfattning. Detta stadgande detart gör
möjligt från trafiktillståndsplikten undanta sådan luftfart be-att som
döms lämpligen kunna tillåtas den prövning kravet trafik-utan som
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medsamklang artikel i Chi-också i 5Stadgandet stårtillstånd innebär.
cagokonventionen.

trañktillståndåterkallandeochMeddelande m.m.av

den myndighet regeringen be-regeringen ellermeddelas10 § Trafiktillstånd somav
stämmer.

föreskrivas för tillståndet. Om tillståndetfår villkormeddelas,trafiktillståndNär
den myndighet regering-villkor föreskrivassådanameddelas regeringen, får av somav

bestämmer.en
fårtrafikrättigheter enligt 9 § tredje stycket återkallas heltellerEtt trañktillstånd

trañkrättighetentillståndshavaren ellereller för viss tid eller begränsas, utövaren avom
föreskrifterna eller villkoren eller det i övrigtgällandeverksamheteninte iakttar de för

härför.särskilda skälföreligger

utfärda trafiktillstånd. Enligtharförsta stycket rättI attvem somanges
inte prövningenskälfinnsutredningens mening övervägaatt om av

utsträckningluftfart i ökad kan överlåtasregelbundentrañktillstånd för
tillstånd respektive vissaLuftfartsverket. Vissatill typertyper av av

den regeringensknappasttordeprövningssituationer arten attvara av
luftfartsförordningtillförslaget någraerforderlig. Iprövning är anges

detta borde kunna ske. dettadär Itillståndsprövningtyper samman-av
enligt § andra stycket förordningen2ocksåhang erinras attom

Luftfartsverket ärendenför eko-instruktionmedl988:78 störreav
luftfartspolitisk betydelse skall alltid under-ellereller utrikes-nomisk

regeringen.ställas
nuvarande kap. andra stycket7 4 §stycket,andraI motsvararsom

eller den myndighetför regeringenbemyndigandeLL, rege-somges
trafiktillstånd.villkor förutfärdabestämmerringen ettatt

återkallelse trañktillstånd ellerstycket stadgastredjeI tra-avom
viss linje skall kunnatrafikbedrivarättighetfikrättigheter. En att

skall kunna begränsas,tid, eller denåterkallas helt eller för viss om
bedriva trafik pågällervillkorinnehavaren deinte iakttar rätten attsom

verksamheten.gäller Dessutombestämmelserviss linje eller de som
innehavarenåterkallas eller begränsasskall rättigheten kunna närt.ex.

uppställd bestämmelsevillkorsåsomrättigheten inte iakttar somenav
internationell förpliktelseiflygtrafikavtal elleringår i ett somannanen

flygtrafik. Dennagällerbindande ochför Sverige utövareär avsom
trafikrättighet bedrivabegränsningellergrund för återkallande attav

luftfartsavtal in-flestainternationell praxis. Deviss linjepå motsvarar
avtalsslutande harvilkenbestämmelse enligtnehåller rätt attpartenen

avtals-förbjudatills vidareelleråterkalla tillstånd ettett av en annan
rättigheter bedriva trafikanvändaslutande flygbolag attattpart utsett

eller uppställa villkorstöd avtalet,medvilka beviljatspå viss linje, av
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flygbolaget iakttar de lagarför dessa rättigheter, inte och bestäm-om
den avtalsslutande utfärdatmelser gäller i rättigheternastat somsom

särskilda skäl.eller det i övrigt föreligger
för ingripandenviktigaste anledningen med stödDen tredjeav

till flygsäkerheten skulle kräva detta.stycket hänsynen I vilkenär om
villkor detta får ske kanvilka iutsträckning och under ellerstörre

folkrättsligaregleratmindre utsträckning avtal. Särskiltgenomvara
trafik sker i kraftgäller för regelbundna bilateraladetta den som av

förhållande återspeglat i den föreslagnaluftfartsavtal. författ-Detta är
nationella regleringen bör emellertid framgåningstexten. denAv att

så skulle påfordra.flygsäkerheten kap.ingripanden kan ske I 12 §lom
hindra luftfartygbemyndigande avgå.också särskilt Dettaatt attettges
specifik situationingripande i och det finnsstadgande dock ett enavser

bemyndigandegenerellt vidta den för varjebehov attäven ettav mera
för trafiktillståndsgivningen.åtgärden inomsituation lämpligaste ramen

det ingripande får skekan lämpligen skeDetta att att ettangesgenom
ytterligare grund för inskränkning ellersärskilda skäl föreligger. Ennär

trafikrättighetereller det luftfartspoli-villkorande trafiktillstånd ärav
undantagsfall relativt snabbt kunna vidta åtgärdertiska behovet iattav

bilateral inte fullgörföreträdesvisland, motpart,ett annatmot en som
och i strid med avtalet förvägrarförpliktelser enligt avtaletsina som

trafik.flygföretags För kunna upprätthållaeller svenskabegränsar att
grundläggande i den internationellareciprocitetsprincipden ärsom

undantagsvisa myndighetsingri-såledesluftfartsregleringen krävs att
panden kan ske.

ÖVRIGA TILLSTÅND

IuftfartygTillstånd uthyrningtill inhyrning och av

bestämmer får, det behövsmyndighet regeringen§ Regeringen eller denll om avsom
luftfarten inom svenskt område, föreskrivatillflygsäkerheten ellerhänsyn till annars

hyra luftfartyg.ellerdet krävs tillstånd för hyra in ut ettatt att
skall utfärdat i Sverige.stycketEtt tillstånd enligt första vara

har motsvarande tillämpning beträffande till-föreskrivs och 6Vad i 5som
paragraf.stånd föreskrivs i dennasom

delvis nuvarande kap.paragraf, 7 § LL,Enligt denna 7motsvararsom
myndighet regeringen bestämmer, detfår regeringen eller den som om

eller till luftfartenbehövs till flygsäkerheten inommed hänsyn annars
tillstånd fördet krävs hyra in ellersvenskt område, föreskriva attatt

bakgrundenhar beskrivits till be-lufrfartyg. avsnitt 11.3hyra Iettut
stämmelsen.
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uthymingsverk-dvs.uthyrning luftfartyg,Alla slag ochin- avav
besättning omfattasellermeduthyrningsamhet in- och utansamt av
finns bemyndigandelagstiftningennuvarandebemyndigandet. denI ett

tillbehör eller reservdelar.upplåtelseföreskriftermeddelaatt avom
något befogatinte längre intressefinns detutredningens meningEnligt

varför någon motsvarandeföreskriftersådanakunna meddelaattav
förslag.utredningensmed ibestämmelse inte tagits

lufttrafikenförbestämmelser8 Vissakap.

Trafikregler m.m.

meddelar trafikreglerregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den§l som
luftfart förskall iakttas vid olyckori övrigtvadföreskrifterför luftfart attsamt somom

undvikas.olägenheter skalloch

kap.nuvarande 8 1 § LL.paragrafDenna motsvarar
för det bemyndigande itillämpningsområdetviktigasteDet som ges

Sverige de s.k. internationellaigenomförandetparagrafen tra-är av
fikreglerna.

förbinder sig varje för-ChicagokonventioneniartikelEnligt 12
luftfar-for säkerställa varjeåtgärdervidtadragsslutande attattstat att

där, och varjeellerterritoriumdess manövrerarflyger övertyg som
fartygnationalitetsmärke, varhelst sådantluftfartyg bär dess ettsom

beträffande flygning ochbestämmelsergällandebefinner sig, iakttar
artikel förbinder sig också varjeEnligtmanövrering.fartygs samma

hållaavseenden sina bestämmel-i dessafördragsslutande stat att egna
överensstämmelse med demutsträckning imöjligai största somser

enlighet konventionen harkonventionen. I medmedenlighetutfärdas i
utfär-trafikregler vilka harantagitnovemberråd den 1951ICAO:s 27

trafikregler har änd-Chicagokonventionen. Dessadats bilaga 2 tillsom
kontinuerligföremål förråd ochantal ICAO:sgånger ärrats ett av

översyn.
luftfartsförordning be-§tillförslag 8 kap. 1Enligt utredningens

Förvarsmakten, med-medefter samrådmyndigas Luftfartsverket att,
område. vidare avsnittSesvensktluftfart inomdela trafikregler för

angående1961:563förordningenkanföljd härav12.2. Som tra-en
fikregler för upphävas.luftfarten

trafikreglema finns i utredning-ansluter tillStraffbestämmelser som
luftfartslag.förslag till §14 kap. 1ens
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regeringen bestämmer får meddela2 § Regeringen eller myndighet föreskrif-den som
svensktflygvägar skall följa inom område. Vidare fårluftfartyg meddelaster om som

föreskrifter flygningar landets gränser.överom

nuvarande kap. §paragraf 8 2 LL.Denna motsvarar
Chicagokonventionen.Bestämmelsen stöd i Enligt artikelhar 68 i

fördragsslutandefår varje med förbehåll förChicagokonventionen stat,
vilken flygvägkonventionen, bestämmabestämmelserna i den in-som

skall följa inom dess territorium.ternationella lufttrafiken I artikel I
finnsavdelning transitöverenskommelsen motsvarande bestäm-4 i en

Även Chicagokonventionen finns bestämmelsermelse. ii artikel 5 om
flygvägar.

Skyldighet landaatt

ordning och säkerhet, får luftfartygdet krävs hänsyn till allmän3 § När ettav uppma-
den plats anvisas. Om ingenskall då landa anvisninglanda. Fartygetatt somnas

landetflygplats inom lämplig.lämnas, skall landningen ske närmaste ärsom
föreskrivet tillstånd kommer i sådant områdeEtt luftfartyg, ettutan som av-som

området. Det inträffade skalli kap. 6 skall omedelbart lämna anmälasl snarastses
anvisning lämnas,till flygtrañkledningsenhet. Om ingen skall fartygetnärmaste annan

i första stycket.möjligt vadlanda enligt sägssnarast som
bestämmelserna i första eller andra stycket, fårOm luftfartyg bryter denmotett

fortsatta färden hindras.
föreskriverregeringen bestämmerRegeringen eller den myndighet som vem som

paragraf och får meddela ytterligare föreskrifter ifår besluta åtgärder enligt dennaom
paragrafen.de avseenden isom avses

kap. regleras frågor8 3 § LL,denna paragraf,I motsvarar omsom
landningsplikt.

överflugenChicagokonventionen harEnligt artikel i5 rättstat atten
regelbunden luftfart. detbeträffande icke När gällerpåfordra landning

föreliggamotsvarande enligt transit-den regelbundna luftfarten lär rätt
enligt artikel 9 c i Chicagokonven-Vidareöverenskommelsen. äger

den finner skäligt,fördragsslutande påtionen varje sätt rättstat, att
in förbjudet område skallfordra luftfartyg kommer över ettatt ett som

anvisad flygplats inom dess territorium.landa möjligt påsnarast en
luftfartyg, det krävs hänsyn tillEnligt första stycket får närett av

landa. Som exempel påallmän ordning säkerhet,och att ettuppmanas
luftfartyg landa med hänsyndet kan aktuelltblinär ett attatt uppmana

be-den situationen någon hartill allmän ordning kan nämnas att som
landet med hjälp luftfartyg.försöker lämnagått brott ettett grovt av

med synnerlig försiktighetmåstepåfordra landningRätten utövasatt
kanoch förluster uppkommamed hänsyn till de kostnader som genom

kan mindre ingripande åtgärder till-landning. Oftauppmanad varaen
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fartygetspåmyndigheternamedsamarbete närmasteräckliga, t.ex. ett
bestämmelseort.

luftfartyg harlandningspliktföreskrivs närandra stycket ettI en
Landning skall ske påförbjuden.luftfartområde därkommit in på ärett

anvis-ingenlämpliglandetflygplats inom ärnärmaste annanomsom
beträffande s.k. luftfartygfinns det7§kap.Enligtning lämnas. 1 av

från bl.a. bestämmel-undantagmöjlighetbeskaffenhetsärskild göraatt
föreskrivs i kap. 11 §bestämmelsen 1denstödkap. Medi 8 avserna

segelflygplan, motorsegelflyg-luftfartsförordningenandra stycket att
luftskepp får fullgö-ellerballongerfriflygandeultralätta flygplan,plan,

paragraf varje lämpligtpåförevarandeenligtlandningsskyldighetsinra
närheten.område i

bryter bestäm-fartygpåföljdenregleras när mottredje stycketI ett
stycket.andrai första ochmelserna

myndig-regeringen eller dendetöverlämnasfjärde stycketEnligt
får beslutaföreskrivabestämmerregeringenhet att vem som omsom

ytterligare före-meddelasfårparagraf. Detdenna ävenåtgärder enligt
paragrafen.iavseendenskrifter i de avsessom

godsvisstTransport av

får hänsyn till flyg-regeringen bestämmermyndighetdeneller§ Regeringen4 avsom
ellerluftfartyg visst godsmedförbjudaluftfartsskyddet transportellersäkerheten av

för sådanföreskriva villkor transport.
1992:1300krigsmateriel finns i lagenBestämmelser transport omrör avsom

krigsmateriel.
1982:821farligt gods finns i lagenluftfartygmedBestämmelser transport avom

gods.farligttransport avom

deutredningen12.3i avsnittbehandlats attharSom närmare nu-anser
luftfartslagstiftningen transportibestämmelsernavarande avom

bestämmelsermateriellagods kan utgå. Dessakrigsmateriel och farligt
krigs-1992:1300till lagenhänvisningarmedi ställethar ersatts om

farligt gods.1982:821materiel och lagen transport avom
luftfartsskyddet kan på-och ävenflygsäkerhetenMed hänsyn till att

lagengods enligtfarligtklassagods inteverkas är att omsomsomav
bemyndigande igenerellttagits indetgods harfarligt etttransport av

regeringenmyndigheteller denregeringenstycketförsta att somom
för-luftfartsskyddetellerflygsäkerhetentillfår hänsynbestämmer av

villkor förföreskrivaellergodsvisstluftfartygmedbjuda transport av
sådan transport.

bestämmelsefinnsChicagokonventionen ävenartikel iI 36 somen
användningeneller regleraförbjudafördragsslutandetillåter stater att
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fotografiapparater luftfartyg flygerpå dess territorium.överav som
Regler ansluter till denna artikel finns i lagen 1993:1742som om
skydd för landskapsinformation.

Luftfartygshandlingar

5§ I den mån inte särskilt föreskrivs i denna lag, meddelar regeringen eller denannat
myndighet föreskrifterregeringen bestämmer luftfartygshandlingar.som om

dennaI paragraf, nuvarande kap.8 §5 LL, bemyn-motsvararsom ges
digande meddela föreskrifter luftfartygshandlingar. I nuvarandeatt om
lagstiftning benämns handlingar fartygshandlingar.dessa Någon saklig
ändring dock inte avsedd.är

ChicagokonventionenI finns bestämmelser luftfartygshandling-om
i artiklarna Enligt artikeloch 29 skall varje luftfartyg29 34. ärar som

hemmahörande fördragsslutandei och används i intematio-stat somen
nell luftfart medföra

nationalitets- registreringsbevis,och
luftvärdighetsbevis,
vederbörliga certifikat för varje medlem besättningen,av
resedagbok,
licens för radioutrustning finns ombord,som

luftfartyget befordrar lista med deras samtom passagerare, namn
avgångs- och bestämmelseort,

det befordrar manifest och detaljeradegods, uppgifter god-om om
set.

det föreskrivsNär gäller resedagbok i artikel det34 för varje luft-att
fartyg internationell luftfartanvänds i skall föras sådan, i vilkensom en
det skall föras uppgifter angående luftfartyget, dess besättning och
varje företagen föreskrivspå i enlighet konventio-medsättresa som
nen.

finnsDet bestämmelser rörande vissa luftfartygs-även närmare
handlingar i kap. bilaga till Chicagokonventionen.11 i 2

Bemyndigandet innebär både föreskriva vilka handlingarrätt atten
skall finnas och föreskrivaombord hur dessa handlingarrätt attsom en

skall utformade.vara
det föreskrivsNär gäller vad särskilt i lagen kan det hänvisassom

till det finns bestämmelser nationalitets- och registreringsbevis iatt om
kap.2 och luftvärdighets- och miljövärdighetsbevis i 3 kap.om
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del innehållet i luftfar-behövertill sinnågon för kunna6 § Om rätt taatt ta av envara
det.tygshandling, skall han få

tryckfrihetsförordning-bestämmelsernaii ställetgällerdet allmännas verksamhetI
100.och sekretesslagen1980:en

kap. reglerasnuvarande 8 6§ LL,paragraf,dennaI motsvararsom
Bestämmelsenluftfartygshandlingar.del rätten att tarätten taatt omav

dåvarandeinfördes efter 39 §luftfartygshandlingardel mönster avav
1957:59 131 f..dagbok prop. Endelsjölagen mot-rätt att ta s.avom

sjölagenkap. § 1994: 1009.i 18 5finnssvarande bestämmelse numera
begränsning i delinnehållerBestämmelsen i sjölagen rätten att ta aven

sambandgäller anteckningsåvittvederbörande handlingar ägersom
Begränsningen hängerfartyg.medsammanstötningmed annat samman

sjöförklaring prop. 1966:145 141 ochförrättegångsreglemamed s.
bestämmelser luftfartslagen.imotsvarandeinföraanledning saknas att

från bestämmelsen i sjöla-till skillnadgällerbestämmelseFörevarande
fartygshandlingar.andraenbart dagbokinte ävenutangen

liggersin rätt begränsningtillför kunnaI uttrycket taatt envara
tillräckligt skydd alltför vidsträckt till-får motutgöra ett enansessom

få vid till-Paragrafen torde betydelseparagrafen. ävenlämpning av
kap. rättegångsbalken deni 38 3 §bestämmelsenlämpningen omav

editionsplikten.materiella

bestämmer föreskrifterregeringen meddelarmyndighetdenRegeringen eller7 § som
ombord på luftfartyg medföra flygcertifikattjänstgörskyldighet för dem attsomom

handlingar.och andra

frå-nuvarande 8 kap. regleras7 § LL,paragraf,dennaI motsvararsom
ombord luftfartyg med-tjänstgör pådemskyldighet för attsomgan om

handlingar.andraflygcertifikat ochföra
Chicagokonven-artikel 29 iskall enligtunder §5Som nämnts ovan

fördragsslutandeihemmahörande stattionen varje luftfartyg är ensom
certifikatvederbörligamedföraluftfartinternationellanvänds ioch som

luftfartygs-Bestämmelsen i §5besättningen.för varje medlem omav
certifikat, varför be-detomfattaemellertid intehandlingar kan anses

för dem tjänstgörskyldighetbestämmelsehövs särskild somomen
flygcertifikat.medföraombord på luftfartyg att
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9 kap. Lufttransporter

skälAv har redovisats i kapitel har13 utredningen- bortsett frånsom
redaktionell kap. -inteändring i 25 § föreslagit9 några ändringaren av

bestämmelserna Eftersomi kap. dessa bestämmelser9 LL. i oförändrat
skick har förts förslagin i utredningens till luftfartslag har någonny
författningskommentar till bestämmelserna inte utformats.

10 kap. Ansvaret för skador luftfartgenom

Skadeståndsansvaret

1 § För skador luftfartygs användande i luftfart tillfogasvid inteettsom personer som
befinner sig luftfartyget eller egendom inteombord på med luftfarty-transporterassom

den luftfartyget ansvarigbrukar denne inte vållande till skadan.är ävenget, ärsom om
Vid tillämpningen första stycket skall den inskriven i det luft-är ägaresomav som

fartygsregister där luftfartyget registrerat brukare, inte någonär ansesvara om annan
Ärhar skrivits in eller antecknats nyttj anderättshavarei detta register. luñfartygettsom

antecknat i bihang lufifartygsregister dentill antecknad därär ärett ägare attsom som
Ärbrukare stycket. luftfartygenligt första oregistrerat den faktisktett äranse som som

brukar luftfartyget enligt förstabrukare stycket.att ansesom
Om bestämmelser.atomskada gäller särskilda

första stycket föreskrivs i överensstämmelse medI nuvarande 1 § lagen
för1922:382 angående ansvarighet skada i följd luftfart, striktav an-

för tredjeskador drabbar Bestämmelsen gäller skadorsvar man.som
drabbar egendom på markeneller luftfartygnär störtarettsom personer
föremåleller faller ned från det. kontraktsrättsligaDet för ska-ansvaret

dor eller gods med luftfartygtransporteras ettpassagerare som reg-
leras i kap. Skador drabbar dem tjänstgör9 ombord på ettsomsom
luftfartyg försäkringssystembl.a. de finns avseendeersätts genom som
arbetsskador.

skall inträda enligt förevarande paragrafFör skall skadanatt ansvar
förutom flygningenha uppkommit vid luftfart, vilket själva även om-

fattar det striktaoch landningsmanövrema. Från enligtstart- ansvaret
denna paragraf finns möjlighet exculperadet ingen sig. Till skillnadatt
från den regleringen skall det striktanuvarande formellt bärasansvaret

brukaren och inte ägaren.av av
Genom bestämmelsen i andra stycket dock den ärpresumeras som

inskriven luftfartygsregister där luftfartygeti det registre-ägare ärsom
har skrivitsbrukare inte någon in eller antecknatsrat vara annanom

nyttjanderättshavare i detta register, i vilket fall denne skallsom anses
brukare. brukar luftfartygetNär någon förutsättsän ägarenvara annan

således denne skall ha skrivits in eller antecknats nyttjande-att som
rättshavare för han skalli luftfartygsregistret brukareatt anses vara en-
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för registrerade igäller såväl luftfartygligt första stycket. Detta ärsom
luftfartyg i utländskaför luft-luftfartygsregistretdet svenska som

till kap.förslag 2 8§ luftfartslagutredningensfartygsregister. Enligt
registrerat luftfartyg förbrukarskall någon än ägaren ettom annan

månad- och nyttjanderät-bestämd tidtidobestämd eller för om enen
inskrivning tilllagen 1955:227inte skrivits enligt rättten om av

efter upplåtelsen skriftli-brukarenellerluftfartyg upplåtaren genast-
i luftfartygsregistret. Tillanteckningförhållande tillanmäla dettagen

samtligasåledes nyttjanderätts-bestämmelse kommerföljd dennaav
tidsvenskregistrerade luftfartyg obestämdupplåtelser som avserav

omfattas bestämmelsen imånadminsttideller bestämd att avenen om
understiger månadupplåtelsergällerdetförsta stycket. När som en

Ärantecknas i luftfartygsregistret.dessainget hinderfinns det mot att
luftfartygsregistertill denbihangluftfartyg antecknat i är ärettett som

Ärenligt första stycket.brukaredärantecknad ägare att anse somsom
faktiskt brukar luftfartyget viddenluftfartyg oregistrerat är rentett som

enligt första stycket.brukareolyckstillfallet att somanse
hänvisning till de särskilda reglertredje stycketI atom-görs omen

åsyftas atomansvarighetslagenhänvisningenmedskada finns;som
utanför bestämmelsernainnebär i 10 kap.Hänvisningen1968:45. att

definitionen atomskada iunder 1 §skadorfaller sådana avrymssom
dels skada orsakas radioaktivadvs.atomansvarighetslagen, som av

radioaktiv produkt eller radioakti-elleratombränsleegenskaper hos av
giftiga, explosiva eller andra farligamedegenskaper i föreningva

produkten, dels skadaeller orsakasbränslethosegenskaper som av
strålningskälla atomanläggningifrånstrålningjoniserande änenannan

produkt. Bestämmelserna i omfat-10 kap.radioaktivelleratombränsle
i samband med i ochkonventionella skadordock transportertar som

atomansvarighetslagen jfr 6-8 §§.omfattas regleringen iför sig av
alla slags skador harbestämmelser förLikaså gäller dessa även som

radioaktivt materiallufttransportmeduppkommit i samband annatav
atomansvarighetslagen.sådant omfattasän som av

förevarandegäller kapitelkap. ochGenom hänvisning i 2 31en
och luftfart förluftfartför militärbara för civil ocksåinte utan annan

836.statsändamål jfr 1983NJA s.

skada på något luft-flera luftfartygmed två eller§ Uppstår till följd luftfart2 en avav
något lufifartygen ellerombord påbefinner sigfartygen eller på aven person som

vad i 1 § inte tillämpasdem, skallmed någotegendom sägstransporteras somavsom
sådan skada.en

lag. gällerstycket i 1922 års §andra 1paragraf 2 §Denna motsvarar
luftfartyg eller ellerdrabbarför kollisionsskadorinte ett personsom
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sådanamed detta. För skador gäller iegendom ställettransporterassom
principalansvar och culpaansvar.skadeståndslagens regler Enom pas-

kollisionsskadahar drabbatspå luftfartyg kanett av ensomsagerare
detbrukaren andra luftfartygetdärför vända antingen ochsig mot av

sida eller den tlygfraktförarenåberopa vållande på dennes mot egna
kap.enligt 9och åberopa dennes ansvar

Preskription

enligt detta kapitel förlorarpå ersättning kräva sin3 § Den har fordran rätten att utsom
år från den händelseinom två orsakade skadan.fordran, han inte väcker talan somom

detta kapitelskadeståndenligt gjorts gällande,Vill den, anspråk på den-vilkenmot av
inom tvåskall denna väckas år från det skade-anledning föra talan attmot annanna

rättegång, fall tvåi inom år från det hanståndet betalades, detta skett utan annat attom
betala skadestånd.lagakrañvunnen dom förpliktats attgenom

olycksfall ömsesidiga skadeståndsanspråkfår dessa,Föreligger på grund sammaav
stycket, kvittas varandra.hinder i förstavad motutan angesav som

§ i 1922 års lag, regleras frågandenna paragraf, 6I motsvarar omsom
endast preskriptionpreskription. Paragrafen anspråk enligtavavser

såledesBestämmelsen gäller inte anspråkförevarande kapitel. på er-
luftfart grundas allmännaför följd grundsat-sättning skada i somav

följd farlig militärskada i verksamhet jfrstrikt för avser om ansvar
gäller regeln inte heller för denSjälvfallet1983 836.NJA som an-s.

vållande.på grund egetsvarar av
finns huvudregeln preskription in-första första punktenI stycket att

skadan.händelse orsakade Preskriptionstidenträder två år från den som
olyckstillfallet och inte från det skadeeffektenräknas frånsåledes upp-

stycke finns bestämmelse för-trädde. andra punktenI en omsamma
preskriptionstiden vid viss regresstalan.längning av

Ansvarsförsäkring

ansvarsförsäkringskall det finnas för luftfar-det i l §4 § För ettenansvar angessom
Försäkringsplikten åligger den enligt § andra styck-används till luftfart. 1tyg somsom

brukare.äret att anse som
bestämmer föreskrivermyndighet regeringenRegeringen eller den närmaresom

första stycket.bestämmelser försäkringsplikten enligtom
inte svenskaVad i första stycket gällersägs staten.som

motsvarighet i nuvarande lagstiftning,denna paragraf, saknarI som
ansvarsförsäkring till täckande detföreskrivs krav påett av ansvar som

paragraf ansvarsförsäkringförevarande på gälleri l Kravet ianges
ii Sverige såväl andra länderluftfartyg registreradeär samtsomsom
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ansvarsförsäkring gäller endastluftfartyg. Kravet påoregistreradeäven
innebär kravetluftfart, vilket inte omfat-luftfartyg används till attsom

registrerade i luftfartygsregistret inteluftfaityg ärtar men som an-som
enligt andra stycketåligger den l §vänds. Försäkringsplikten ärsom
det finns kravkan anmärkas påbrukare. Det ävenatt ettatt anse som

licensieringsförordningen. kravartikel i Dettaansvarsförsäkring i 7 är
och med det krav förannorlunda utformat iemellertid något äratt ett

vilken erfordras föroperativ licens,vidmakthållafå respektive attatt en
lufttransporter.kommersiellafå bedriva

bemyndigande för regeringen eller denandra stycketI ett myn-ges
föreskriva bestämmelserbestämmerdighet regeringen närmareattsom

omfattarbemyndigandeförsäkringsplikten. Detta även rätt attenom
beträffande den försäkringspliktbestämmelserkompletterandemeddela

licensieringsförordningen.föreskrivs isom
gällerkap. och bestämmel-bestämmelserna i 1 2 3följdTill av

luftfart och luftfart försvensk militäri kap.10 stats-även annanserna
behöva försäkrainte skall sina luftfar-svenskaändamål. För statenatt

generellt undantag för svenskastycket gjortstredjehar det i ett sta-tyg
ansvarsförsäkring.beträffande påkravetten

ochbärgning undersökningFlygräddningstjänst,11 kap. av
luftfartsolyckor

Flygräddningstjänst

finns i räddningstjänstlagenflygräddningstjänst 1986:1102.§ Bestämmelserl om
inte användsfartyget den brukar det ilufifartygs eller,Ett ägaren,ägare av somom

ellerluñfartyg flygplatservid eller andratjänstgörställe och deägarens an-som
flygräddningstjänsten.delta i Regeringen med-skyldigaläggningar för luftfarten attär

frågaför deltagandet. Idelar bestämmelser ersättning allmänna medel ersätt-omavom
personskadeskydd och lagen1977:265 statligtning vid personskador gäller lagen om

vid ideell skada1977:266 statlig ersättning m. m.om

l § LL.nuvarande kap.paragraf 11Denna motsvarar
bestämmelserna flygrädd-tillhänvisningförsta stycketI görs omen

gällerEnligt denna lag1986:1102.ningstjänst i räddningstjänstlagen
sjöterritorium med undantag förvid flyghaverier Sverigesinomatt

ochoch insjöar Vänern, Vätternvattendrag, kanaler, hamnar andra än
skall LuftfartsverketekonomiskaSverigesMälaren, inomsamt zon

i andra och landflyghaverier påVidför räddningstjänsten. vattensvara
Bestämmelserräddningstjänsten på kommunerna.ligger föransvaret

område finnsutanför svenskt i utred-svensk flygräddningstjänstom
luftfartsförordning.förslag kap. §ningens till 111
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skyldigheten medverka i flygrädd-andra stycket reglerasI att
ningstjänsten.

Bärgning

förolyckats eller befinner sig i nödhar och allabärgar luñfartyg2 § Den ett somsom
bärgarlön.till Detsamma gäller vid bärgningbärgningen harmedverkar vid rätt avsom

till fartyget ellernågot hör godset. I frågafartyg ellerombord på sådantgods ett av som
16 kap. § tredje och fjärdebestämmelserna i 3 styckena, 5 §bärgarlönen tillämpasom

10meningarna, 6 § och § tredje stycket sjölagenoch tredjeförsta stycket andra
människor frånnödsituation räddar fartyget ellersådan1994:1009. iDen ensom

till del bärgarlönen. särskildaockså Deräddning harmedverkar vid deras rätt aven
bevarandet luftfartyg ellerhaft för gods skallövrigt harkostnader någon i ettav avsom

varit nödvändiga.harockså kostnadernaersättas, om
uttryckligt och befogat förbud fartygetsbärgningDen deltar i etttrots avsom en

används den brukar det iintebefälhavare, fartygeteller, ägaren, äga-ägare somavom
frågagäller i ersättning för kostna-bärgarlön. Detsammaställe har inte tillrätt omrens

och gods.der för bevarande fartygav
paragraf tillämpas inte sådan bärgningbärgning i dennaBestämmelserna om

avsesi § sjölagen.16 kap. 1 lsom

kap. §nuvarande 11 2 LL.paragrafDenna motsvarar
luftfartslagen hänvisar i viss utsträckning tillBärgningsreglema i

bärgningreglerna och bärgar-anmärkassjölagen. kan dockDet att om
betydelse för luftfartentillnärrnelsevisharlön praktiskt intesett samma

har det övergripande syftetbärgningför sjöfarten. Reglerna attomsom
luftfartyg och last eller med andra ordbärgningtill attuppmuntra av

reglernagäller bl.a. bärgarlön. Luft-hindra värdeförstöring. Detta om
skall betalas bara då bärgnings-bärgarlöninnebärfartslagens regler att

regelverket till sjörättsligansluterDärigenomföretaget har lyckats. en
sammanfattas med uttrycket nobrukarengelskaprincip curesom -

pay.no
föreligger till bärgarlönvilka fall detiförsta stycket regleras rättI

haft för bevarandet luft-någonkostnaderoch ersättning för ettavsom
till sjöss jämväl på land el-kan skeBärgningfartyg eller gods. somav

torde dock mycket ovanligai luftenluften. bärgningler i Fall varaav
i fråga beträffande luftballong-kommade endastoch i praktiken torde

ersättning för nödvändiga kostnaderochReglerna bärgarlöner. om
det svenska luftfartygsregistretinfört iluftfartygetgäller äroavsett om

för nödvändiga kostnaderersättningbestämmandeteller inte. Vid av
har tidigare funnitsanalogt. Dettillämpasskall bärgningsreglema en

med godset deras egendom hadesvaradebararegel lastägare närattom
1995/96:16 och med denna111. Ibärgats eller bevarats se atts.prop.

personligt för den bärgar-avskaffats har lastägamaregel har ett ansvar
dem.belöper påkostnadsersättninglön och som
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i stridbärgning uttryckligtregelandra stycket finnsI mot ettomen
fårbefogatförbudbefogat förbud.och När avgörasär rätts-ett genom

miljön, torde det dockdess last hotar baraluftfartyg ellerpraxis. Om ett
fog för förbud.finnasi undantagsfall ettrena

regler bärgningsjölagens har före-framgårtredje stycketAv att om
bärgningparagraf. betyder nöd-förevarande Detträde framför att ettav

från luftfartygeteller gods följerluftfartygeller förolyckatställt -——
farvatten. Enligt förarbetenabärgningen sker isjölagens regler, ettom

vidsträckt betydelseuttrycket farvatten setill kap. sjölagen har16 en
till farlederinte begränsat eller i övrigtUttrycket1995/96: 16. ärprop.

fartyg omfattar allatrafikerastill vattenområden större utanavsom
form vattenfarkost och allaframföra någondär det går attvatten av

omfattning.helt obetydlig Reglernaöverhuvud inte ärärvatten avsom
på hamnar och på inre farvattenocksåfria havettillämpliga på men

vattenhål e.d. däremot inteoch floder. Dammar,kanalersjöar, ärsom
sjölagen.i 16 kap.farvatten i den mening avsessom

ersättning för kostnaderbärgarlön eller enligt 2 § harfordran påhar3 § Den som en
förmånsrätt enligt 4§ förmånsrättslagenmed lgodsetluñpanträtt i fartyget eller

åtgärder harersättningen avslutats i Sveri-eller1970:979, bärgarlönen avser somom
ge.

äldre. Fordringarframför har uppkommit påföreträdefordran harEn en somyngre
till betalning.likahändelse hargrund rättav samma

där åtgärdernaden plats, för bärgningenfå lämna ellerluftfartyg skallFör att ett
skall godset i besittning, krävs borgenäremaellerbevarandet avslutades, ta attägaren

har fått betalt förinte, borgenärema sina fordringardockmedger det. gällerDetta om
eller säkerhet har ställts.

nuvarande kap. regleras11 3 § LL,paragraf,dennaI motsvararsom
för fordranluftpanträtt bärgarlön ellerfrågan uppkomsten avom

varit förnödvändiga bevarandetkostnaderersättning för särskilda som
fordrans prioritetsordning isådanluftfartyg gods,eller samtett enav av

paragrafpåParagrafen bygger IVförhållande fordringar.till andra art.
och i Genévekonventionen.1 2

fordringens uppkomst. Luft-Luftpanträtt avtalstiftas utan genom
luftpanträttenAvsereller bevarats.omfattar allt bärgatspanträtten som

varje föremålprinciperflera föremål, följer det allmänna att svararav
framför ägarförbehållföreträdeharför hela skulden. Luftpanträtt som

belastar egendomen.
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på försäkringersättning grund eller någonLuftpanträtt omfattar inte4 § som av av
luftfartyg ellerskada på gods.anledning utgår förannan

nuvarande 11 kap. 4 § LL.paragrafDenna motsvarar
vad i stället för skadad ellerallmänhet omfattarI trättpanträtt som

finns dock ingen allmänområde panträttsligförlorad På sjörättenspant.
gäller sjöpanträtt såledesdet surrogationsurrogationsprincip. När är

ff. och kap. § sjölagen.288 3 49 Det harutesluten 1973:42se s.prop.
lösningar för sjö- och luftpanträttolikaha seinte motiverat attansetts

Även det finns skäl talar för luft-f..3781973:42 attsomomprop. s.
försäkringsersättning ochomfatta ersättningskallpanträtt även annan

dessa skälsäkerhetsobjektet, kan inteför påutgår skada vä-ansessom
frångåanledning överensstämmelsen medfinnsdetså atttungt attga

sjörätten.
frånkända surrogationsrättsjöpantborgenärer harluftpant- ochAtt är
krets intressenter tillfrån den för-uteslutitslett till dessaäven att vars

försäkringsavtallagen 1927:77.enligt 54 §mån försäkring gäller om

luftpanträtten försäljningenexekutivt, upphör sedangodset§ Säljs luftfartyget eller5
erlagts. Borgenärema har till betalningköpeskillingenvunnit laga kraft ochhar rätt ur

utsökningsbalken.iköpeskillingen enligt bestämmelserna
det lossning ställs till avsändarensellerupphör,Luftpanträtten i godset genomom

borgenärens tillstånd, dengodset lämnasförfogande. Om ut utanmottagarens svarar
kände till denna. Han dock inte förhanför fordringen,godsettar emot svararomsom

vid lossningen.godset hadedet värdeän sommera

nuvarandehelt med 11 kap. 5 § LL.paragrafDenna överensstämmer
fordringen infrias. Luftpan-normaltupphörLuftpanträtt attgenom

exekution, godsets utelämnande,upphörakanträtt även pre-genom
första fallen behandlas i förevarandetvåförverkande. Deskription och

paragraf. förverkandei Fråganfalletparagraf och det tredje nästa om
behandlas i 36 kap. BrB.

luftfartyget eller godsetsåledesföreskrivsförsta stycketI att om
försäljningen har vunnitsedanluftpanträttenexekutivt, upphörsäljs

luftfartygexekutiv försäljning finns i 8kraft. Bestämmelserlaga avom
och kap. UB.kap. 8 § KL 11

i godset, detupphör luftpanträttenEnligt andra stycket genomom
förfogande. Om godsetellerställs till avsändarenslossning mottagarens

dock dentillstånd,lämnas borgenärens tar emotut utan svarar som
borgenärkände till denna. För intehangodset för fordringen, att enom

godset inte lossats inte denställningskall hamna i bättre än svararom
godset hade vid loss-det värdeförtagit godset änemot sommerasom

lämnat godset bor-befälhavareningen. På för ut utanansvaret somen
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utomobligatoriskt skadeståndtillstånd reglerna till-genärens är attom
lämpa.

Luftpanträtten registrerat i Sverige, upphör efter6 § i luftfartyg, månaderär treett som
fartygetbevarandetfrån den dag åtgärderna för bärgningen eller avslutades. Dettaav

anspråk inom tid hargäller dock inte, borgenärens anmälts tillpanträtt sammaom
för luñfartygsregistret dessutom överenskommelseLuftfartsverket i ochanteckning har

har väckts i laga ordning.träffats belopp eller talan panträttenpanträttens omom
fartygetgäller också registreratBestämmelserna i första stycket iär ett annatom

anspråkGenêvekonventionen. Borgenärens påland har biträtt skall i så-panträttsom
för inskrivningsboken för fartyget.dant fall myndighetanmälas hos den som

eller det registrerat i landOm fartyget inte registrerat ärär ett annat änom som an-
luftpanträtten efter år från den dag åtgärderna föri andra stycket, upphör bärg-ettges

ningen avslutades.Detta gäller dock inte, inomeller bevarandet fartyget omav samma
träffats belopp eller talantid överenskommelse harhar panträttens panträttenomom

väckts i laga ordning.

nuvarande kap. 6 § LL.paragraf 11Denna motsvarar
hämtat från IV paragrafInnehållet i paragrafen 4 i Geneve-är art.

får debestämmelse i konventionenkonventionen. Enligt denna upptag-
andra fördragsslutandei efterluftpanträttema inte erkännas stater trena

för bärgningenåtgärderna ellermånader från avslutandet bevaran-av
denna tid harinom antecknats i inskrivningsbo-det, inte rättighetenom
och överenskommelseken paragraf 3 har träffatsenligt artikelns en om

talan väckts rättigheten.rättighetens ellerbelopp om

IuftfartsolyckorUndersökning av

luftfartsolyckorsäkerhetssynpunkt ochOm från andra händelser§ undersökning7 av
i 1990:712bestämmelser lagen undersökningluftfarten finns olyck-berör om avsom

or.

nuvarande 11 kap. §paragraf helt 7 LL. IDenna medöverensstämmer
bestämmelserparagrafen undersökninghänvisning till degörs omen

andrafrån säkerhetssynpunkt luftfartsolyckor och händelser somav
undersökningluftfarten lagen 1990:712berör finns i om avsom

olyckor.
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Särskilda bestämmelser12 kap.

kap. finns samlatnuvarande 12 LL,kapitel,dettaI ettmotsvararsom
Huvuddelensinsemellan olikartad ka-antal bestämmelser natur. avav
kapitlet finns ocksåluftfartyg 1-3 §§. Itvångsåtgärderpitlet rör mot

förrättningarvissa 4 §, radioan-kostnader förbestämmelser omom
6 §.drogtesterläggningar 5 § samt om

Avgångsförbud m.m.

får förbjuda flygning och hindraverketLuftfartsverket eller denl § ettutser ensom
luftfartygetskall påbörjas, kanflygningendet,luftfartyg från avgå antas attnäratt om

fastställtslag eller har med stödi dennauppfyller de villkorinte som avangessom
fastställda uppfyllda.flygningen villkor inteförgäller ärlagen. Detsamma när annars

beslutet, skall beslutetmeddelat anmälasLuftfartsverket harOm någon genastänannan
detta.till verket och prövas av

kap. Enligt paragrafennuvarande 1 § LL.12paragrafDenna motsvarar
vissaoch hindras villkor inteförbjudasluftfartygs avgång ärkan ett om

motsvarande bestämmelser i kap.finns 11delsjöfartensuppfyllda. För
1988:49.fartygssäkerhetslagen

paragrafi förevarandevillkorsådana ärExempel på attsom avses
miljövärdigt, inte behörigenluftvärdigt eller be-luftfartyget ärinte är

saknardokumentation eller det föreskri-erforderligsaknar attmannat,
försäkring.ven

luftfartygs avgång tillkommerhindraellerförbjudaRätten ettatt
LuftfartsverketMed skall iverketLuftfartsverket eller den utser.som

Luftfartsverket och bl.a.vidtjänstgörregel somsompersonavses en
flygverksamheten eller luftfarty-tillsynenutförauppgifthar till att av

Luftfartsver-ellertillsynluftvärdighet samtgets person somenannan
ividta de åtgärdervid behovbefullmäktigarket särskilt att som avses

bestämmelsen.
hindraförbjuda och/ellerparagrafen regleradei ettDen rätten att

utländska luftfar-svenskasåvälomfattarluftfartyg från startaatt som
flygplats innan rättelselämnaförbjuditsluftfartyg harAtt atttyg. ett en

luftfartyget förs tillhindergivetvis ingetvidtagits innebärhar attmot
flygplatsen.påreparationsverkstad finnssomen

flesta fallhindras torde det iskallluftfartygs avgångNär ett vara
starttillstånd.fárd- ellerpå platsentillräckligt trafikledningen vägraratt

Är polismyndighet.begärashjälpdetta inte tillräckligt får av
paragraf utländska luftfartygpåförevarandeVid tillämpningen av

del till Chicagokon-bilaga 6.2i 8stadgandethänsyn tillmåste tas
tillfällig ogiltighet luft-stadgande,ventionen. Enligt detta rör avsom

inträffat, skyldig tillåtaskadadärvärdighetsbevis, den attattär stat en
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registreringsstatluftfartygetsdet skadade luftfartyget avgår medgerom
fall särskilt föreskrivna villkor iakttas.det. vissa skall dockI

paragrafenligt förevarande beslutat förbudbryterDen ettmotsom
enligt kap. förluftfartyg kan dömas 13 § BrB17 överträ-att starta ett

delse myndighets bud.av

luftfartyg frånfår hindra avgå2 § innehavaren flygplats avgifter förett att omav en
luftfarten, fartygetsföranvändningen flygplatsen och tjänsterna senastesom avserav

intebetalats och säkerhet har ställts.ankomst, uppehåll och avgång, inte har

kap.nuvarande § Enligtparagraf 12 2 LL. paragrafenDenna motsvarar
lufifartyghindra frånvarje flygplatshållare avgårätt att ett attenges

flygplatsen och tjänsternaavgifter för användningen för luftfar-avom
uppehåll ellerankomst, avgång,fartygets inte harsenasteten som avser

har ställts. Se vidare avsnitt 9.7.betalats och säkerhet inte

luftfartygfrån kvarstad för vissa finns bestämmelser§ lagen l939:6 frihet3 I omom
luftfartyg.kvarstad får på vissainte läggasatt

med nuvarandeparagrafen, helt 12 kap.I 3 § LL,överensstämmersom
l939:6 frihet från kvarstadhänvisning till lagen för vissagörs omen

vilken 1933 års kvarstadskonventionluftfartyg. denna lag, harI genom
förbjuds vissa luftfartyg beläggsinförlivats medi svensk kvar-rätt, att

inte denna lag borde arbetasskulle kunna istad. Det övervägas om
emellertid det finnsluftfartslagen. Utredningen skälatt överattanser se

kvarstadskonventionen.vid Med anledningSverige bör stå kvarom
skälinte sådanthärav finner utredningen inar-närmare övervägaatt ett

betande.
det finnserinras bestämmelsekan i arti-I sammanhanget attom en
frihet från kvarstadkel i Chicagokonventionen rörande på grund27 av

enligt denna artikel tillgodo-patentanspråk. skyldigheterSveriges är
vilken föreskriversedda 1967:837patentlagen5 § att utangenom

utländskt fartyg, luftfar-hinder uppfinningen utnyttjasmåpatentav
dess behov, det tillfäl-eller samfärdsmedel förutländskt närtyg annat

trafik eller eljest. Vidare före-ligt inkommer vid regelbundentill riket
förordna, reservdelarskrivs i denna regeringen ochparagraf äger attatt

må införas till rikettillbehör till luftfartyg hinder ochpatentutan av
luftfartyg, hemmahörande i främmandeanvändas här reparationför av

för svenska luftfartyg.medgesi vilken motsvarande förmåner Medstat
utfärdatstöd bemyndigande har regeringen kungörelsendettaav

reservdelar och1967:845 införsel och användning tillbehör tillavom
luftfartyg hinderutan patent.av

Nyluftfanslag14 19-0665
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förrättningarförAvgifter och andra ersättningar

bestämmer får meddelamyndighet regeringen föreskrif-den4 § Regeringen eller som
ersättningar för förrättningar och tillstånd enligtavgifter denna lagoch andrater om

enligt EG-förordningarföreskrifter med stöd lagen på denoch meddelats samtavsom
angående kostnad förfallen till betalning fårcivila luftfartens område. Beslut ärsom

utsökningsbalken.verkställas enligt

nuvarande kap.12 4§ innehållerparagraf, LL,Denna motsvararsom
föravgifter och andra kostnader förrättningarangåendebestämmelser

gjorts tillägg med avseende förrätt-paragrafen har påoch tillstånd. I ett
EG-förordningargrund i på den civilahar sinningar och tillstånd som

1994:1808 behöriga myndig-förordningenluftfartens område. I om
de myndigheter skallområdepå den civila luftfartensheter anges som

olika uppgifter åligger medlems-defrågor och fullgörapröva som en
Europeiskabeslutats inom gemenskapen ochenligt rättsakterstat som

förordning behöriga myndigheterdennacivil luftfart. Irör omsom
eller andra kostnader.föreskrifter avgifterfinns emellertid inga om

Radioanläggningar

användninginnehav och radioanläggningarbestämmelser§ Det finns särskilda5 avom
markorganisationen.ombord på luftfartyg och inom

med nuvarande 12 kap. §paragraf, helt 5dennaI överensstämmersom
lagstiftningtill bestämmelser i inne-hänvisningLL, görs annan omen

radioanläggningar ombord på luftfartyg ochhav och användning av
åsyftas i förstahänvisningen hand la-Medinom markorganisationen.

och forradiokommunikation. kan i sig ifråga-Det1993:599gen om
behövs. Med hänsyn till den bety-hänvisningenaktuelladensättas om

radiokommunikation har,bestämmelsernadelse för luftfarten omsom
härom i Chicagokonventionen,bestämmelseroch det finnsatt anser

hänvisning.befogat meddetdock utredningen äratt en
Chicagokonventionen kanbestämmelserna idet gällerNär nämnas

fördragsslutandeförbinder sig dekonventioneni artikel i28 staternaatt
för underlätta interna-sörja för radiotjänstterritoriumbl.a. på sitt attatt

till konventionen intematio-det i bilaga lOluftfart. finnstionell Vidare
tillämpningsförfaranden avseende teletjänst för luft-nella ochnormer

farten.
finns bestämmelser luftfar-Chicagokonventionenartikel iI 30 om

artikel ansluter sig bestämmelser i kap.Till dennaradioutrustning.tygs
rörande den radioutrustning skallbilaga till konventionen67 somav

Ämnet berörs i kap. bilagaluftfartyg. 5 2medföras ombord på även av
konventionen.till
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Drogtester

får föreskriva denregeringen bestämmermyndighet6 § eller denRegeringen attsom
eller luñfartsskyddetför flygsäkerheten skallbetydelsefullgör tjänst ärsom avsom

genomgå drogtest.

nuvarande lagstiftning.motsvarighet i Iheltparagraf saknarDenna av-
till paragrafen.bakgrundenutvecklatsnitt 7.6 har utredningen

medel, inklusiveparagraf samtliga alko-i dennaMed droger avses
dem omfattastjänstgöringsfönnågan hospåverkahol, kan som avsom

illegal narkotika andraomfattasSåledesbestämmelsen. ävenutöver
lösningsmedel, anabolasåsomdroger,används samtpreparat somsom

Även läkemedel kandopingmedel.stereoider eller andra utgörasom en
omfattas.flygsäkerhetssynpunktfara från

undersökning innefattarmedicinskMed drogtest som ana-enavses
och utandningsluft förblod och urin,lys kroppsvätskor, att tasomav

droger.reda användningenpå av
offentliganställda pri-enbartinteomfattarBestämmelsen ävenutan

omfattas bestämmelsen samtli-personkretsvatanställda. Den äravsom
betydelse för flygsäkerheten eller luft-fullgör tjänst är avsomsomga

piloter, flygledare, flygledaras-hörkretsfartsskyddet. Till denna t.ex.
flygplatskontrollanter utför särskild kon-i AFIS-tjänst,sistenter som

inklusive lokalvårdareall personalramptjänsttroll, personal i samt som
luftfartyg finns på flygplats.deeller i närhetenarbetar i som enav

genomförandet drogtester det be-det gäller själva ärNär storav av
med till den personligagenomförs på hänsyntydelse dessa etttesteratt
vill understryka kvalitati-Utredningen denintegriteten godtagbart sätt.

används ändamålsenligamåstetestmetoderaspekten. De varasomva
för andra de avsedda substan-utslaginteoch säkra. änAtt testerna ger

Vidare måste sekretessen till-självklarhet.måste varavara enserna
undersökningen lämna till-vidocksåbörfredsställande. Arbetsgivaren

hänsyntill arbetstagarna. Dessatestförfarandetinformationräcklig om
den myndighetmeddeladeföreskrifterf°ar tillgodoses somavgenom

Luftfartsverket.dvs.blir ansvarig för drogtestema,



örfattningskommentar SOU 1999:42420 F

överklagande13 kap. Tillsyn, m.m.

Tillsyn

tillsynbestämmer bestämmelserna i§ myndighet regeringen1 Den utövar över attsom
med stöd dessabestämmelserföreskrifter meddelats följs.kap. och de1-12 avsom

får myndighet i förstadet, stycket anlitaföreskriverOm regeringen som avses an-
vid tillsynen.nan

skall där avseddförsta stycket myndighet ochutövande tillsyn enligtFör annanav
tillträde lufifartyg,omedelbart till flygplat-tillsynenmyndigheten anlitar för gessom

objekt.och andraanläggningar, lokalerser,
får föreskrivaregeringen bestämmer denmyndighetRegeringen eller den attsom

i första stycket skall lämna de uppgiftermyndighetstår under tillsyn avsessomsom av
tillsyn.behöver för kunnamyndigheten utövaattsom

direkttillsyn, saknar motsvarighet i dens.k.paragraf,Denna rörsom
finns bestämmelsernärvarande tillsynnuvarande luftfartslagen. För om

regleras i dennaVad paragrafi LL.spridda på flertal ställen ärett som
bemyndigandenverksamhetskontroll. krävsDetillsyn somavsersom

tillträdeskontroll skall kunnaerforderligför tillsyn i form utövasatt av
materiella regler. vidare kapitelrespektive Seåterfinns i anslutning till

17.

Överklagande

föreskriftereller enligt har meddelatsdenna lagLuftfartsverkets beslut enligt2 § som
trafiktillstând hos regeringen.frågoröverklagas imed stöd lagen rörsomav

enskildmyndighetsutövning enligt denna lagbeslut vidLuftfartsverkets övriga mot
lagen överklagas allmänmeddelats med stöd hosenligt föreskrifter hareller avsom

tillvid överklagande kammarrätten.Prövningstillständ krävsförvaltningsdomstol.
förordnas.gäller omedelbart, inteparagrafi dennaBeslut annatomavsessom

kap. Som behandlats inuvarande 14 2 § LL.paragrafDenna motsvarar
överklagandebestämmel-vid sinkapitel har utredningen19 översyn av

fastställt, vilka innebär bl.a. frånriksdagenriktlinjerbeaktat de attserna
kräverärenden inte ställningsta-sådanalyftas bortregeringen bör som

enda beslut direktpolitiskt Defrån regeringengande organ. avsom
i frågor rörandefunnit beslututredningenpolitisk karaktär är tra-som

stycket överklagasenligt första tillskallfiktillstånd. beslutDessa rege-
ringen.

beslut kan överklagas, vilketvilka övrigaandra stycketI somanges
förutsättning enligt andraförvaltningsdomstol. Ensker till allmän

myndighetsutövninginnebäraskallstycket beslutet motär att en en-
partsbesked undantas från möj-beslutskild. detta liggerI typenatt av

partsbesked ståndpunkterMedöverklagande.ligheten till menas som
förhållanden,civilrättsliga och liknandeiLuftfartsverket intar partsom
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hyresavtal, kräva betal-köp,beslut häva säga ettatt attt.ex. att ett upp
utsökas föregående dom,kan avslåning för fordran inte utan atten som

avböja ackordserbjudandebetalningsanstånd, ochbegäran ettatten om
skadestånd.betalavägra attatt

Allmänt bemyndigande

den myndighet regeringenregeringen eller bestäm-den mån behövs får3 § I det som
ytterligare föreskriñeri denna lag, meddelabehandlasi de avseenden sommer, som

trafik.eller hälsa ellerpersonlig säkerhetgäller skydd för liv,
får, regeringen föreskrivertill föreskriñemaFörvaltningsuppgift ansluter omsom

överlämnasstycket uppgifteni förstadet, myndighet ävenannan, omavsesav som
myndighetsutövning.innefattar

nuvarande kap. 3 § LL, innehåller14paragraf,Denna motsvararsom
norrngivningskompetens och förvalt-delegeringbestämmelser avom

myndighetsutövning.innefattarningsuppgifter som

Krig eller krigsfara

Är får regeringen, i den utsträckning rådande förhål-krigsfaraSverige i krig eller4 §
undantag frånenskilda fall medge bestämmelser-eller ilanden påkallar det, föreskriva
stöd denna frånmeddelats med lag ochföreskrifter hari denna lag, från avsomna

luftfarten. Regeringen får därvid meddela deandra lagar och författningar avsersom
föreskrifter behövs.som

utomordentliga förhållanden föran-råder sådanadetDetsamma gäller, ärsomom
befunnit sigSverige harkrigsfaraledda krig eller somav av

i krig har meddelat föreskrifter enligtdå SverigeOm i fallregeringen andra ärän
underställas riksdagens prövning inom månadföreskriñemadenna paragraf, skall en

föreskrifternaunderställning inte sker eller intesådanefter utfärdandet. Om någon om
underställningen, upphörmånader från föreskrifternatvågodkänns riksdagen inomav

gälla.att

nuvarandemed kap. 4 §14denna paragraf, heltI överensstämmersom
vilka regeringen generella möjlig-finns bestämmelserLL, gesgenom

föreskriftermeddela i situationer krigochmedge undantagheter att av
eller krigsfara e.d.

Definitioner konventionerav

har meddelatsoch föreskrifter med stödVid denna lag5 § tillämpningen som avav
lagen avses

angående internationell luñfartkonvention civilmed Chicagokonventionen den
december 1944,avslutades Chicago den 7isom
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konvention rörande internationellt erkännandemed Genévekonventionen den rättav
den 19juni 1948,lufifartyg avslutades i Genevetill som
konvention internationell luftbefordranmed Warszawakonventionen den om som

revideradesoktober 1929 och detundertecknades den 12 ii Warszawa som genom
avslutade protokollet, det i Guatemala City denden 28 1955 8Haag september genom

de i Montreal den 25protokollet september 19751971 avslutade samt genommars
ochoch 4avslutade protokollen 3 nrnr
den konvention internationell luflbefordranmed Guadalajarakønventiønen om som

fraktföraren, undertecknades iavtalsslutande Guadalajarautförs denän somav annan
den 18 september 1961.

med nuvarande kap.helt 14 §denna paragraf, 5I överensstämmersom
olika konventioner i författ-dedefinitionerLL, nämnsupptas somav

hänvisas till de i paragrafenförfattningstextningstexten. det iNär en av
innefattas normalt för Sverige bindan-Omnämnda konventionema även

konvention.de ändringar aktuellav

14 Ansvarsbestämmelserkap. m.m.

Ansvarsbestämmelser

luftfartyg påoaktsamhet så vårds-eller§ Den uppsåtligenl manövrerar ett ettsom av
för vårdslöshetför fara döms iflygtrafik tillegendomlöst andras liv eller utsättssätt att

två år.eller till fängelse högstböter i

motsvarighet i den nuvarande luftfartsla-direktparagraf saknarDenna
det överlåts LuftfartsverketföljdParagrafen att attär avgen. en

vidare avsnitt 12.2.meddela trafrkbestämmelser, se

efter ha förtärt alkoholhaltigaluñfartyg dryck-ombord påDen tjänstgör2 § ett attsom
efter tjänstgöringen tillalkoholkoncentrationen under eller uppgåri så mängdstor atter

utandningslufien döms förmilligram liter iblodet eller 0,10minst 0,2 promille i per
månader. Detsamma gäller deni högstflygfizlleri till böter eller fängelse utövarsomsex

angående alkoholkoncentrationen fñtar inteVillfarelse6 kap. 23tjänst iangessom
från ansvar.

tjänstgör ombord påstycket döms också denförstatlygfylleri enligtFör ettsom
6 kap. 23 § efter ha intagit narkotikailuftfartyg tjänsteller attutövar som angessom

så mängd det under eller efterl968:64 ii narkotikastrafflagen8 § attstorsom avses
i blodet. gäller dock intekvar Dettatjänstgöringen finns något narkotiskt ämne om

behörig receptutfärdares ordina-läkares ellerenlighet mednarkotikan intagits i annan
tion.

också tjänstgör ombord pådöms denförsta stycketFör tlygfylleri enligt ettsom
då så påverkadi 6 kap. 23 § och al-luñfartyg eller tjänst ärutövar anges avsomsom

han inte på be-medel, det kankoholhaltiga drycker eller något antas, att ettannat att
uppgifter.sinatryggande kan fullgörasätt
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nuvarande kap. 1 § LL. Första stycket13Denna paragraf motsvarar
luftfart.onykterhet vidinnehåller huvudregeln för Denna taransvarom
blod eller utand-alkoholkoncentrationen i gämingsmannenssikte på

behövertjänstgöringen.ningsluft under eller efter Bara gränsernaen av
skall inträda. någon har uppnått föruppnådd för Näratt ansvarvara

inte några bedöm-behöver domstolenstraffbarhet angivet värde göra
fullgöra sina uppgifterförmåga på be-ningar den tilltalades ettattav

presumtionen de nämnda värdenatryggande Regeln bygger attsätt.
kan fullgöra sina uppgifterinte pågenerellt indikerar attsett personen

fri bevisprövning promillereglemaråderbetryggande Det närsätt.ett
kan således möjligt637. Detskall tillämpas jfr NJA 1984 attvaras.

eller utandningsprovblodprov detpromillegränsfastställa utan omen
har konsumeratsden mängd och deföreligger uppgiftersäkra somom

finns dock anledning iakttatidpunkter har Detdet ägtnär attrum.
teoretiska beräkningarfråga alkohol-försiktighet imycket stor om av

form tekniskfinns någon bevisningintekoncentrationen detnär av om
i kroppen.förekomsten alkoholav

nedreendast inte uteslutetinnehåller DetHuvudregeln gräns. ären
huvudregeln, alkoholkoncentra-efterdömaskan ävenatt ut omansvar

gränsvärde i Så bör bl.a.det 3 skevarit högretionen än som anges
varit mildrande.omständigheternavid gärningar där

alkoholkoncentration bara sikte på alkohol-Bestämmelserna tarom
gärningsmanför varit påverkadberusning. Frågan en som avansvarom

ellerandra tredjeefter stycket.bedömasandra medel skall
luftfartygombord innebär såvältjänstgörUttrycket ett att

omfattaskabinpersonal bestämmelsen. Genomflygbesättning avsom
flygledareomfattas i flygtrafikled-§till kap. 23 ävenhänvisningen 6

i den mån regeringen har föreskrivitflygteknikerochningstjänst samt,
med tjänstgöringmarkorganisationendet, personal inom ärsomannan

betydelse för säkerheten.av
skall haftha uppsåt tilldet gäller rattfylleri det förarenNär attanses

den mängd medförtalkoholhaltiga drycker och ihan har förtärtatt som
ställs inga kravpåverkan. Däremotstraffbara koncentrationen ellerden

alkoholkoncentrationen ellereller det gällerpå uppsåt oaktsamhet när
förstått eller bort förståalltså hapåverkansgraden. behöver inteFöraren

alkoholkoncentration eller varit så påver-han hade straffbaruppnåttatt
irrelevant vad han självstraffansvar. ocksåkad krävs för Det ärsom

körfönnåga Enligt utredningens meninghade för sinuppfattning om
flygfylleri.gälla i frågabör ordning omsamma

stycket blevförsta BrB år 1994kap. 2§Genom ändring len av
rekvisitet tillämpligsubjektiva ocksådetallmänna regleringBrB:s av

‘ med hänvisningar.6 uppl. 1995, 80Hoflund, Trañkbrottslagen,Se s.
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Ändringen innebär det beträffandestraffrättens område.på att även
ställs presumtionstraffbestämmelser utanför BrB detattupp en om

straffrättsligt skall utkrävas. dennafordras för Motuppsåt att ansvar
framgådet lagtexten börbakgrund har utredningen vill-ansett att attav

alkoholkoncentrationen inte fritar frånfarelse angående ansvar.
ändring har föreslagits beträffandedenAndra stycket motsvarar som

Hänvisningen till 8 § narkotikastraff-1998/99:43.rattfylleri se prop.
illegalomfattar såväl narkotikabestämmelseninnebärlagen att som

ingår i läkemedel.narkotikaklassade substanser Vissalegal, dvs. som
kroppen och bildar metaboliter,omvandlas inarkotiska preparat en

kannedbrytningsprodukter, narkoti-form utgöra ett annatsomav
intagits.ursprungligen Bestämmelsen hardetkaklassat ämne än som

narkotiska skall ha funnits blodetidärför utformats detså ämneatt som
skall omfattas § narkotikastraffla-8under eller efter tjänstgöringen av

identiskt med den narkotika intagits.behöver inte somvaragen men
undantag för den i enlighetockså medAndra stycket innehåller ett som

receptutfärdares t.ex. tandläkare ordina-behörigläkares eller annan
grund sjukdom ellerpå till-tion intagit narkotika. Den annatsom av

läkemedel ochnarkotikaklassade använderi behovstånd är somav
omfattasordination således inte total-läkarensmedlet i enlighet med av

gäller i stället reglerna s.k. klinisktförbudet. dessaFör ompersoner
tredje stycke. Med begreppet ordina-paragrafensfylleri återfinns isom

viss behandling, i detta fallinstruktionsakkunnigtion om me-avses en
läkemedel viss angiven dos. Illegalnarkotikaklassatdicinering med av

liksom bruk illegal narkotikaläkemedelnarkotikaklassatåtkomst avav
faller således utanförlegala undantageteller överdosering preparatav

och omfattas nollgränsen.av
till narkotika intagits.haft uppsåtskall haGämingsmannen att

särskildaläkemedel förskrivsnarkotikaklassadeSamtliga recept-
försedda med vamingstriangel.förpackningar Iblanketter och dess är

förteckningarföreskrifter LVFS 1997:12läkemedelsverkets överom
årligaoch i den utgåvan Pati-1998:3narkotika med tillägg LVFS av

substanser narkotikaklassa-vilkafinns informationent-Fass ärsomom
de.

kriminaliserat i narkotikastraffla-narkotikaOlovligt bruk äreget av
sådant intag narkotika skall,eftertjänstgörDen öv-ett av omgen. som

uppfyllda,paragraf dömas för flyg-dennariga förutsättningar enligt är
fylleri.

och flygfylleri bör ådömasnarkotikabrottVid fall ringa ansvarav
ringanarkotikabrottet inte konsu-båda brotten.för Om är att anse som

fråga flygfylleriflygfylleribrottet. Omdetta däremot är grovtommerar
narkotikabrottringa medan det börfår detta brott konsumera ettanses

inte ringa.narkotikabrottmeddömas i konkurrens ärsom
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kliniskt fylleri,bestämmelser s.k. in-tredje stycket finnsI somom
tjänstgöringnebär vid sin så påverkadådöms den äratt avansvar som

betryggande kan fullgöraalkohol det kan han inte sättettatt attantas
gäller gärningsmannen påverkadsina uppgifter. Detsamma ärom av

stycke avsedd vidAnsvarsregeln i detta alko-något medel. är attannat
till alkoholkoncentrationsre-subsidiär i förhållandeholpåverkan vara

påverkansgradenbevisning integeln i första stycket på det sättet att om
uppfyllt.promillerekvisitet För kunna slåskall behöva föras, är attom

sådan gärningsmannen inte på betryg-fast påverkan varithar att ettatt
domstolen hänvisadsina uppgifter till såda-utföragande kunnat ärsätt

uppgiftermisstänktes vad och hurbevismedel den egna omsomna
klinisk läkarundersökningochmycket har förtärt, vittnesutsagorhan

analys urin och blod. praktiken tordemed Ikan kompletteras avsom
förs påverkansgradenbevisning pådet dock bli ovanligt annatatt om

resultatet blodanalys eller utand-dokumentationänsätt avavgenom
stycket torde ha sintredje betydelseBestämmelsen iningsprov. största

eller den tilltalade förtärt såvälalkoholandra medel använts närnär än
medel.alkohol andrasom

förutom narkotiskamedelMed uttrycket ävenpreparatavses ex-
lugnande och smärtstillandeempelvis sömnmedel samt preparat.

fylleriför kliniskt kunna komma frågai såAllmänt börsett ansvar
berusad det vid objektiv bedömningvarit sågärningsman attsnart enen

betryggande kan utföra sinahan inteframstår sättettatt upp-som
ställas i det hänseendetkan bör bl.a.kravgifter. Vilka allmänna som

ligger bakom avgränsningen straf-grunderljuset dei avsomses av
promillegrånsen. I praktiken torde det dockgällerfansvaret detnär

till för kliniskt fylleridömaaktuelltknappast bli näränannatatt ansvar
tilltalade varit så kraftigt påverkad detdenutredningen visar attatt

påverkad.hanbeteendeframgått hans attav var
gärningsmannenBeträffande alkohol krävsmedel attänannat an-

tjänstgöringen hade uppsåtundertingen han ellerintog dettanär senare
rusgivande.mängd intogden hanomfattade medlet iatt varsom

alkoholhaltiga drycker ochdet samtidigt brukNär gäller annatav
uppnås med varje medelintestraffbar påverkanmedel skall i fall dåde
hade rusgivande verkandeavseendeför sig uppsåt föreligga med att

i kombination med varandra.
i högst månader. Vidfängelseböter ellerStraffskalan innehåller sex

till den skillnad ihänsynpåföljdenbestämmande måste tasav
flygfylleri begångetmellanstraffvärde föreliggakan t.ex. enavsom

kabinpersonal.begångetlinjefart motsvarande brottpilot i och av
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Är döms för tlygfylleribrott till fängel-3 § i 2 § grovt grovtett attsom ansesomavses
skallår. brottet särskilt beaktasi högst två Vid bedömande är grovt gär-om omse av

ningsmannen
uppgår till minsthar hañ alkoholkoncentration 1,0 promille i ellerblodetsomen

0,50 milligram utandningsluften,liter iper
någotpåverkad alkohol ellerhar varit medel, elleravsevärt annatavannars

påtaglig fara för flygsäkerheten.fullgjort sin uppgift på inneburitsättett som

för onykterhetsbrottdenna paragraf föreskrivsI ärett grovt.ansvar som
ingår inte i straffskalan.Straffet fängelse i högst två år. Böterär

skall medFrågan skall beaktandebrott avgörasgrovtett ansesom
vid bestämmelsensamtliga omständigheter brottet. I har emellertidav

bedömningen brottetdomstolen vid särskiltärangetts att grovtomav
omständigheter. Vilka dessa omständigheter fram-skall beakta vissa är

fall omständighet därpunkterna de förelig-går 1—3. I nämnsen somav
bedömasskall brottet regelmässigt Om det samtidigtgrovt.somger

omständighet hänsyn till kan det medfö-finns någon förmildrande att ta
brottet bedöms lindrigare.attra

alkoholkoncentrationensikte på ochförsta på-De två punkterna tar
alkoholkoncentrationen uppgått till minstverkansgraden. 1,0Har pro-

liter utandningsluft,milligram skall brottetmille i blodet eller 0,50 per
gäller enligt punktDetsammanormalt bedömas 2grovt. gär-som om

påverkad alkohol eller någotningsmarmen varit avsevärt annatav me-
för fall där den misstänkte har varitdel. Punkten främst på-2 är avsett

alkohol eller där detmedel inte föreliggerverkad något änannatav
alkoholkoncentrationen. avsevärdEn påverkanbevisningnågon avom

föreligga klartdet står alkoholkon-alkohol kan vissa falli även attom
angivna gränsvärdena. Straffansvartill de förcentrationen inte uppgått

förutsätter övertygande utredningfall på-brott i sådantgrovt ett en om
bevisning gärningsmannen konsume-verkansgraden attt.ex. omgenom

varit kraftigt berusad. Regeln ialkohol eller hanmängder attrat stora
alternativ till regeln i förstaandra punkten kan inte tillämpas ettsom

omständigheten tjänstgjortden någonpunkten på så enbartsätt attatt
promille skall medföra hanmed alkoholhalt 0,9i blodet attt.ex.en

punkten.döms för brott enligt andragrovt
Även omständigheterna har förelegatnämndanågon deom av nu

bedömakan inte Detta kandet så brottet är att grovt.att som ex-vara
faran för flygsäkerhetenempelvis hänga med varit ringaattsamman

Åtjänstgöringssituationen. andra sidan kan, fram-med hänsyn till som
bedöma alko-går tredje punkten, brottet ävenatt grovtsomvara omav

varitpåverkansgraden inte så detholkoncentrationen eller stor men
för flygsäkerheten. framför-påtaglig fara Detdäremot har funnits ären

anledning beaktafinnas i dettaallt situationer det kantvå att sam-som
utförthar sin uppgiftmanhang, nämligen gärningsmannen ettom
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gämingsmannen haftbegångetvårdslöst eller brottet närärsätt enom
särskilt ansvarsfull uppgift.

omständigheterna inte ställdeuppgift eftergämingsmannensOm
beskaffenhet dettaenkel någothöga krav på honom ärutan somavvar

brott.gärningkvalificera hanstalar grovtemot att som
krav måste ställasdesto högre påalkoholkoncentrationenlägreJu är

gämingsmarmens berusning iföromständigheterandra försvarande att
ha inneburit påtagligskall bedömasi punkt 3den mening ensom avses

fara för flygsäkerheten.
s.k.paragraf artbrott.förevarandeenligtbrott ärEtt att ettse som

fängelse och det börför brottet fö-normalpåföljdenskallSåledes vara
frihetsberövande påföljd skall väl-ickeförreligga särskilda skäl att en

mycketmed restriktivitet ochanvändasVillkorlig dom börjas. stor
fallundantagsfall. de där Villkorlig domIendast i klarakomma i fråga

i undantagssituationer,denna,börkommer till användning utom rena
bötesstraff.kraftigtkombineras med ett

månader döms den uppsåtligenfängelse i högst4 § Till böter eller somsex
förbud harstycket eller meddelats med stödförstabryter kap. 4 §l motmot som

fjärde stycket,kap. 4 §1av
stycket eller villkor har meddelats enligt§ förstabryter kap. 5 motlmot som

kap. § andra stycket,1 5
föreskrifter har meddelats med stöd l kap. 6ellerbryter förbudmot som av

anmälanansökan eller enligt 2 kap.,viduppgifterlämnar oriktiga
enligt eller föreskriftermärkt 2 kap. 13 § enligtinteframför luñfartyg ärsom

stöd därav,har meddelats medsom
första meningen,första stycket§bryter 3 kap. lmot

ellertillbehör reservdelar till dem, utförtillverkartillverkar luñfartyg samt un-
på fartyg, tillbehör och reservdelarändringsarbetenderhålls-, reparations- och utan

tillstånd,föreskrivet
föreskrifter har meddelats med stöd där-ellerbryter 4 kap. l-5 motmot som

av,
kap.bryter 5 2mot

följa befälhavarens order,luftfartyg underlåtervid tjänstgöring ombord på10. att
kap. 811. bryter 5mot

sjukdom, uttröttningpå grundluftfartyg12. tjänstgör ombord på ett avmen som
uppgifter betryggandesinafullgöra sätt,eller andra sådanaskäl inte kan ettav

landningsförbud har meddelatsområde därlandar med luftfartyg inom13. ettett
med stöd 6 kap. 2av

eller14. bryter 6 kap. 4 7mot
med stöd 6 kap. 10meddelatsföreskrifter har15. bryter mot avsom

stycket,första16. bryter 6 kap. 18 §mot
stycket,förstabryter 6 kap. 22 §17. mot

kap. 9 eller lltillstånd enligt 7föreskrivet18. luñfartutövar utan
har meddelats med stödde villkorluftfart åsidosätter19. vid utövande som avav

stycket eller 10 § andra stycket,8 tredjestycket, §första § andra7 kap. 5 § stycket, 7
8 kap. 3vad iunderlåter landa enligt20. sägsatt som
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21. använder luftfartyg vid luftfart föreskriven försäkring enligt 10 kap.ett utan
4

Till böter fängelse månadereller i högst döms den oaktsamhet be-ävensex som av
går gärning i första stycket 1-9 och 11-21.som avses

paragraf nuvarande kap.Denna 13 2 § LL.motsvarar
Enligt punkten föreskrivs straffansvar för den vidärsom ny, som

civil luftfart använder oregistrerat luftfartyg och för viddenett som
icke tillståndspliktig luftfart stadigvarande använder luftfarttgett som
inte Sverige för den använder luftfartygregistrerat iär samt ettsom

miljöskäl inte får användas inom svenskt område. det gällerNärsom av
medkravet på registrering kan anmärkas det stöd kap. § kanl 7att av

föreskrivas härifrån beträffande luftfartygundantag s.k. särskild be-av
skaffenhet.

Punkten den framför luftfartyg med Överljudsfartavsersom som
eller bryter villkor föreskrivits i samband med tillståndmot attsom som
framföra luftfartyg med Överljudsfart, nuvarande punktenmotsvarar

Punkten den bryter föreskrifter med stödmotsom avser som som
kap. 6 har meddelats inskränkningar eller förbud luft-1 § motav om av

fart nuvarandeinom Viss del landet, punktenmotsvararav
Enligt punkten nuvarande punkten kan denmotsvararsom

straffas lämnar oriktiga uppgifter vid ansökan eller anmälan enligtsom
kap. här alltså uppgifter vid luftfartygs registrering2 Frågan är ettom

och i luftfartygsregistret övrigaanteckningar anmälningarsamtom om
enligt kap.2

Punkten nuvarande punkten5 motsvarar
punkten delvis nuvarande punkten föreskrivsI motsvararsom

straffansvar för den använder luftfartyg inte uppfyller fö-ettsom som
reskrifterna luftvärdighet och miljövärdighet.om

Enligt föreskrivs straffansvar för denpunkten till-ärsom ny, som
verkar luftfartyg tillverkar tillbehör eller reservdelar till dem, utförsamt
underhålls-, reparations- och ändringsarbeten på fartyg, tillbehör och

föreskrivetreservdelar föreskrivet tillstånd. Med tillståndutan avses
dels tillstånd enligt kap. dels tillstånd enligt finns3 10 JAR-l45 som
intagen i bilaga rådets förordningi EEG 3922/91 och därför har2 nr

EG-förordning.status av
punkten delvis nuvarande föreskrivsI punktenmotsom svarar

straffansvar för den bryter före-bryter 4 kap. eller1-5mot motsom
skrifter meddelats med stöd därav. innebär bl.a.Detta denattsom som
för luftfartyg gällande flygcertiñkat eller elevtillstånd straf-kanett utan
fas. Vidare det brott föra luftfartyg kate-utgör t.ex. ett att ett av annan
gori, klass och i certifikatet eller under andra förut-äntyp som anges
sättningar följer certifikatet och därtill knutna behörigheter.som av
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nuvarande punkten före-delvispunktenEnligt motsvararsom
eller, fartyget inteluftfartygsstraffansvar för ägareskrivs ett an-om

ställe luftfartygibrukar detdenvänds ägarens ettägaren, omsomav
föreskrivetpå sätt.inte bemannatär

punktennuvarandePunkten 10 motsvarar
nuvarande punktendelvisPunkten 11 motsvarar

straffansvar för denföreskrivsEnligt punkten 12, är somny,som
sjukdom,grundluftfartygombord på ut-tjänstgör ett avmen som
uppgifter påkan fullgöra sinaskäl intesådanaandraellertröttning av

skillnad från be-bestämmelse omfattar tillbetryggande Dennasätt.ett
ombord påpersonal tjänstgörendastflygfylleristämmelserna somom

tillämplig denkunna bli påbestämmelse börluftfartyg. ävenDennaett
alkoholförtäringgrundnedsatttjänstgöringsfunktion är menavvars

nivå itill denlängre uppgårintealkoholkoncentrationendär som anges
2

förstanuvarande 135§delvisEnligt punkten 13, motsvararsom
landar inom områ-för denstraffansvarstycket föreskrivs ett8 LF, som

meddelats förbud landa. Närharkap. 2 §stöd 6de där det med attav
till bör straffbe-förts lagenbestämmelserna övermateriellade numera

innebär straff-Bestämmelsenlagen.istämmelsen också upptas en
nuvarande ordning.medi jämförelseskärpning

nuvarande punkternamotsvarighet isinharpunktenEnligt 14, som
inrättar flygplats ellerdenförstraffansvaroch föreskrivs87 ensom

mindre betydelseombyggnaden intesåvida ärflygplats,bygger avom
tillstånd för denföreskrivetanvändning,flygplatsens samtför utan som

drifttillstånd eller driverföreskrivetflygplats i bruk utantar som enen
i drifttillståndet.fastställtsvillkormed deflygplats i strid som

nuvarande punktendelvisPunkten 15 motsvarar
straffansvar för denföreskrivsEnligt punkten 16, är somny,som

flyg-sådan delbeträderflygplatshållare etttillståndutan en avav en
skyltar eller påstängsel ellerdetför vilkenplatsområde annatgenom

Motsvarande gällertillträde.inte harallmänhetenframgårklartsätt att
luftfarten.föranläggningarför andraäven

nuvarande punktendelvispunktenEnligt 17, motsvararsom
eller flygteknikerflygledaretjänstgöra utanstraffbeläggs det att som

certifikat.gällande
punkten straffbe-nuvarande 10,Enligt punkten 18, motsvararsom

vederbörligt till-luftfartutövandeinnebärgärningarläggs utanavsom
stånd.

föreskrivsnuvarande punkten ll,punktenEnligt 19, motsvararsom
fastställtsvillkor har iåsidosätterför denstraffansvar ettsomsom

utbildningstillstånd eller trafrktillstånd.bruksflygtillstånd,drifttillstånd,
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nuvarandeEnligt punkten föreskrivspunkten 20, 13,motsvararsom
landningsskyldighetstraffansvar för den bryter enligt 8 kap.motsom

3
nuvarandeEnligt punkten punkten föreskrivs21, 15,motsvararsom

använder luftfartyg vid luftfartstraffansvar för den före-ett utansom
skriven försäkring enligt kap. 410

med undantag för den vidandra föreskrivs tjänstgö-I stycket som-
underlåter följa befålhavarensluftfartygring ombord på orderatt -
oaktsamhet begår någonför den gärningäven ansvar av somsom avses

i första stycket. vidare avsnitt 21.1.Se

månader dömsi högst den uppsåtligen eller5 § Till böter eller fängelse sex som av
oaktsamhet

förordning EEG 2407/92 den 23 juli 19921 bryter rådets utfär-mot nr av om
dande tillstånd för lufttrafikföretag attgenomav

operativ licens,utföra lufttransport erforderligutan-
förordningen,uppfylla försäkring i artikel 7 iinte kravet på-

i förordningen.förhandsgodkännande enligt artikel 10inte inhämta ett-
EEG 2408/92 den 23 juli 19922 bryter rådets förordning EG-mot nr av om

gemenskapenlufttrafilcföretags flyglinjer inomtillträde till attgenom
för gäller allmän trafikpliktflyglinje vilken ochutföra lufttransport på annanen-

enligt artikel i förordningen,meddelats med 4trafiktillstånd ensamrätt
meddelats med stöd artikellufitrafik strid förbud 6 i förord-iutövar mot som av-

ningen,
föreskrifter eller villkor meddelats enlighetlufttrafik strid i mediutövar mot som-

artikel 8 och 9 i förordningen.
förordning.EEG 2409/92 den juli3 bryter 23 1992 biljett-rådetsmot avnr om

inte följa beslut fattatsoch tariffer för luftfart med stödpriser att ett somgenom av
iartikel 6 förordningen.

saknar motsvarighet i nuvarande straffbe-denna paragraf, LL,I som
utvecklats avsnittenlighet vad har i 21.2 antalläggs i med ettsom
den civila luftfartensEG-förordningat på område.överträdelser av

uppsåtligen eller oaktsamhet6 § Till böter döms den avsom
bryter kap.3 4mot

innehavi ärende, certifikat eller behö-lämnar oriktiga uppgifter rörett som av
vid kontrollerrighetsbevis frågan behörighet, eller ellereller annan prov, annanom

tillsyn behörigheten,över
har meddelats med stöd 6 kap. 22 § stycketbryter föreskrifter andramot avsom

första meningen,
ellerutför det i biljetter standardvillkor finns före-4. passagerartransporter utan att

kap. första stycket,skrivna utfästelser i 9 22 §enligt vad som anges
kap. tredjetillträde i enlighet med 13 1 § stycket.inte lämnar myndighet

falli andra i 1-4 uppsåtligen för-Till böter döms också den än som angessom
eller 8 kap.någon skyldighet enligt l-6summar
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finnskap. §nuvarande 13 2 LL,paragraf,dennaI motsvarar sam-som
böter.föranledakanantal förseelserlat ett som

använderför denstraffansvarföreskrivspunktenI är somny,som
eller miljövärdig-luftvärdighetsbevisfinnsdetluftfartyg attutanett

luftfartygtillämpasendastbörbestämmelse när ärhetsbevis. ettDenna
bevis härom. Visassaknasoch detmiljövärdigtluftvärdigt respektive

miljövärdigt bör det enbartellerluftvärdigtintedet luftfartyget äratt
stycketförstaenligt 4 §dömas till ansvar

har emellertid skettnuvarande punkten DetPunkten 2 motsvarar
gärningarområdetstraffbara ävendetutvidgning att somgenomaven

straffbeläggs.oaktsamhetsker av
punkten föreskrivsnuvarandedelvispunktenI motsvararsom

föreskri-markorganisationen tjänstgöridenstraffansvar för utansom
behörighetsbevis.vet

nuvarande punktenPunkten 4 motsvarar
för intestraffansvar denföreskrivspunktenI är som gerny,som

anlitar, omdelbart tillträdemyndigheten närmyndighet eller somannan
kap. 1enligt 13tillsyn utövas

kap. andra stycket.nuvarande 3 §13Andra stycket motsvarar

föranleda enligtoaktsamhet, skall den interingahar skettOm gaming7 § ansvaraven
denna lag.

med nuvarande kap. 4 § LL.helt 13paragraf överensstämmerDenna

skall dömas tillstraff enligt brottsbalken intemedbelagdgärning8 § För är ansvarsom
enligt denna lag.

förstamed nuvarande kap. §helt 13 5paragraf överensstämmerDenna
stycket LL.

Förverkande

medverkar tillbegär elleruppsåtligenställehansieller någon9 § Om är enägaren som
flir-luftfartyget förklaraskanellerstycket 2§ förstasådan gärning i 4som anges

skäl.finns särskildadet i övrigtellerbrottförebyggaverkat, det behövs för att omom
ifartyget inte finnsoskäligt. Omförverkande uppenbartdockDetta gäller inte, ärom

förverkat.behåll, förklaraskan värdet
luftfartyget eller nå-förvärvathari goddengäller inteFörsta stycket tromot som

särskild till det.rättgon

§ LL.kap. 6nuvarande 13paragrafDenna motsvarar
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Vite

10 § Ett föreläggande eller förbud myndighet meddelar enligt denna lag, ellerett som
enligt föreskrifter har meddelats med stöd denna lag, får förenas med vite.avsom

denna paragraf, saknar motsvarighet i nuvarandeI LL,som ges myn-
digheter förena förelägganden och förbudgenerell med-rätt atten som

föreskrifterdelats eller enligt meddelatsenligt denna lag med stödsom
bestämmelser vite finns i lagendenna lag. Närmare 1985:206av om

viten.om

Övergångsbestämmelser

träda i kraft den julilagstiftningen bör l 2000. Genom denDen nya nya
nuvarande luftfartslagen, lagenlagen kan, förutom den 1922:382 an-

i följd luftfart, lagengående ansvarighet för skada 1970:926av om
och lagensärskild kontroll flygplats 1984:283 med vissa bestäm-på

Airlines flygpassagerarterminalmelser för Scandivaian Systems i
bestämmelserna i dessa lagar harMalmö upphävas arbetats in i dendå

lagen.nya
godkännandenCertifikat, och har meddelatstillstånd enligtsom

med stöd den meddeladeluftfartslagen och föreskrifter,1957:297 av
innehåll. förnyelseskall fortsätta gälla enligt sitt Frågoratt ettom av

godkännande skall dockäldre tillstånd eller enligtcertifikat, denprövas
certifikat, tillståndåterkallelse eller godkän-lagen, liksom ettavnya

tillstånd den händelsegodkänna lig-nande eller vägran ettatt om som
sedan lagen haringripandet har i kraft.till grund för ägt trättrumger

övergångsbestämmelsema tagits före-Vidare det antalhar i ettupp
hänför tillsig Warszawakonventionen iskrifter lagstiftningatt somom

skall fortsätta gälla.fall Dessa föreskrifterdess äldre lydelser i vissa att
övergångsbestämmelsema till nuvarande lagstift-medöverensstämmer

ning.
luftfartuppkommit skall äldre be-Beträffande skador genomsom

inträffatskadehändelser före lagensstämmelse gälla i fråga somom
ikraftträdande.

straffbestämmelserna följer lagendet 5 § 1964:163När gäller av
också tillämpliginförande brottsbalken, inom special-ärsomom av

efter den lagstraffrätten, skall bestämmas gälldestraff när gär-att som
dom meddelas, skall denning företogs. lag lagen till-Gäller närannan
strafffrihet från eller till lindrigare straff.lämpas, den leder tillom
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ändring ilagtillFörslaget23.2 om

brottsbalken

2 kap.

§3
innebär brott begåttsändringgjortsförsta punkten har attI somsomen

svenskt drift-någon medanvändsluftfartygombord ettett avsom
drifttillståndMedjurisdiktion.svenskskall falla undertillstånd avses

i första handanvändsMedkap. närenligt ettdrifttillstånd 7 ut-avses
inom för dennessvenskluftfartyg brukas operatörländskt ramenenav

utländsktanvändersvensk operatör ettdrifttillstånd, näräven enmen
lease bör stadgandets.k.besättningmedinluftfartyg hyrs wetsom

tillämpning.äga

§5
för brott, inom riket begåttsfår åtalstycketförstaEnligt nuvarande som

till-befälhavare ellerutlänningluftfartygutländsktpå ett som varav
följde sådanmed detellerfartygetpåbesättningenhörde motannars

förordnandeinte väckasintresse,utländsktutlänning eller utan attmot
regeringen bemyndigat därtill.eller denregeringenmeddelasdärom av

stycket änd-i kap. 3 har förstagjorts 2 §ändringarlinje med deI som
inte begåttsåtalsförordnande krävs brottetsärskilt närpå så sätt attrats

brukas harnågonluftfartyg,utländskt ettombord på ett som av som
drifttillstånd.svenskt

konsekvens den ändringföreskrivs,stycket landraI somen avsom
åtalsforordnande krävs för brottsärskilt intekap. 3föreslagits i 2 att

luftfartyg används någonriketförövats ettutom som av somsom
svenskt drifttillstånd.har ett

13 kap.

b §5
fåttluftfartssabotage,gradlindrigareparagrafdenna införsI somaven

framgårSåsomsäkerhet.luftfartygsbrottsbenämningen hot mot avses
avsnitt 21.3.vidareSekaraktär.allvarliggärningar mindreav

§5 c
tredje stycket.§nuvarande kap. 513paragrafDenna motsvarar a

§d5
bnuvarande 13 kap. 5paragrafDenna motsvarar
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23.3 Förslaget till lag ändring iom

miljöbalken 1998:808

kap. och 7§§1 2
dessaI paragrafer har hänvisningar till nuvarande luftfartslagen ersatts

luftfartslagen.med hänvisningar till den Någon ändring i sak ärnya
inte avsedd.

23.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1958:205 förverkandeom av

alkoholhaltiga drycker m.m.

§1

denna paragraf har hänvisningen till den nuvarandeI straffbestämmel-
luftfartrörande onykterhet vid med hänvisning till be-ersattssen en

stämmelserna flygfylleri och flygfylleri i den luftfartsla-grovtom nya
gen.

till lag ändring23.5 Förslaget iom

atomansvarighetslagen 1968:45

§15
denna hänvisningen tillI paragraf har nuvarande luftfartslagen ersatts

med hänvisning den luftfartslagen.till nyaen

23.6 Förslaget till lag ändring i lagenom

1975:688 skydd för vissom

änsteutövning

Författningstexten har ändrats med anledning begreppen allmänattav
och enskild flygplats luftfartslagstiftningen ochutmönstras ersättsur
med begreppet flygplats avsnitt 9.4.se Denna anpassning till den nya
terminologin utvidgning skyddinnebär viss det i 17aven som avses
kap. brottsbalken.§5
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lagenändring itill lagFörslaget23.7 om

alkoholutandningsprov1976:1090 om

och §1 2
onykterhetsbrott vidÄndringarna beträffandedetföranleda attär av

blodet elleralkoholkoncentrationen igränsvärden förinförsluftfart
kapitelvidareutandningsluften. Se

ändring i lagentill lagFörslaget23.8 om

statligt1977:265 om

personskadeskydd
§1

hänvis-medluftfartslagen harnuvarandetill ersattsHänvisningen en
avsedd.sak inteändring iNågonluftfartslagen. ärning till den nya

ändring i passlagenlagtillFörslaget23.9 om

1978:302

§5
luftfartscertifikat har byttsÄndringen ut motföranledd termenär av

avsnitt 6.3.Seluftfartslagen.flygcertifikat i den nya

ändring ilagtillFörslaget23.10 om

1980:100sekretesslagen

§7kap. 31
denterminologin ianledningmedhar,luftfartscertiñkatTermen nyaav

nuvarandetillHänvisningenflygcertifikat.byttsluftfartslagen, ut mot
luftfartslagen.till denhänvisningmedluftfartslagen har ersatts nyaen

Bilagan
hänvis-medharluftfartslagennuvarandetill ersattsHänvisningen en

luftfartslagen.till denning nya
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till lag23.11 Förslaget ändring iom

änstlagenräddningstj l 986: 1 102

§43
nuvarande luftfartslagen harHänvisningen till med hänvis-ersatts en

ning till den luftfartslagen.nya

till lag23.12 Förslaget ändring i plan-om

och bygglagen 1987: 10

kap.9 §2 a
iskäl utredningen har utvecklat avsnitt införsAv krav på s.k.ettsom

flygsäkerhetsanmälan innebär den förvilken räkning utföratt som egen
eller låter utföra byggnadsarbeten arbetena bygg-oavsett ärom—

fyra veckorlovspliktiga eller inte- minst innan arbetena påbörjas skall
anmälan flygsäkerhetsanmälan till Försvarsmakten arbe-göra en om

byggnaduppförande eller tillbyggnad ellertena avser av en annan an-
läggning höjd kommersammanlagda överstiga 50att närmetervars
arbete skall utföras sammanhållen bebyggelse ellerinom 20 närmeter
arbetena skall utföras inom område.annat

flygsäkerhetsanmälanframhållaDet viktigt inteär att att ersätteren
ansökan eller något lov och flygsäkerhets-bygglov annat atten om en

lov för uppförandet tidigareanmälan skall har erhållits.göras även om

till lag ändring i23.13 Förslaget om

minerallagen 1991 :45

kap.3 §7
Författningstexten med anledning begreppenhar ändrats allmänattav

luftfartslagstiftningenoch enskild flygplats ochutmönstras ersättsur
avsnittmed begreppet flygplats 9.4. Denna anpassning tillse den nya
utvidgning i frågaterminologin innebär viss vilka flygplatser detomen

för få undersökningsarbeten.krävs bergmästares medgivande göraatt
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i lagenändringtill lagFörslaget23.14 om

paketresor1992:1672 om

18 §
med hänvis-harluftfartslagennuvarandetill ersattsHänvisningen en

avsedd.ändring intesakligNågon ärluftfartslagen.till denning nya

ändring ilagtillFörslaget23.15 om

1993:1617ordningslagen

§§ochkap.2 3 4
och fallskärms-flygningaravanceradef°arLFnuvarande 88§Enligt

samhällentättbebyggdanärhetomedelbariellerskerhopp över avsom
flygtävlingarflyguppvisningarandra samtfolksamlingar,eller större

anordnasallmänheten inteförintressekan störreantas vara avsom
hörmeningEnligt utredningenspolismyndigheten.tillståndutan av

varförordningslagen, 2ihemmasystematisktbestämmelse settdenna
verksamheteromfattar dedeså ävenhar arbetatsochkap. 3 4 attom

LF.§nuvarande 88isom avses

§kap. 103
flyg-säkerheten påochordningenbestämmelsernadet gällerNär om

luftfartsla-finnas ialltjämt bördessafunnitutredningenharplatser att
emellertid utred-skull hartydlighetensFöravsnitt 9.8.vidareSegen.

till des-hänvisningförasbörordningslagendet iningen ansett att en
luftfartslagen.bestämmelser isa

i lagenändringtill lagFörslaget23.16 om

förskydd1993:1742 om

landskapsinforrnation

§4
hänvis-medharluftfartslagennuvarandetill ersattsHänvisningen en

avsedd.ändring intesakligNågon ärluftfartslagen.till denning nya
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lag23.17 Förslaget till ändring i lagenom

1994:1547 tullfrihetom m.m.

§5
Ändringen föranledd begreppetallmän flygplats harär att utmönst-av

den luftfartslagen. Andringen innebär paragrafensrats attur nya
tillämpningsområde utvidgas något.
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Bilaga 1

Kommittédirektiv mm

Översyn luftfartslagstiftningen Dir.av
1996232

regeringssammanträde maj 1996den 9vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

med uppgifttillkallasEn särskild utredare göra översynatt en
civila luftfartens område ochdengällande författningarav

författningsreglering behövs.till denutarbeta förslag som

Gällande regler, m.m.

inom området civil luftfart i dagförfattningarnaDe viktigaste
ar

1957:297,lufifartslagen
luftfartsförordningen 1986:171,

för skada i följdlagen ansvarighetangående1922:382
luftfart,av

behöriga myndigheterförordningen4. 1994:1808 om
den Iuftfartenscivila område,

bestämmelser förlagen med vissa1984:283
flygpassagerarterminal iScandinavian Airlines Systems

Malmö,
förordningen ersättning för tull- och1984:308 om

passkontroll Airlinesvid Scandinavian Systemsm.m.
flygpassagerarterminal i Malmö,

förordningen restriktioner för luftfart1979:969 om
inom vissa områden,

förordningen luftleder,1978:788 om
kungörelsen angående trafikregler för1961:563

luftfarten,
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föremålbehandlingl972:l7kungörelsenl0. somavom
ochluftfartyg,ellerflygplatsinomupphittats m.m.

flygplats.särskild kontroll1970:926lagen11. om
tillinskrivningförfattningar rättfinnsDärutöver avom

luftfartyg m.m.

EG-rättsakter

betydelse för denrättsaktertiotaldrygtEG finnsInom ett av
deExempel någrai landet.luftfarten härcivila av

följande:viktigaste är
förfarandet för3975/87EEGrådets förordning omnr
företag inomkonkurrensreglematillämpning av

luftfartssektorn,
utfärdande2407/92förordning EEGrådets avomnr

lufttrañkföretag,tillstånd för
2408/92 EG-förordning EEGrådets omnr

gemenskapen,flyglinjer inomtillträde tilllufttrafikföretags
förbiljettpriser2409/92förordning EEGrådets omnr

regelbunden luftfart,
95/93EEGrådets förordning om gemensammanr

vidoch avgångstiderankomst-fördelningregler för av
gemenskapens flygplatser,

2299/89förordning EEGrådets om ennr
bokningssystem, ändraduppförandekod datoriseradeför genom

3089/93,rådets förordning EEG nr
harmonisering3922/91förordning EEGrådets omnr

förfaranden inom områdetadministrativatekniska ochkravav
civil luftfart, och

godkännandeömsesidigt9l/670/EEGrådets direktiv om
inom den civilamed funktionerpersonalcertifikat förav

luftfarten.
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Utredningsbehovet

slutfördeslagstiftningensvenskadenöversynenDen senaste av
denVid1979:144.Dir.Flyglagsutredningen,1981

genomgåendeluftfartenkännetecknades enavtidpunkten
enskildvarjesåvälföruppställdestillståndskravochreglering

ochSverige annatmellantrafikförSverigeinomflyglinje som
genomgåttluftfartenciviladenhar1990-taletUnderland.

denavregleradesinrikesflygetsvenskaDetförändringar.stora
svenskaförtillämpligtblivitharregelverkEG:s1992.juli1

omfattning,olikaiochtidpunkterolikavidlufttrafikföretag
EEG,ochSverige, Norgemellanavtalsärskiltförst ettgenom

ekonomiskaEuropeiskaavtaletdärefter omgenom
tillanslutningSverigesoch senastsamarbetsområdet genomnu

EG-förkommer rätten1997aprillDenunionen.Europeiska
andrailufitransporterinrikesföretaluñtrafikföretag att
fri.släppasdeti närmastecabotage, atts.k.medlemsstater,

harlandetihärtillämpligablivitEG-rättsalcterolikaNär
regelverksvenskaDagensgjorts.lagändringarnödvändiga

denmedvälmindrefall överensvissa nuiemellertidstämmer
IEU.trafiken inomochtrafikinrikesförordningengällande

regelverkEG:snämligen genomtillämpasdelarmånga
nationellföreträde framförharreglerEG:sprincipen att

lagstiftning.motsvarande
straffrättsliganågrainteinnehållerregelverkEG:s

respektivedetankommerreglersådanabestämmelser utan
idetbristerhänseendedettaIbestämma.medlemsstat att

deochreglernamateriellademellanöverensstämmelse
kanexempel attnämnasSomstraffbestämmelsema.gällande

reglernatillstraffbestämmelser omadekvatasaknasi dagdet
förordningrådetsiAOCdriñtillståndochoperativ licens

EEGförordningrådetsiregelverketoch2407/92EEG nr
3922/91.nr

22denregeringentillskrivelseiharLuftfartsverket en
luftfartslagstiftningen.föreslagit översyn1994december aven

ochbristerdärpromemoriafogatverketharskrivelsenTill en
räknasgradallvarligolika upp.svagheter av
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harJustitieombudsmannenbeslutanledningMed ett avav
framfört1995juliden 7skrivelseiLuftfartsverket även en

luftfartslagstiftningen.önskemål översyn avom en
1993:33Fihar rapportRiksrevisionsverket en

föreslagitflygsäkerhetenkontrollLuftfartsinspektionens av
möjligheterna attskall övervägaregeringendels att

meddelsmaktmedel,Luftfartsinspektionensdifferentiera -
vissmedtillkomma rättasvårigheterna attanledning av

regeringensvartflygnings.k. attfrämstverksamhet,olovlig ——
tillkoncentrerasluftfartsmål börinte enskall överväga om

Problemetexpertmedverkan.medeventuelltdomstol,särskild
ochenskildabådepåtalatssvartflyg har ävenmed av .

organisationer.
luftfartslagstiftningen över.bakgrund bör nu sesdennaMot

omedelbartnågotfinnsdet intedock attRegeringen anser
luftfartslagen.kap.i 9reglernabehov översyn avav

1995 ettdecember presenterat20denKommissionen har
lufttrafikföretagensEGförordningrådetstillförslag om

fraktföraresolyckor. Frågor rörvidersättningsansvar som
inomberedasdärförkommer attpersonskadorföransvar

inteomfattarutredningsuppdragetochregeringskansliet,
lufifartslagen.17-30 §§kap.i 9bestämmelserna

Uppdraget
översynförtillkallas göraattutredare avsärskild enEn

ibestämmelsernaförundantagmedluftfartslagstiftningen
utredarensförUtgångspunktenlufifartslagen.17-30kap.9

ochmoderniseraslagstiftningenhelaskallförslag attvara
regelverkinternationellademedöverensstämmabringas att

regelverk,EG:sbaraintedågällerSverige. Detbindersom
andraiåtagandenSverigesföljervadocksåutan avsom

isammanhang.

l 18.10.4.1996,C 104.SYN, EGT95/0359slutlig,KOM95 724 s.
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Utredaren bör antalet regler ochefter begränsasträva att
marknadensförfattningar. Effekterna regleringarnaav

bör därvideffektivitet bör analyseras. Utredaren
i onödan medför kostnader föruppmärksamma reglernaom

försvårar väl fungerandeföretagen, liksom reglerna enom
samhällsekonomineffekter för ochkonkurrens med negativa

konsumenterna följd.som
utredningenHuvudsyftet med är angetts attsom ovan

det internationellamodernisera och lagstiftningen tillanpassa
frittregelverket. också utredaren i övrigtDet står ävenatt

förändrade regler i de fall detta bedömslämna förslag till vara
lämpligt.

särskilt framhålla följande frågorRegeringen vill ochatt
problem bör behandlas

den rättsliga grunden för Luftfartsverkets-
myndighetsutövning flygtrafiktjänsten i frågainom denom
militära luftfarten,

Luftfartsverketsden grunden för normgivning ochrättsliga—
tillsyn skyddet brottsliga handlingarbeträffande mot som

luftfarten,för den civilasäkerhetenäventyrar
skyddetsäkerhetsbegreppet såväl kapning, sabotage ochmot-

dylikt flygsäkerheten,som
föra talan i domstol,Luftfartsverkets rätt att—
omprövningreglerna utfärdande, certifikat,m.m.om av-

skyldighet föra och visa flygdagbok,föreskrifter att uppom—
skillnaden enskild flygplats,mellan allmän och-

naturresurslagstiftningen församordning miljö- och nyaav——
flygplatser,

anläggande statligakravet på tillståndsprövning avav-
flygplatser,

säkerhetsföreskrifter förordnings- ochutfärdarätten att-
allmänna ordningen därflygplatser, upprätthållande samtav
kostnadsansvaret för säkerhetskontroll,

betalningsansvaret enligt luftfartstaxan vidför avgifter-
Luftfartsverkets klarläggandeflygplatser ochm.m. av om
betalningsansvaret solidariskt eller inte,är

lufttrafikföretag betalningsförmåga,med dålig-
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betydelse for erhållande tillstånd tillägandeförhållandenas av-
trafikluñfart i inrikes m.m.,

ansvarsförsäkring, jfr lagutskottetsobligatoriskkrav på-
frågor,Ersättningsrättsliga1995/96:LU20betänkande

till EG-rätten ochanpassning straffbestämmelserna enav—
påföljdema.översyn av

regeringens direktiv till samtligaarbetet gällerFör
utredare offentligakommittéer särskildaoch prövaatt

redovisa regionalpolitiskaåtaganden Dir. 1994:23, att
konsekvenser Dir. 1992:50 redovisasamt att

Dir.jämställdhetspolitiska konsekvenser 1994:124. l
lkonsekvensbedömningaroch vidI analysarbetet av

utredaren i tillämpliga delar följaregleringama skall
ordning förregeringens beslut den september 1994l om en

regeringskansliet företagsregler,systematisk igenomgång av
liksom i beslutet.de checklistor som angesm.m.

med MiljöbalksutredningenUtredaren bör samråda
M 1993:04.

Redovisning uppdragetav

Utredaren resultatet arbeteskall redovisa sitt densenastav
oktoberl 1997.

Kommunikationsdepartementet
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Översikt reglerna i nuvarandehur LLöver

bli behandladeoch föreslåsLF

åtgärdreglering ellerNyNuvarande LL annan

lkap.
kap. första stycket1 §1§ l LLnya
kap. första och4 § andra styckena12§ nya

LL
LLkap. §1 5 nya
LLkap. 6 §1 nya

andra och§kap. l tredje styckena1 nya
LL

LLkap 8 §1 nya
slopas
slopas

stycketkap.10 1 § tredje

kap. 1 §2 LLnya
kap. 2 §2 LLnya
kap.2 3 § LLnya
kap.2 4 § LLnya
kap.2 5 § LLnya
kap. 6 § LL2 nya
kap.2 7 § LLnya
kap.2 8 § LLnya
kap. 9 § LL211§ nya

slopas11a§
kap. 10 § LL212§ nya
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§ LLkap. 112 nya
§ LLkap. 122 nya

LLkap. 13 §2 nya

kap. § LL3 1 nya
LLkap. l §13 nya

LLkap. §33 nya
LLkap. 4 §3 nya

kap. § LL3 5 nya
LLkap. 6 §3 nya

första stycketkap. § LL3 1 nya
kap. § LL3 8 nya

§ LLkap. 93 nya
kap. § LL3 10 nya

förstakap. § stycket 3-6, 8 och3 1 9
kap. § LL13 1samt nya

4 kap.
förstakap. stycket2 §5 LL§1 nya

kap. §nya LL13 1§2
kap. § första1 stycket, 3 § första stycket4första stycket§3

förstaoch § stycket7 LLnya
andrakap. 7 § stycket4 LLandra stycket nya
tredjekap. § stycket4 7 LLtredje stycket nya

kap. 13 LL4 §nya4 §
kap. första4 § stycket LL4första stycket5 § nya
kap. 12 § LL4andra stycket nya
kap. § första4 9 stycket LLtredje stycket nya

stycket LLandrastycket §fjärde kap. 44 nya
LL6 § första stycket 9 §4 kap. nya

andra stycket slopas
§ LL14§ kap.7 4 nya

stycket LLandra§§ kap. 98 4 nya
§ LLkap. 16§9 4 nya

stycketandra LL§kap. 1710 § 4 nya
§ LLkap. 18§11 4 nya
§ LLkap. 20§ 412 nya

och 20 LL16-18kap.13 § 4 nya
§ LLkap. 22414 § nya

LL19 §kap.415 § nya
§nya LLkap. 21416 §
§ LLkap. 234§17 nya
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kap.18 § 4 25 § LLnya
kap. 26 §19 § 4 LLnya

första kap. § andra stycket20 § stycket 4 10 LLnya
andra kap. förstastycket 3 § stycket4 LLnya

slopastredje-femte stycket
kap. §21 § 4 27 LLnya
kap. 28 §22 § 4 LLnya
kap. första stycket23 § 28 §4 LLnya
kap. 29 §24 § 4 LLnya
kap.§ 4 30 § LL25 nya
kap.26 § 4 31 § LLnya
kap.4 27-31 LL27 § nya

andra stycket28 § 4 kap. 1 § och kap.5 §2
andra stycket LLnya

5 kap.
förstaförsta kap. § stycket1 § stycket 5 1 LLnya

kap. första stycket förstaandra stycket 5 3 § meningen
LLnya

2§ kap. 4 § LL5 nya
kap. 3 § LL3§ 5 nya
kap. § LL4§ 5 5 nya
kap. 6 § LL4a§ 5 nya
kap. §5§ 5 7 LLnya
kap. och6§ 3 5-7 LL5 nya
kap. § LL7§ 5 8 nya
kap. 9 § LL8§ 5 nya

slopas9§
kap. 10 § LL10§ 5 nya

slopas11§

6 kap.
kap. §§ första stycket 6 3 LL1 nya
kap. tredje stycketandra 6 18 §stycket LLnya

andra stycket tredjetredje stycket 6 kap. 1 § meningen
LLnya

fjärde kap. tredje stycketstycket 13 1 § LLnya
första kap.2 § stycket 8 2 § LLnya

kap. tredje stycketandra stycket 13 1 § LLnya
kap.3 § 6 11 § LLnya

första stycketkap. 4 §4 § 6 LLnya
första stycketförsta 6 kap. §5 § stycket 5 LLnya

slopasandra stycket
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andra-tredje stycketkap. 5 §tredje-f 6ärde stycket
slopas§5 a

kap. 6 § LL6 nya
kap. 8 § LL6 nya
kap. § LL6 10 nya
kap. 7-8 § LL6 nya
kap. 24 § LL6 nya

första stycket andra punktenkap. §6 1 nya
LL

§ LL6 kap. 21 nya
kap. 20 § LL6 nya

§ LL6 kap. 22 nya
kap. 23 § LL6 nya

7 kap.
ochkap. 7-9 LL371 § nya

kap. LL3 §7§2 nya
kap. § LL473 § nya

första stycket, stycket,kap. 7 § andra5 §första stycket 74 §
stycket och andra styckettredje 10 §8 §

LLnya
slopasandra-tredje stycket

andra stycket, tredjekap. 6 7 § 8 §75 §
tredje stycketstycket och 10 § LLnya

tredje stycketkap. 9 § LL7§ första stycket6 nya
slopasstycketandra

kap. § LL117§7 nya

8 kap.
§ LL8 kap. l1 § nya

kap. 2 § LL82 § nya
LLkap. 3 §8§3 nya

stycketandra LLkap. 4 §första 8§ stycket4 nya
första och tredje stycket§ LL8 kap. 4andra stycket nya

LLkap. §8 55 § nya
LLkap. 6 §86 § nya
LLkap. 7 §87 § nya

tredje och fjärde stycketkap. 1 §13§8 nya
LL
slopas9§
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l0kap.
1§ kap.10 1-3 LLnya
2§ 10 kap. 4 § LLnya
3§ slopas jfr dock 9 kap. 25 § andra och

tredje stycket LLnya

kap.11 1 §nya LL
11 kap.2§nyaLL

kap.311 §nyaLL
kap.11 4 § LLnya
kap. §11 5 LLnya
kap.11 6 § LLnya
kap.11 §7 LLnya

kap.12 §1 LLnya
kap.12 2 § LLnya
kap.12 3 § LLnya
kap.12 4 § LLnya
kap.12 §5 LLnya

kap.14 2-3 LLnya
kap.14 4 § LLnya
kap. 614 § LLnya
kap.14 7 § LLnya

första5 § stycket kap.14 8 § LLnya
andra kap. fjärdestycket 1 § stycket1 LLnya
6 § kap.14 9 § LLnya

l4kap.
1§ kap.1 7 § LLnya
2§ 13 kap. 2 § LLnya
3§ kap.13 3 § LLnya
4§ kap.13 4 § LLnya
5§ kap.13 5 § LLnya

l5kap.
1§ kap.1 2 § LLnya.

kap.2§ 3 § LL1 nya
3§ kap. § tredje stycket1 4 LLnya

19-0665NyIuftfanslag15
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åtgärdellerregleringNyNuvarande LF annan

kap. 4 § LFl1§ nya
slopas2§

kap. §7 LF13§ nya
kap. 8 § LF14§ nya
kap. 9 § LFl nya

slopas
kap. l § LF2 nya
kap. 3 § LF2 nya
kap. 4 § LF2 nya
kap. § LF2 5 nya
kap. 6 § LF2 nya
kap. § LF2 7 nya
kap. § LF3 1 nya

kap. §nya LFl13
slopas

stycketkap. § andra LF11316§ nya
slopas17§

kap. 1 § LF31s§ nya
kap. § LF2319§ nya
kap. § LF3 120§ nya
kap. 1 § LF321§ nya

fjärde stycketkap. § LL4322§ nya
LFkap. 3 §323§ nya

slopas24§
kap. § LF12 125§ nya

kap. § LF3 l26§ nya
kap. 4 § LF327§ nya

andraforsta ochkap. § LF5 228§ nya
styckena
slopas29 §

§ LFkap.4 530 § nya
slopas31 §

stycket och kap.första LF 4kap. §4 5första stycket32 § nya
§ LLll nya

LFkap. 6 §4stycketandra nya
slopas33 §

LLkap. 25 §434 § nya
kap. § LF4 7§35 nya

stycketandra LLkap. 25 §436 § nya
slopas§37

LFkap. 9 §438 § nya
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§ kap. LF39 4 8 § nya
40 § kap. 10 § LF4 nya
41§ 4kap.1l§nyaLF

§ kap. LF42 4 12 § nya
§ kap. LF43 4 13 § nya

44 § kap. 14 § LF4 nya
§ kap. §45 4 1 LFnya

46 kap. § tredje stycket§ 5 2 LFnya
kap.47 § 5 1 § LFnya
kap. 6 § första stycket48 § 5 LFnya
kap.49 § 4 § LF5 nya

§ första kap. §50 stycket 5 5 LFnya
kap. och 6 andraandra stycket 5 3 § § stycket LFnya

5kap.§ 7 § LF51 nya
slopas§52

kap.§ 6 4 §53 LFnya
kap.§ 6 5 § LF54 nya
kap.55§ 6 7 § LFnya
kap.56§ 6 8 § LFnya
kap.57§ 6 18 § LFnya

6 kap. 6 §58§ LFnya
kap. §§ 12 1 LF59 nya

slopas§60
slopas§61
6 kap. § andra1 stycket62 § LFnya

första6 kap. § stycket första1 meningen63 §
LFnya

kap.6 3 § LF64 § nya
6kap. 11 §nyaLF65§

66 § kap. § LF6 12 nya
67 § 6 kap. § LF13 nya
68 § kap. § LF6 14 nya
69 § kap. §nya LF13 1

kap. LF70 § 6 24 § nya
§ kap. 25 § LF71 6 nya

andra stycket72 § kap. 24 § LL6 nya
kap.§ 6 26 § LF73 nya

§ kap. 10 § LF74 6 nya
kap.§ 6 20 § LF75 nya

6 kap. 21 § LF76 § nya
kap.§ 6 22 § LF77 nya
kap. 23 § LF78 § 6 nya

slopas79 §
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och LFkap. 4 57§80 nya
7kap.6§nyaLF81 §

kap. § LF7782 § nya
slopas§83

första stycket och kap.§ 7 3 §kap. 5484 § nya
LF
slopas§85

kap. § LF31386 § nya
kap. § LF31387 § nya

och ordningslagenkap. 3 4288 §
kap. 2 § LF789 § nya

slopas§90
kap. 9 § LF7§91 nya

LFkap. 3 §13§92 nya
LFkap. 1-2893 § nya

kap. § LF8 394 § nya
LFkap. 4 §8§95 nya

stycket andra meningenförstakap. 1 §696 första stycket§
LFnya

slopasandra stycket
LFkap. §8 5tredje stycket nya

kap. 6 § LF897 § nya
LFkap. 7 §8§98 nya
LFkap. 8 §899 § nya
LFkap. 9 §8100 § nya

LFkap. 10 §8§101 nya
§nyaLF8kap. 11102§

slopas103 §
§ LFkap. 128104 § nya

LFkap. 13 §8§105 nya
tredje stycket LF§kap. 113106 § nya

§ LFkap. 1ll107 § nya
1lkap.2§nyaLF110§
11kap.3§nyaLF111§
11kap.4§nyaLF112§
l1kap.5§nyaLF113§
11kap.6§nyaLF114§
11kap.7§nyaLF115§
11kap.8nyaLFll6§
slopas127 §

LFkap. 2 §12128 § nya
slopas129 §

LFkap. 2 §12130 § nya
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131 § första-andra stycket kap. 10 § LF1 nya
tredje stycket kap. och10 14 LF1 nya
132 § slopas
133 § kap.1 11 §nya LF
134 § 1 kap. 13 § LFnya

kap.135 § 14 1 § LFnya
kap.136 § 14 2 § LFnya
kap.137 § 14 10 § LLnya
kap.138 § 14 3 § LFnya

139 § slopas
kap.140 § 14 4 § LFnya
kap.141 § 14 5 § LFnya
kap. 6§ 14 § LF142 nya

kap. § LF143 § 1 2 nya
kap. § LF144 § 1 3 nya
kap.§ 1 5 § LF145 nya

slopas146 §
slopas§147
13 kap. §§ 4 LF148 nya

kap.13 5 § LF149 § nya
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392R2-$07/S
tidningofficiellagemenskapernasEuropeiska Nr L 240/124.8.92

RÅDETSFÖRORDNINGEEG um/92nr
D juli 1992denav

lufttnñkñretagtillståndförutfärdandeavom

RAD emellertidnödvändigtDet medlemsstaternarimligANTAGIT ärHARGEMENSKAPERNASEUROPEISKA attge en
l993,FÖRORDNING tidsfrist,till den1januari för genomföradenhärattDENNA

förordningen.
Europeiskaupprättandebeaktande Fördragetmed avomav

viktigt fastställaicke-diskriminerandeDet kravi frågaär84.2i detta.särskiltartikel attekonomiskagemenskapen,
ochkontroll företag ansöker tillstånd.säte ettav som omom

förslag.kommissionensbeaktandemed av
pålitlig tillräckligoch service detFör aratt garanteraen

yttrande, försäkrasig lutttrañktöretagalltidnödvändigtatt attettEuropaparlamentets ommedbeaktandeav
ekonomioch säkerhetsnivå.drivsmedgod högen

kommitténs-socialaEkonomiskaochbeaktandemed av
viktigtskyddakundemaochandraberörda detFör äryttrandej. attattoch

Iuñtrañktöretagentillräckligttill försäkrade.ärattse
följande:beaktandemed av

lufttrafikföretagkunnainre marknadenbörInomden ett
deluftfartyg inomgemenskapenägs.användaluftfartspolitikför deninre utanoavsettviktigt fastställaDet är varatt en

tillståndsgivandeförpliktelserinskränkerde den1992i dettadecemberframtill den31perioden attunder sommarknaden
tekniskahar i fråga lufttrañkföretagetsmedlemsstatenfördraget.artikel8aienlighetmed om

duglighet.
inre medområde gränserinnebärinremarknadenDen utanett

möjligt luftfartyg ärbör också hyraDetkapital.tjänsteroch attför somfri rörlighet varapersoner.varor,
underutanför för tid ellerregistrerade gemenskapenkortare

förhållanden,förutsatt sâkerhetsstandardenärextraordinäraför tjänsterrörlighetprincipen fri atttillämpningenVid omav
likvärdigmedden gällerinomgemenskapen.inomluft-förhållandenatill de speciella somskall hänsyntas

fartssektom.
börförurfardande tillståndför lufttraftkföretagordningen av

icke-diskriminerande.ochjuli 1990 öppen2343/90 den24EEGförordningl rådets varaomavnr
lufttrañkflyglinjer regelbundentill ilufttrañkföretagstillträde

passagerarkapaeitcreudelninggemenskapenochinom om av
lufttrañk mellani regelbundenlufttrafikföretagmellan

FÖRESKRIVSFÖLJANDE.HÄRIGENOMreglermedlemsstatema rådetbeslutade attantagemensamma
genomföraslufttrafiktöretagtillståndförutfärdandeför attav

juli 1992.denlsenast

ArtikelI4.10.1991. 2.EGT C 258. S.nr
‘ 140.18.5.1992.EGT C 125, s.nr ochutfárdandeDennaförordninggällerde kravför‘EGT 15.C 169,6.7.1992,S.nr upprätthållandeoperativalicenser medlemsstatemaav som‘ 11.8.1990.EGT L 217. s.nr Iufttrafikföretag gemenskapen.ställer etableradeiärsom
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2. Förordningengällerintelufttransport Artikelav passageac.
och/ellergodsmedicke-motordrivnaoch/ellerultralåttapost

motordrivnaluñfartygochintehellerlokalaflygningar Utan detpåverkartillämpningen fårartikel5.5.attsotn av
innebarinte olikamellan flygplatser.För intesådana medlemsstat utfärdaoperativalicenserellertransport en upp-

gällernationellaregler operativalicenser. rätthålladerasgiltighet, inte dennaförordningskravtransporter om om om
finns.sådana och gemenskapsrättoch nationell uppfylls.rån om

driñtillstånd.
2. Ett företag uppfyllerdennaförordningskravharsom

operativlicensutfärdad.Ensådanlicens interättatt en ger
tillArtikel i sigtillgång särskildaflyglinjereller2 marknader.

Utan detpåverkartillämpningenI förordning med artikel1.2,fårdenna attavses av
företaginget etableratiär gemenskapenbetalningsom mot ut-

föralumrattsporterföretag: fysiskellerjuridisk verk- och/ellergodsinoma passagerare,postoavsett aven person. om
gemenskapen, det inte beviljatsharbedrivsi vinstsyfte. officiellt den nödvändigasamheten eller omett organ.
operativalicensen.juridisksjälvständigdet haroavsett statusom som

person,
operativlufttrafikföretag giltigb l14‘i‘trafiAj6retag.- medett Operativlicenslicens.

Artikel4ansvarigaoperativlicens: tillstånd.utfärdat denc ett av
betalningutföraför företag,medlemsstatenett attmot

Enmedlemsstatfårutfärdaoperativlicensför företagIufttranspon gods ettoch/ellerpost somav passagerare.
endasti licensen. omanges

drlfitillstdndAOC: dokument,utfärdat med-d ett enav huvudkontoroch.i förekommandefall.a dess desssäteårbehörigamyndigheterför företagellerlemsstats ett en belägeti dennamedlemsstat,och
i vilketintygas företageti frågaföretag. attgruppav

organisationyrkesmässigakunskaperochdenharde desshuvudsakligaverksamhet lufttransportenbartb är
skötadekrävsför på betryggandesättatt ettsom i kombination affärsmässigtutnyttjandeeller medannatangivnaluñfartsaktiviteter finns i tillståndet.som luftfartygellerreparationochunderhåll dem.av av
lufttrafik-verksamhetsplan:detaljeradbeskrivninge en av vilkaUtan detpåverkaravtal konventioneriochattföretagetsplaneradeaffärsverksamhetunderdenaktuella

gemenskapen avtalsslutande skallföretagetägasär pan,enmarknadsutvecklingsärskiltperioden. medavseendepå
med-fortsattkomma medlemsstaterelleroch ägasatt avfinans-planeradeinvesteringar. deberäknadeoch samt majori-i antingendirektmedlemsstater, ellerborgare genomekonomiskaföljderna verksamhet.iellaoch dennaav tetsägande.Företagetskallfortlöpandeeffektivtkontrolleras

sådana ellerstater personer.avdetaljerade för intäkterf driftredovisning.- redogörelseen
perioden.fördeladochkostnaderunderdenaktuella

luft-Utanhinder 2 skalldea punkternaochavochverksamhet.lufttransportverksamhetochannan trafikföretag, enligtredan godkäntsharsommateriellaochimmateriellaposter. 2343/90bilaga till rådetsförordningEEGl nr
4ochrådetsförordningEEG 294/91 dennr avrättig-kontroll: förhållande påejfektiv byggerg ett som flygfrakttrañkfebruari1991 bedrivandeom avtillsam-för sigavtaleller ellerheter. annat.sotnvar medlemsstater.få sinarättighetermellan behållarättsligatill faktiskaochochmedhänsyntagenmans förord-enligtdennaochdåmtedsammanhängandeindirektmöjligheter direktellerförhållanden, attger iningarsålängedeuppfyllerövrigaförpliktelsersärskiltdåinflytande företag.avgörande påutövaett ett förordning, fortsätterdenna ochsålängede attdetgäller

tredjekontrollerasdirekt indirekteller avsammaföretagsallaellerdelaranvändaa rätten ettatt av tredjeländeroch/eller imedborgareav samma
tillgångar. dennaland de sådankontrolldåutövadesomsom

förordning får docknärSådankontrollantogs.avgörandeeller avtalb rättigheter ettsomger och/elleröverförashelst till medlemsstatersomföretagetsinflytande sammansättningenav medborgarei medlemsstater.ellerolika omröstningarellerbeslut. somorgan.
inflytandepå sätt avgörandeannat ettger

företagetsverksamhet.

EGT L 36.8.2.1991.nr s.
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dessi företaget, moderföretageller slutligaaktieinneltavetenligtMöjligheten köpa säljaaktierb ochatt a
:ul-månadersEn verksamhetsplanholdingbolag. lämnasbetydandegällerintemedborgare har somettsom

innandentid den räckermånader anmälantvåintressei lufttrafikföretagi avser,ekonomiskt sometttre-ett
punktgällandeförändringari aktuelldenna verksamhetenligtdjeland.

ingårförhållanden i verksamhetsplanen.och/eller sotn

andeliindirektdirekteller harEtt företag4. enensom
skalli Iufttrañkföretagaktiepostkontrollerande motsvaraett

‘ yndighetenOmtill ‘ " förändringarde4. atteri 2.kraven punkt
enligtpunkt3 haranmälts avgörandeinverkan luft-påsom

finanser,trañkföretagets skall myndighetenbegärain en
verksamhetsplan innehållerreviderad för-de aktuellaanmodanhelst somlufttrafikföretagskallEtt när som

och täckerminst periodändringarna tolvmånaderutfärdandetföransvarig som envisa medlemsstat ärdenkunna som
börjargenomföras,dagdåden all infor-fråndeni denna samtkravendet annanoperativalicensenden motsvararattav uppgifterinklusivede underB i bilagan,mation.kommissionenskall somangesmedlemssPåbegäranartikel. enav för lufttrafikföretagrelevanta bedömaoch äroch, attartikel etti omdenna somefterlevnaden kravengranska omav

faktiska potentiellaförpliktelseruppfyllasina och underkannödvändigt,fatta beslut.ett
tolvmånadersperiod.Tillståndsmyndighetenskallfattadenna

revideradeverksamhetsplanendenbeslut senasttreett om
nödvändiginformationharlämnatsin.efterdet allmånader att

Artikel5

särskilthelst,ochTillståndsmyndigheterkannäroperativlicensför somansökerlufttrafikföretagEtt omsom lufttrafikföretagtydligafinns teckendetdetnärför berörda attettvisa somutsträckningrimligimåstegångenförsta
utvärderalicensförharekonomiskaproblem.de utfärdatharlicensenutfärdarmedlemsstati denmyndigheter som

tillfälligtellerekonomiska ochföretagets resultat permanent
säkertinte bedömerdetlicensen de längreåterkalla somom

potentiellaåtagan-uppfyllasinafaktiskaochföretagetkanochfaktiskasina attuppfyllahelstkandet nära att som fårocksåbe-Myndigheternaför iulvmåttadersperiod.denrealistiskaantaganden,påbaserade enåtagandenpotentiella
omorgani-ekonomiskvilja tillfälliglicensi avvaktanochdriftstarten, enfrånräknat enmånader24under

inteförutsatt säkerheten äventyras.sation företaget, attav

kostnaderrörligaochfastatäckade somkandetb att
real-baserasochverksamhetsplanenföljer somav varjedighetenlufttrañkföretag till tillståndEtt skalldriftintäkter,underbeaktandeistiskaantaganden myutan av revideradeindröjsmål,onödigt lämnaräkenskapsår.utanfråndriftstarten.månadertre myndig-räkenskapsåret.Påföregåendeför deträkenskaper

lämnahelstlufttrafikföretagskall närbegäran etthetens som
5ochpunktför tillämpningeninformation behövsden avlämna somvarjesökandeskallI enlighetmedpunktl en

i bilagan.Cuppgifter underdesärskiltVerksam- somangesdriftåren.minst förstatvåverksamhetsplanför de
förredogörelsedetaljeradocksåskallhetsplanen ge en

affärsmässigaandraekonomiskaförbindelsermedsökandens
viadirektellermedverkarsökandenverksamhetersom inteartikelgäller6 i dennaPunkterna1-4 ochrelevantaockså allalämnaföretag.Sökandenskallbesläktade

verksam-bedriverlufttrañkföretag enbartför somi bilagan.underAsärskiltsådanauppgifter, angessom startviktärtillåtnamedIuftfartyg högstahet vars
20färreänmindre l0 och/eller harän ton som

skallnärSådanalufttrañkföretagplatser. somtillstånds-lillanmälaförväglufttrafikföretagskalliEtt3. minstnettokapitalärkunnavisa derashelst attflygtrafikellerregelbundenmyndigheten detstartarom ny tillståndsmyndig-från80000 eller begärandet ecuvärldendeltill kontinentellerchartenrañk somaven för till-infonnation behövshetenlämnadeneller somantaletförändringariinteflugit detskertidigare på.om fårdocklämpningen Enmedlemsstatpunkt5.betydandesker avdetellerluftfartyg används omsomtypenav lufttrafikföretag6ochtillämpapunkternal-4skallDetomfattning.verksamhetensförändringari frågaom be-för ochtillstånddenharutfärdat somochnyförvärv.eller somfusionerplaneradei förväganmälaockså årligaellerflygtraftkdriver regelbundenägarskifte varstillståndsmyndighetentillfjortondagaranmälainom
miljoneromsättningöverstiger3 ecu.samladedet10%elleraktieposter utgör meravav som
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Kommissionenb fårefter hahört Denmedlemssta- medlemsstatatt utfärdarlicenserkansom välja
lämpliggöra höjning talenterna i mellan låtadenen lufttrafikforetagattav ett registreraa,om

ekonomiskautvecklingenvisar luftfanygisådant sitt nationellaatt registerett eller inom
beslut nödvändigt.är En sådanändring gemenskapen,skall dock denapåverkarutanatt till-
offentliggörasi Europeiska lämpningengemenskapernas punktavnu.ofliciellatidning.

Om leasingavtalb förett Iuftfartygett ärsom
Varjec medlemsstatkanhänskjuta registreratkommissionens inomgemenskapenhargodkäntsenligt

till inombeslut rådet manad. artikel10,Rader. skall kan medlemsstatinteen krävasom en att
fattasittbeslutmedkvalificerad i luftfartygetmajoritet,fär registrerasi dess register,eget om
undantagsfalfatta inom dettabeslut ma- kräverombyggnaderett amat luftfartyget.en av
nad.

Närdetgällerkortvarigaleasingavtal upprättatspåsotn
grund lufttrafikföretagetstillfälligabehovellerextraordinä-av

förhållanden,Artikel6 kanmedlemsstatenavståfränkravetira punkt
2 a.

Denbehörigamyndigheteni medlemsstat föratten som
utfärda operativlicenskräver 4. Vid tillämpningenbevispä de punkt2 skallen att medlemsstatpersonersom av a en
fortlöpandeoch faktiskt dröjsmålskallstafordriften företaget och diskrimineranderent utan avgifterutan beviljaav
har införandeianseendeeller deinte i sitt nationellahargått konkurs.och register luftfartyggott att ägssom av 50m av

tillfälligteller kanåterkallalicenseni medborgareihändelse andramedlemsstater.permanent överföringarfränav samt
vårdslöshetellerbrottsliggärning,skall gäller andra edlemsstatersregisternärdet enligtgällandeförfattningar,grov

medborgarefrånandra däriblandmedlemsstatergodkänna bevis de gällerluftvärdighetsbevis.Vidöverföringsomsom av
sådanahandlingar utfärdats Iuftfartyg ingenbehörigamyndigheteri skall avgift vanligutöver registre-som av annan tasut
den lemssta denberörda tingsavgift.är ursprungslandsom personens
eller uppehéllsland.ochdärdetframgår dessakravsenaste att

uppfyllda.är
DrifttillståndAOC

den.Omdebehörigamyndigheternai denmedlemsstat ärsotn
berörda ursprungslandeller lsland, Artikel9senastepersonens r,inteutfärdar handlingarde i första skallstycket,somavses
dessa förklaring Det skallundered i alltidersättas eller. där villkor för utfärdandetstater ettaven vara av-
inga licensbestämmelser finns, operativ fiiredging försäkran och dessgiltighet det företagetberördaom av atten av-
vederbörandeinför behörig har gällandedrifttillstándrättsligeller administrativ trafikrättigheterutövaett atten som
myndighetelleri förekommandefall inför täckerdenverksamhetsärskildtjänste- denoperativalicensenomfattarsortien

eller behörigyrkesorganisation, och uppfyllerskallutfärda kraveni denrelevantaradsförordningen.man etten somsom
intyg bekräftelse denna försäkran.edellersom

2. Till dessdenrádsförordning i punktl börjarsomavses
2. Debehöriga tillämpas,myndigheternai gällerdenationellamedlemsstatemafårkräva reglemaför drifttillståndför

handlingar trafikrättigheter,de ochintyg i visas utövandepunktl rättigheterelleratt motsvarandesom avanges upp
månaderefterutfärdandet. rörandetillståndsgivningtill utövare lufttransporter.senasttre av

Artikel7 Artikel10

Lufttrañkforetagskall För säkraförsäkradeför upprätthållandettäckaersätt- krav säkerhetochpåattattvara av
ningsansvari mbandmedolyckor, till skall lufttrafikforetagsärskiltmedhänsyn använder luftfartygettansvar ettsom

bagage. tillhörgods, ochtredje företagellerförser företagmedpost ettannatpassagerare, som ettannatman.
luftfartyg,inhämta förhandsgodkännadetillstândsmyn-ett av
digheten.VillkorenArtikel8 for godkännandetskall delutgöraen av
Ieasingavtaletmellanparterna.

Somvillkor för utfärdandeeller upphävandeav en
licensfårinte 2. Enmedlemsstatoperativ uppställas skallintekrav lufttrañkföre- godkännaleasingavtalattett som

luftfanygluftfartyg, omfattarIemsstat medbesättningför lufttrafikforetagäger skallkräva detag ett sommenen av
utfärdatföretag licens denhardenutfärdar för. förfogar operativlicensför. intede säkerhetsstandat-överatt ettsotn om

denellerfleraluftfartygantingen vad iägandeellernågonform artikelmotsvarar somgenom anges
leasingavtal.av
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beslut beviljaMedlemsstatemas eller återkalla4. att
offentliggörasskalllicenser iEurøpeiskaoperativa gemenska-

ofliciellaridning.perms
Artikelll

luñtrañk-giltigsälängeoperativlicensskallEn ettvara
ArtikelI4förordning.Enmedlemsstatiuppfyllerkraven dennaföretag

efterär detprövningskallgöraskandockbestämma ettatten
sinafullgöra uppgifterenligtfemte För kunna artikel fårdärefter 4licensharutfärdatsochoperativ attvartattenny
nödvändigakommissionenbegära alla upplysningarfråndeår.

vilkaberördamedlemsstaterna. ävenskall till flattse
lumrañkföretagupplysningarfråndemånader deutfärdatlicenserdrifteniluñtrañkföretagharinställtOm somsexett

för.efterdetmånaderpåbörjatverksamhetenintehar atteller sex
myndig-ansvarigaskalldenlicensenutfärdades.operativaden

upplysningarnaOmdebegärda inteharlämnats inomgodkännande. 2.förskalllicensen omprövashetenavgöraom
kommissionen,tiüfrist bestämts eller deirsom av omen

skallkommissionenofullständiga. beslutställttill denmedlemsstaternalufttrafikföretaggällerNär det genomsom
in.operativa berördamedlemsstatenkräva delämnas Beslutetskalldenbesluta attför. skalldeutfärdatlicens omsenare

upplysningar krävsochfastställa lämplighar vilkaförändringarförgodkännadelicensenskallomprövas somange enom
tidsftlstför inlimnandet.företagetsförutsättningar berörinträñati ellerflera somen

övertaganden.ellerfusioneri synnerheträttsligaställning,
upplysningarnaenligt 2 intesin Om de begärda punktfortsättafrågafår-företageniellerLuñtrañkföretaget

tideller lufttrañkföretagetinte sättsäker- lämnasin ifinnertillständsmyndigheten annnatinte attverksamhet, omom
uppfyller i artikel kommissionenvisat kraven skalldethärför.skälen attochhetenäventyras anger

inteallamedlemsstatersituationen.underrättagenast omom
till-särskildaomständigheterföreligger.Medlernsstaterfär

rättighetertill marknads-fälligtåterkalla luñtraftkföretagsett
232408/92 dentillträde rådetsförordningEEGenligtArtikel12 avnr

flyglinjerinomjuli 1992 tillEG-lufttraftkföretagstillträdeom
gemenskaped, meddelattill kommissionenhardesslufttrafikföretag. atttillåta motskallinteEnmedlemsstat ettatt
handlingar i frågaharlämnats bevisar kravenhar harliknandeförfarande attinsolvensförfarartdeeller sotnvilketett
uppfyllts.behörigadenoperativalicens.behållasininletts.får om

inteövertygad detmedlemsstaten attmyndigheteniden är om
finansiellrekonstruk-möjlighetertillrealistiskafinnsnågra en

rimligtid.tioninom
Artikel15

lufttrafikföretagetförordningi denna skallreglerna13 FörutomArtikel
förenligalagstiftningi nationell ärföljadekravockså som

gemenskapsrätten.licenser medutfärdandetoperativaförTillvâgagångssättet av
ochberördamedlemsstatenoffentliggöras denskall av

underrättas.kommissionenskall

16Artikeli frågabeslutskallfattaberördamedlemsstaten2. Den om
möjligt inte änochansökansä tresenaresnartsomen licenser äroperativaartikel3.1 skallhinderin.lämnats Utan somnödvändiginformationharefterdet allmånader avatt

kraftiförordningenträderdämedlemsstatdendaggiltigaiansökandeDettill allatillgängligafakta.därvid hänsynoch enta
förtill grundlägi enlighetmeddelagargällaskall fortsättaEtt avslagbeslutet. att somskall underrättasföretaget om
år.i högstartikel4.1bär.dockförutfärdandeti högst treettmotiveras.

licensersådanahartid luñtrañkföretagvilken deunder som
kravensigtillnödvändigaåtgärderförvidtaskalloperativalicenserhar attanpassaansökanEtt företag, omvars skallartikeltillämpningen dennaFörförordning.Om dennakommissionen. itillhänskjutaärendet avavslagits.får

dåsådanaoperativlicensräknasinneharintehar till företag somförordningikraven dennakommissionenfinner somatt
tolkningendenuttalasig rättauppfyllts.skallden avom

169artikeltillämpningenpåverkardetförordningen avattutan
i fördraget.

L 240.24.8.1992,EGTnr s.
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bedriver enligt förordning.Deskallunderrättakommissionenförordningträderi kraft verksamhet allasådanadenna om
giltigtdrimillstând. åtgärder degällandebestämmelsermed när antas.ett mensom

operativinteinnehar licens.

Artikel184.5tillämpas påverkaartikel4.2artikelskallDenna utanau -
verksamhetfårlumrañktöretagartikel dock utövaroch som

Medlemsstaternaochkommissionenskallsamarbetavidiinnan förordningträderimdamagsbestñmmelsedennaenligt
dennañrordning.genomförandetintefårövergångstid,meddettaunderkrañ,fortsätta avsomen

tillangivnamaximalatiderna,stycketöverstigade i första
Hemligauppgifter kommerframvidtillämpningeni 2.medlemsstaternaavgjort uppfyllerkravende somdess om

förordningskallomfattas tysmadsplikt.dennaartikel4. av av

ArtikelI7
Artikel19

dekommissioneninnansamrådamedskallMedlemsstaterna
förordning i kraftden januari1993.träder lDennagenomföradennaförfattningarförellerandralagar attantar

tillämpligi allamedlemsstater.direktochbindandeförordning till alladelarDenna år

23juli 1992.i BrysseldenUtfärdad
Pårådetsvägnar

COPE
Ordförande
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5 i frågaartikeltillämpningen ommedsambandbehövsi avUppgiftersom ställningekonomiskalufttrañkföretags
UppgmersomskalllämnmavföretagsamansökerotnücensförförstagángenifrágnunderasekonømükaA.
ställning.

förrikemkaper detföregåenderevideradeñnns.sådanaoch.driftredovisningeninterna omDensenaste
räkenskapsåret.

åren.kommandetvafördeberäknaderesultatbalansräkningmedBudgeterad
såsombrlnsle. ed:gällandeinkomster posterutgifteroch passagerar-budgeteradeförUnderlaget flygplatsavgifter.försäkringvalutakiirsförindringar, osv.avskrivningar.underhåll.fraktpriser.löner.

Trafik/intiksprognoser.
driftstanenansökningenochinlamriandetmellanperiodenunderinitialkosmader avuppgifterUtförliga om finansieras.skallkostnaderdessaredogörelseförhursamten

ñmnsieringskällor.planeradeochnuvarandeuppgifterUtförliga om
bolag-aktieslagochplaneratnationalitetangivande samtommedaktieägare avuppgifterUtförliga om mellanföretagenförhållandetinformationskallföretagsgnippingari omföretagetOmsordningen. en

lämnas.
verlsamhetsaren.förstafördetvålikvochKassaflödesanalysBudgeterad

leasirg.i frågaluftfartygmed.och/ellerleasixigköp omfinaiuieringen avuppgifter avutförliga om
avtalsvillkoren.angivandeav

inneharlämnas företagställningen skallekonomiska somavfortsattaden sombedömningförUppgifterB. av finansiellapåverkardesspåtagligtetsförñndririgvekellerstruktur- somochplanerartillstånd enett
situation.

äkensltapsá-föregåendefråndetrevideraderäkenskaperochbalansräkningeninternadenVidbehov senaste
ret.

tnñkslag.förändringexempeltillförändringar.föreslagnaalla avuppgifterexaktaochUtñrliga om fragaförändringariaktiekapitalet.förändringar omsammanslagning...eller avförvärvföreslagna
aktieägareosv.

föreslagnauppgift allaräkenskapsårmedinnevarande omresultaträkningförmedbalansräkningBudgeterad situation.f "Fpåverkarringarm:ellerstruktur- som ,,
bränsle.såsomgällande passagerar-inkomster posterochutgifterbudgeteradetidigareochUppgifterom försäkringflygplatsavgiñer.valutakursfödndringar. osv.avskrivningar.underhåll.löner.fraktpriser.och

Tiafik/intaktsprognoser.
struktur-föreslagnauppgifter allamedåretkomrmride omfördetlikviditetsplaner-ingochKassaflödesanalys finansiellasituation.företagetspåverkarpåtagligtverksamhetsförâridririgareller som

angivandeleasing,i frågamed.luftfartygleasing omellerköpfuiansieringen avuppgifterUtförliga avom
avtalsvillkoren.av

redanföretagskalllämnasställningen somavekonomiska somdenfortsattabedömningförUppgifterC. av
inneharlicens.

behovdenochvidrikenskapernaperioddenefter avsermånader sominomräkenskaperReviderade sex
balansräkningen.internasenaste

Året.kommandefordetresultaträkningmedbalansräkningBudgetei-ad
bränsle.såsomgällande passagerar-inkomsteroch posterutgifterbudgeteradetidigareochUppgifterom försäkringflygplaisavgifter.valutakursföranilringar. osv.avskrivningar,underhåll.lönerfraktpriser.och

Ti-afik/intäkrsprognoser.
året.kommandedetlikviditetsplaneringförKassaflödesanalysoch
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RÅDETSFÖRORDNING 2405/92EEG nr
1992juli23denav

inomgemenskapenflyglinjertilltillträdeEG-lufttnfikfiretagsom

EEG 2343/90förordningRÅD beslutaderådetI upphävaANTAGxT nr attHARGEMENSKAPERNASEUROPEISKA
kapacitetsdelningrestriktionemaför mellanmedlemsstaternaFÖRORDNINGDENNA

januari1993.denlsenast
EuropeiskaupprättandetFördragetbeaktandemed avomav 2343/90 trafikrit-förordningEEG bekräftaderådetli att84.2 detta. nrartikelsärskiltgemenskapen,ekonomiska

forsabotage integreraddel deninremarkna-tigheter ären av
den.förslag,kommissionensbeaktandemed av

yttrandez,Europaparlamentetsbeaktandemed av Spanien Storbri-1987i Londonenades ochdecemberDen2
utvidgat i frågaordningför samarbetetannien omenomkommitténssocialaEkonomiskaochbeaktandemed av i Gibraltari formflygplatsenutnyttjandet gemensamavenavyttrande.och Dennautrikesministrar.ländernasdeklaration de bådaav

genomförts.inteordningharännu
följande:beaktandemed av

ipå degrekiska och öarpå de öarnaLufttrafiksystemetinreIuftfartspolitikför denupprättaviktigtDet är att en förregionenAzorernaärdenAtlanten utgör autonoma1992idecember som31till denframperiodenmarknadenunder belägnaflygplatsertillräckligtutvecklat.ochnärvarandeintei fördraget.anikel8amedenlighet ,ningenfråntillänundantasdärförbör temporärtdessaöar
förordning.dennamedinregränser avområdeinnebärmarknadeninre utanDen ett

kapital.ochtjänsterrörlighetförfri personer,varor. beträffanderestriktionemanödvändigt upphävaDet är att
femtebeträffandelufttrafikföretagflera ochutseende1987 avdecemberden1487l602/EEG ombeslutRådets av cabotagerättighetergradvisinförafrihetsrättigheten attsamtiIufttrafiktöretagmellanpassagerarkapaeiiewudelningav luftfanssektorutvecklingengemenskapensstimuleraföratt avluft-ochmedlemsstatemalufttrañkmellan omregelbunden service.kundernabättreföroch attgelufttrafik mellanregelbundentilltillgångtrañkföretags

2343/90EEGmedlemsstaterna förordningochrådets avnr införaomständighetervissanödvändigt underDet är attiflyglinjertilltillträdeIufttrañkföretagsjuliden24 om trafikpliktsådanallmänbestämmelserför somsärskildadelningochgemenskapenlufttrafikinom avregelbunden om nationellalufttrafiktillupprätthållaadekvatförbehövs attregelbundenilufttrañkföretagmellanpassagerarkapaciteten
regioner.förmedlemsstatema förstadeutgör stegenlufttrafikmellan

EG-lufttrafikföre-avseendepåmedmarknadinreuppnåatt en förbestämmelsersärskildainföranödvändigt nyDetär attinomlufttrañkregelbundenflyglinjer itilltillträdetags regionalaflygplatser.mellanlufttrañkgemenskapen.

nödvändigtluftfarten det attplaneringen ärtillMedhänsyn avskallbeslutarådet2343/90bestämsEEGförordning attl nr icke-diskriminerandefastställaråttmedlemsstaterna att1992.30juni gedenförordningenändringi den senastom flygplatsernaflygtrañkenmellanfördelningenförregler av
flygplatssystem.inomsammareglerbeslutaderådet2343/90EEG attantaförordningI nr

genomförandeluftfartförför senasttillståndutfardandeavom överensstämmelseitrafikrättigheterskallskeUtövandetav1992.juliden1 medmiljöskyddsäkerhetoch samtbestämmelsemed omua innebärainteochskalltillgångtill flygplatservillkorenför
särbehandling.

4.10.1991.EGT 258,C s.nr
146.:EGT 18.5.1992,C 125, dets. ärmiljöproblemnr till överbelastnings-ellerMedhänsyn15.6.7.1992,’ C 169.EGT s.nt ibegränsningarut-möjlighet införanödvändigtatt attge19.31.12.1987.‘ L 374,EGT S.nr trañkrättigheterna.övandeiav11.8.1990.5 217.EGT L s.nr
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Med hänsyntill konkurrenssiruationen EG-lrátrqildâretag:marknadenbör b lufttrañkföretagett med giltigåtgärdervidtas licensför förhindra operativ utfärdatsotillbörligaatt ekonomiska som medlemsstatiav enenlighetmedrådetsförordningverkningarför EEGlufttrañkföretagen. 2407/92m- avjuli23 1992den utfärdande tillståndom för lufltra-avñkföretag.Det är nödvändigt specificeramedlemsstaternasochatt
lufttrafikföretagensskyldigheter tillhandahållanödvändigatt Lzçmrajik: flygningc eller serieflygningaren fören be-infomtation. fordran godsoch/ellerav passagerare, be.postmo;talning.
Det lämpligtär säkerställa identiskvärderingochatt en
bedömning tillträdetill d Regelbundenltqimük:marknadenför likartadluñtrafrk. serieflygningarav där varjeen

flygninguppfyllerföljandekriterier:
Det är lämpligt behandlaalla frågor tillträdetillatt om i utförsDen medluftfartygfir befordranavpassa-marknadeni förordning.samma godsoch/eller betalninggenre, postmot ettsådantsätt detpåvarjeflygningatt finnsplatserDennaförordning delvisersätter förordningEEG 2343/90nr allmänhetenkanköpa individuellsom basisochrådetsförordningEEG 294/91 1991den4februarinr av antingendirekt lufttrafrkföretageteller dessav avbedrivande flygfrakttrañk medlemsstateñ.mellanom agenter.av

Denbedrivsså denbetjänartrafikenatt mellan
flygplatser,HÄRIGENOMFÖRESKRIVS tvåellerflera,FÖLJANDE. antingensamma

enligt utgiventidtabell.ellerenArtikelI
2. medflygningar ärsåregelbundnaellersomDennaförordninggällertillträdetill flyglinjerinom täta deutgör tydligochplanmässigatt engemenskapen,för såvälregelbunden ickeregelbunden serie.som

lufttrafik.
e Flygning: avgångfrån angivenflygplatstillen en enangivendestinationsflygplats.Dennaförordningstillämpning flygplatseni Gibraltar

påverkarinteSpaniensellerStorbritanniensrättsligaställning~ f Trafikrättighet: lufttraftkföretagsrättighet be-ett attmedavseendepåtvisten överhöghet territoriumöverdetom fordra godsoch/eller i lufttrañkpassagerare, postflygplatsendär belägen.är mellantvåflygplatserinomgemenskapen.
Tillämpningenbestämmelsernai förordningdenna på SeatonIy—f6r:r‘z‘ljning:av g lufttrafrkföretags. dessett enavflygplatseni Gibraltarskalluppskjutastills ordningeni den eller försäljningresearrangörs platseragenters en avdirekttill allmänhetenförklaring några tjänster,Spaniens Storbri- andraoch utanattgemensamma somavgavsavutrikesministrar logi.såsom ingår.tanniens den2 december1987hargenom-

förts.Närsåsker.skallSpaniensochStorbritanniensrege- Berördah nredlentrrtater:denellerdemedlemsstatersomringar dagunderrättarådet detta.samma om lufttrafikenbedrivsmellanellerinom.
4. Flygplatserna degrekiska ioch deöarna öar i involverademedlemstarer:deberördamedlemsstaternaAtlanten denutgör regionenAzoremaundantasautonomasom ochdenellerdemedlemsstaterdär Iuñtrañktöretagde
fråntillämpningen dennaförordningtill ochmedden30 bedriverlufrtrafikav hartillstånd.som
juni 1993.Såvidainte beslutas rådetefterförslagannat av av j Regixtreringsstat:denmedlemsstati vilken tillstånddetkommissionen.skalldettaundantaggälla ytterligarefemunder

i b utfärdat.ärsomavsesår fåroch därefterförlängasmedytterligare femårsperiod.en
Flygplats:k områdei medlemsstat ståröppetett en som
förkommersielllufttransport.Artikel2
Regionalflygplats:l varjeflygplats inteärupptagensomI dennaförordning följandeanvänds beteckningarmedde i bilagal kategori-l-flygplats.somen

betydelser härsom anges:
Flygplatxsystem:m två eller förtsfleraflygplatsersom

eftersom betjänarde ellersamman ort orter,a LufttrafikflJ‘remg: samma somlufttransporttöretag giltigmedett framgår bilaga2.avoperativlicens.

EGT zL 36.8.2.1991, LEGT 240.24.8.92.nr s. nr s.
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bjudsKapacitet:detantalplatser till adekvatn allmänheten utbud regelbundenlufttraftkutsom av somupp-
i luftfart givenregelbunden under period. fyller fastställda fören kontinuitet.regel-normer

bundenhet,kapacitetochprissättning,normersomvarjeAllmäntngfikplila: skyldighetföro lufttrañkföre-ett Iufttraftkföretageninte uppfyllaskulle deomflyglinjer dettrafikerarde medtillståndtagatt som enbart hänsyntill sinakommersiellaintressen.togfrån medlemsstatvidtaallanödvändiga föråtgärderen Kommissionenskalloffentliggörasådanallmändriftenuppfyllersäkerställa defastställdaattatt normer traftkplikti Europeiskagentenrkapemasofiiciellakontinuitet.regelbundenhet.kapacitetochprissätt-för tidning.lufitraftkföretagetinteskulleuppfylla detningsom om
till sinakommersiellaintressen.endastskulle hänsynta Frågan vilketutbud regelbundenlufttrafikom av

äradekvatskallbedömasmedlemsstaternasom av
Artikel3 beaktandemed av

förordningskalldeOm inte följer dennaannat av i allmänhetensintresse.
EG-flygtraftkföretagtillåta utövaberördamedlemsstaterna att

gemenskapen.trafikråttigheterpåflyglinjerinom möjligheten.särskiltFör regionersom
består anlitaandraatt transpon-avintemedlemsstati punktl2. Trotsbestämmelsen är en medel dessasändamålsenlighetdetnärsamttraftkrättigheterför1997aprilskyldig före den 1att ge tillgodosegäller deaktuellatransportbe-attEG-lufttraftkföretag harterritoriumtillinomsittsabotage som hoven,intemedlemsstatfåttsitttillstånd omannanaven

enligtflygförbindelse iii biljettpriserde ochvillkor erbju-traftkrättigheten kani utövas somen som
förbin-förlängningantingentidtabellen utgör daskunderna,avenen

förbindelsetilldelsträckaförstadelsefråneller avenen
registreringsstaten. iv detsamladeresultatet insatsernafrånallaav

lufttrañkföretag utövareller attsom avseranvänderlufttrafikföretagetkapacitetden som lufttrafik förbindelsen.utöva50% kapacitethögst desscabotageförbindelsenutgör av
cabotageförbindelsenförbindelsedärpådensäsongper I defalldåingen transportform säker-kanannandelsträcka.förstaförlängningellerutgör enen ställa adekvatoch fåroavbmtenförbindelse deen

berördamedlemsstaterna låtadenallmännai ävencabotageflygningbedriverIufttrafikforetag3. Ett sotn
nödvändig trafikplikten flygttaftk-lämnaall omfatta krav allabegäranskallenlighetmedpunkt2 ett att
ibestämmelsernagenomförandetinformationför företag flyglinjensamma lumrafikpåutövaav attsomavser

medlemsstaterna.till deinvolveradepunkt kommer underde dettagöragaranteraratt att en
vissperiod meddeskallfastställasi enlighetsomförefår medlemsstatpunkt1Trotsbestämmelsernai4. en andravillkorenför trafikplikt.allmän1997regleratillträdertill flyglinjerinomsittaprilden l

Iufurafikföretag utfärdattillståndför iterritoriumför desom iinget lufttrañkföretag stårOm ellerutövarförordningEEG 2407/92 sigföretagetenlighetmed varenr lufttraftkpåbegrepp regelbundenutövaatt entillstånd linjerna.söker fördeberördaredaninnehareller om trañkpliktenlighetflyglinjei meddenallmännasärbehandlingpå nationali-dettasker grundval ägarensutan av be-gällerför flyglinjenfår medlemsstatenidentitetlufttrafikföretagets gemenskaps- somoch ochutanatttet
endasttillträdetill flyglinjentillgränsa deni konkurrensreglema.åsidosätts.i övrigt. synnerhet etträtten

år,luñtrafikföretagför period högsttreen
varefter Rättighetensituationenskallomprövas.

Artikel4 flyglinjer skalllufttrafik sådanapåutövaatt
erbjudas offentligtanbudsförfarande.an-genomfår. samrådmedandraEn eftera medlemsstat flyglinjer.för flyglinje för antaltingen eller ettenefter hameddelatmedlemsstaterochberörda att riktat till EG-lufttrañkföretag be-alla ärsomlufttrañkföretagkommissionenochde utövarsom Erbjudandeträttigade lufttrafik.sådanutövaattterritoriuminföraflyglinjen.inomsittluñtrafikpå ioffentliggörasdeltai anbudsförfarandetskallattregelbundentrañkplikt avseendeallmän med

ochEuropeiska oflicielkxtidninggemenskapernasellertill ytterområdeluñtrañk ettett
får intesistadagenför inlämnandeanbudlågflyglinjemedutvecklingsområdeeller varaaven

offentlig-trañkintensitettill regionalflygplats. tidigare förmånadefterdagenänomen en
denekonomiskaflyglinjen väsentligför skallfrånlufttrafiktöretaggörandet.Anbudanses genast

i den regiondär flygplatsenutvecklingen är ochmeddelasdeandraberördamedlemsstaterna
utsträckningfår i ärDetta görasdenbelägen. 4som kommissionen.

flyglinjesäkerställanödvändigför denna ettatt
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e Etterbjudandedeltai offentligtanbudsfor- sionenutföra undersökningatt ett och,inomtvåmånadereng;en
farande kontraktoch skallbland mottagandetavbegäran.fatta beslutsenare annat på allagrundvalett avomfattaföljandepunkter: omständigheterrelevanta huruvidabestämmelsei punktluafortsättaskall gällafördenberördaflyglinjen.att
i Denomikrav gällerför denallmännasom

trafikplikten. Kommissionen4. skallunderrättarådetoch lemsstater-
sitt Varjebeslut. medlemsstatfårhänskjutakommissio-naom

för ändringRegler ochhävning kon- besluttill rådetinom månad.Rådet kvalifice-av fårmednens en
särskiltmedhänsyntill oförutseddatraktet. majoritetrad fatta beslutinom månad.ettannat enförändringar.

iii Kontraktetsgiltighetstid.
Artikel5

iv Påföljder kontraktetinteuppfylls.om
På inhemskaflyglinjerför vilka vid tidenför dennafir-

f Urvaletblandanbudenskall sågöras snartsom ordningsikraftträdandeexklusivkoncessionhar beviljats
möjligtochdärvid till tjänstensskallhänsyntas lagellerkontrakt.ochdärandratransportfonnerintegenomlämplighet,inberäknat priser villkorde och som kansäkerställaadekvatochregelbundentrafik,får sådanen enkanerbjudaskundernaochkostnadenför den koncessionfortsätta tillsgälla denlöper elleri åratt ut treeventuellakompensation frän dekrävssom beroende vilkentidpunkt infallerförst.somberördamedlemsstatema.

f forflyta tidTrotsbestämmelseni skalldetg en
månadereftersistadagenfor inlämnandetvå av Artikel6övrigaanbudinnannågoturval förgörs, attge

möjlighet framförasynpunkter.medlemsstater att Trotsbestämmelsernaiartikel3får medlemsstat,en om
lufttrafikföretagnågot de denharutfärdattillståndförav somtill lufttrafik-En kan ersättningh medlemsstat ettge harpåbörjat regelbundenIufttrafikför meden passagerarefföretag harvalts enligt för detut att upp-som 80luftfartygmedhögst platserpå flyglinjemellanen nyfyller normkrav gällerför denallmännade som regionalaflygplatserdärkapaciteteninteöverstiger30 000Ersättningentrafikpliktenenligt dennapunkt. år, avvisaplatser regelbundenlufttrañkutförd ettper en avtill kostnaderochskallberäknasmedhänsyn de lufttrafikföretagundertvåår. deninteutförsmedannat ettomtjänsteninbringar.intäktersom 80luftfartygmedhögst platser påeller sådant högstsättett att
finnstill for80 platser salu varjeflygning de tvâmellanMedlemsstaternaskallvidtanödvändigaåtgärderi flygplatsenia.dennasäkerställa beslutfattadeenligtför att att

effektivt framförallt,artikelkan och,omprövas Artikel2. 4.3och4.4skatillämpastill punktmedmöjligti fall då beslutså de dessasnartsom i dennaartikel.lstrider nationellagemenskapsrättenellermot
förgenomföranderegler densamma.av

fårj Närallmäntrafikpliktföreliggerenligt ocha c Artikel7försäljninglufttrafikföretagenerbjudaseat-only
lufttrafikenuppfyllerdeendast denberördaom utövande lufttrafikVid skalldenberörda dlemsstatenallmänna avtrafik-gällerför dennormkravsom ochtillåta EG-lufttrafikforetagkombinerarlufttrafikenattettDenlufttrafiken därmedbetraktasplikten. skall linjenummer.användersammalufttrafik.regelbundensom

i falldåBestämmelsernai dskallintegälla dek en Artikel8tillfredsstäl-berördmedlemsstatföreslårettannan
alternativt uppfylla allmännalande sättatt samma Dennaförordningpåverkarintemedlemsstaternasrättatttrafikplikt.

fördelningentrafikenreglera mellanflygplatsernainomettav
grundvalflygplatssystem.detta särbehandlingsker päom utani integälla sträckor2. Bestämmelsernapunktl d skall

lufttrafikforetagetsnationalitet identitet.ellerochtransponformer adekvat avdär andra kansäkerställaen
000platsertrafik kapacitet 30regelbunden med på änen mer 2. Utövandet trafikrättigheter offentskallreglerasår. av avper liggjordagemenskapsbestämmelsernationella,regionalaoch

lokalabestämmelsereller säkerhet miljöskyddochutveck- samtPåbegäran medlemsstat omattsomanseraven
fördelning ankomst-ochavgängstider.be-orimligt begränsaslingen flyglinje sätt avett avaven

kommis-i på initiativ.skallstämmelsernapunkt eller eget
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särskiltutredningen. medhänsyntillunder eventuelladelvismedlemsstateller initiativskallPåbegäran3. egetaven
Eftersamrådoåterkalleligaföljder. meddenkommittétillämpningen ochkommissionenundersöka punktl och somav
kommissionen,artikelll skall månadeftersamråd imånadeftermottagandetbegäranochefterinom manag-enav avsesen

information,nödvändig beslutaall huruvidai artikelll besluta med-kommittéden andetmed omavsessom om av
tillämpa Kommissionen och meddennaför-åtgärden. relevanta överensstämmerfår fortsätta ärlemsstaten åtgärdernaatt

sittmedlemsstaterna beslut. något bryterrådetoch inte sätt gemenskaps-underrätta ordningochskall annatom mot
Kommissionenskallunderrättarådetochmedlemssta-rätten.

tillkommissionensbesluthänskjutafårMedlemsstatema4. I avvaktanpåsitt beslut. sådantbeslutfårettternaom
kvalifice-undantagsfallmedfåriRådetinom månad.rådet tillfälligakommissionenbesluta regler,däri inberäknaten om

månad.inombeslutfattamajoritetrad annat delvis,ett en helteller åtgärderna.särskiltmedupphävande, av
oåterkalleligaföljder.till eventuellahänsyn

flyg-beslutar upprätta nytt5. När medlemsstat ettatten
skalldenbefintligtändraeller systemplatssystem ettatt

Efterkommissionen.ochmedlemsstaternadeandraunderrätta i 3 fårTrotsbestänunelsernapunkternaoch4 med-enforförtshar attkontrollerat flygplatsernaha sammanattatt nödvändiga för plötsligtvidta åtgärder lösalemsstat attoffent-kommissionenstadsregionskallellerbetjäna onsamma kortvarigaproblemförutsatt åtgärdernauppkomna årattgemenskapernasEuropeiskairevideradbilaga2liggöraen förenligamedpunkt2. Kommissionenochmedlemsstaternaridning.ajjiciella lämpligochfåunderrättas åtgärdernaskallgenast om en
åtgärdernamotiveringför Omde problemdem. görsom

nödvändigabeståri 14dagarskallmedlemsstatenänmer
medlemsstaternakommissionenochdeandraunderrätta om9Artikel fårmedlemsstatenkommissionensgodkännandeochmeddetta

i ytterligareperioder högst14dagar.åtgärdernaförlänga omoch/elleröverbelastnings-allvarligafrågaNärdetår om kommissio-fårdeinvolverademedlemsstaternaPåbegäranavenligtdennaansvarigamedlemsstatenfår denmiljöproblem enligtinteuppfyllerkravenupphävaåtgärderna deomnenutövandeavvisaellerför. begränsaanikelinföravillkor av bryterpånågot sättpunkternal och2 eller de motannatomservicenivåtillfredsställandesärskilttrafikrättigheter. nären gemenskapsrätten.transportmedel.uppnåsmedandrakan

1enligtpunktvidtarmedlemsstatDeåtgärder2. somen kommis-hänskjutadetbeslutVarjemedlemsstatfår somskall
inomtill rådetoch5sionenfattatenligtpunkterna4 en
majoritetkvalificeradlufttrafik- månad.Rådetfår i undantagsfallmedgrundvalsärbehandlinginteinnebära av- inom månad.identitet fatta beslutnationalitetellerföretagets ettannat en

varefterdeår,högstgiltighetstidbegränsad trehaen- enligtmedlemsstatNär harfattatsskallomprövas. beslutett avensom
verksamhetEG-lufttrañkföretagsartikelbegränsarettdenna

orimligtförordnings sätt,syfte ellerpåverkadenna villkorinte ett skallinomgemenskapenflyglinje sarrunaen- flyglinjen.EG-lufttrafikforetagFörallagällabegränsningar
lufttrafikföretagpåmellansnedvridakonkurrenseninte tjänsterytterligareellerinnebär enbeslutetNär att nya- orimligtsätt, ansökerett EG-lufttrafikföretagallaavvisasskallflyglinje som

lika.tjänsterbehandlasdessafåutövaattomfor lösabehövsrestriktiva vadäninte attsomvaramer- problemen.
gällerpåverkas.8.1tillämpningenartikel attUtanatt avenligtpunktl äratgärderNär medlemsstat attanseren medlemsstatersinvolveradeinte andramedlemsstat utanenochmedlemsstaternaunderrättadeandraskallnödvändiga den tillåtelselufttrafikföretagfårsamtycke ettgeför åtgärdernamotiveringlämpligkommissionenoch enge Åtgärdernafårgenomföras.skallinnandemånaderminsttre flygförbindelse,ellerupprättaa att ennyunderrättelsen.eftermånadinte. inomgenomföras enom

kommissio-ellersigdemberördmedlemsstatmotsätternågon flygförbindelsebefintligrurtäthetenpåökab att enenligtpunkt4.utredningytterligaredemförtaruppnen
ochterritoriumflygplatsinomsittbestämd annanenmellanenskallinitiativellermedlemsstatPå egetbegäran4. aven tillståndvilketrorlufttrafiktöretag.sålängemedlemsstat. etti punktåtgärdersådanautredakommissionen avsessom tillátits.inteharandramedlemsstat,beviljats dennahar avblivit under-efter hamånadkommissioneninomNär atten ochfördelning ankomst-bestämmelsemastödmed avomskalldenutredning avföråtgärder3enligtpunkträttad tarupp flygför-enligtartikel8.2. upprättaavgångstider nyatt enellergenomföras.heltfâråtgärdernasamtidigtmeddelaom
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bindelseeller ökaturtäthetenpå kommissionenbefintlig 3. Dessutomkanflygförbindelse inhämtakommitténsatt råden
frågorandra angåendealla tillämpningenmeddenaktuellaflygplatsen.till dennadessrådetharantagit om aven förordning.förordning uppförandekodför fördelning ankomst-omen av

avgångstideroch medutgångspunkti denallmännaprincipen Kommittén självfastställa4. skall sinarbetsordning.icke-diskrimineringgrundval nationalitet. tillochom av
dessdenförordningenhar i kraft.trätt Artikel12

För kunnafullgörasinaskyldigheterenligtdennaatt
förordningfårkommissioneninhämtaall nödvändiginforma-Artikel10 tionfråndeberördamedlemsstaterna, också till-skallsom
handahållainformationfråndelufttrafikföretag deharsompåBegränsningari kapaciteterskall inte tillämpas utfärdattillståndför.lufttrafik omfattas dennaförordning undantagmed avsom av

8artiklarna och9 dermaartikel. infomrationen2. Omdenbegärdasamt intelämnasinomdenavfastställdakommissionen tidsfristen,eller idenlämnasom
ofullständigtskick.skallkommissionen beslutriktatettNär tillämpningen allvarlig2. punkt har medfört genom1av till berördamedlemsstatenden kräva informationenlämnas.attekonomiskskadaför lufttrañkföretag tillståndde tättsom av skall vilkeninfomtationBeslutet krävs fast-ange som samtmedlemsstat,skall mmissiu påbegäran dennastaten av-ueu lämpligställa tidsfristinomvilkeninfomiationenskallenföreta prövningoch grundval alla relevantaom-en av lämnas.

ständigheter.däribland särskilthuruvidamarknadslägetoch
intesituationen sådan medlemsstatenslufttrañkföretag Artikelår 13att

rimligamöjlighetertill effektivkonkurrens marknaden.har
Kommissionenskalloffentliggöra tillämpningenrapporten omlufttrafikforetagetskonomiskaställningochdetdetberörda förordningföredenna denl april1994ochregelbundetavkapacitetsutnyttjandet. huruvidakapacitetenfaktiska besluta därefter.lufttrafik stabili-regelbunden till ochfrånden skallför staten

under begränsadtid.seras en Artikel14

Medlemsstaternaochkommissionen förskallsamarbeta3. Kommiss skallunderrättarådetochmedlemsstater-Iucn förordning.genomförademtaattsittbeslut.Varje fårhänskjuta beslutmedlemsstat detnaom
ikommissionenfattartill inom Rådetfärrådet månad.en Hemligauppgifter2. skaffas vid tillämpningensom avkvalificerad beslutundantagsfallmed majoritetfattaettannat förordningskall mfattasdenna tystnadsplikt.avninom månad.en

Artikel15

FörordningEEG 2343/90 294/91och skallupphöraattArtikel1I nr
undantag artikel2 bilaga till för-gällamed och lav e

EEG 2343/90. bilagaordning meddentolkning inr somgeskommittéKommissionenskallbiträdas rådgivandeaven Rârurdningen,och artikel och3 i denhär medundantag 2bavföreträdareför harbestår medlemsstaternaoch ensom av som förordningEEGbilagantill 294/91.nrföreträdareför kommissionen ordförande.som
Artikel16

tillämpningenKommitténskall kommissionenrådge om
förordningträderi kraft januari1993.Denna denlartiklarna9 10.ochav

direkttillämpligi allamedlemsstater.ochDennaförordning till alladelarbindandeär

juli 1992.Utfärdadi Brysselden23
Pårådetsvägnar

COPE
Ordförande
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kategori-1-flygplatserFörteckningöver

Bryssel-ZavememBELGIEN
flygplatssystemKöpenhamnsDANMARK

Frankfurt-Rhen-Main.TYSKLAND
Düsseldorf-Lohausen,
München,

flygplatssystemBerlins
Palma-Mallorca,SPANIEN Madrid-Barajas,
Malaga.

PalmasLas
Aten-Hellinikon,GREKLAND Thessaloniki-Macedonia

tlygplatssystemParisFRANKRIKE
DublinIRLAND

flygplatssystem.RomsITALIEN flygplatssystemMilanos
Amsterdam-SchipholNEDERLÄNDERNA

Lissabon,PORTUGAL
Faro

flygplatssystemLondonsSTORBRITANNIEN
Luton

2BILAGA
flygplatssystemFörteckningöver

Köpenhamn-Kastrup/RoskildeDANMARK
Berlin-Tegel/Schönefeld/TempelhofTYSKLAND

Bourget,Gaulle/Orly/LeParis-CharlesdeFRANKRIKE Lyon-Bron-Satolas
Rom-Fiumicino/Ciampino,ITALIEN Serio.OrioMilano-Linate/Malpcnsa/Bergamo
Venedig-Tessera/Treviso
London-Heathrow/Gatwick/StanstedSTORBRITANNIEN

BILAGA3
15artikelitolkningDen avsessom

lufttrañktöretage2343/90skallEEGförordningtill nrli bilagavillkorPåde angessom System.AirlinesScandinavianorganisationoch somstrukturexaktharScanair. sammasom System.AirlinesScandinavianlufttratikföretagetsättpåbehandlas somsamma
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RÅDETSFÖRORDNING 2409/92EEG ur
1992J julidenav

lumrafrktarifferförochbiljettpriserom

HÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖLJANDE.RÅD ANTAGITEUROPEISKAGEMENSKAPERNAS HAR
FÖRORDNINGDENNA

Artikel1EuropeiskaFördraget upprättandetmedbeaktande avomav
84.2i detta,särskiltartikelekonomiskagemenskapen,

förordningfinnsI denna bestämmelserkriterierochom
förfaranden gällerfastställandeförslagk biljettpriserochtariffermmissimedbeaktande u som avav -uei-

lufttrafikuteslutandeinomför gemenskapen.
yttrande,medbeaktande Europaparlamentetsav

förordningDenna skall, tillämpningenpunktutanatt av
påverkas.integällaföljande:kommitténs 3socialaEkonomiskamed beaktande ochav

yttrandef, Biljettpriser tarifferoch tillämpas andraluñtra-a som av
fikforetag EG-lufttrafikföretag.änföljande:ochmedbeaktandeav

tarifferBiljettpriseroch fastställtsinom förb som ramen
inreIuftfartspolitikför den trafikplikt,i för-fast allmän överensstämmelsemedrådetsviktigt läggaDet är att en

31december ordningEEG 2408/92 23juli 1992 EG-periodenframtill ochmedden denmarknadenunder nr av om
flyglinjerfördraget. lufttrañkföretagstillträdetill inomartikel8ai1992 enlighetmedi gemen-

skapen7.
medinreområde gränserinremarknadeninnebärDen utanett EG-luftuafikforetagBara skallha införarättatt nyapro-kapital.tjänsterochförfri rörlighet personer,varor, priser de gällandeför identiskaduktereller lägre än pro-

dukter.1987.14december87/60l/EEG dendirektivGenområdets av
lufttraftkmellanmedlemssta-regelbundenbiljettpriserförom

juli2342/90 24terna EEG denförordningochrådets avnr Artikel2luftfart deförstaharbiljettpriserfor regelbunden1990om
marknadinreupprättandettagitsi riktningmot avenstegen demedförordning följandebeteckningaranvändsI dennaflygbiljettpriser.för härbetydelsersom anges:

marknadskrafterna.frittnormaltbestämmas i nationellvalutaFlygpriserskall Flygpriser:depriseri ellera somav ecu
dessaslufttrafiltföretagellerskallbetalapassagerare

prissät kompletteras i lufttra-lämpligt denfria forbefordran demochderasbagageDet är avatt agenter avg ochbran- in-för konsumenternas priser.till skydd sigtill dessapassandeåtgärder fik devillkor hänförsamt som
ersättning villkor erbjudsschensintressen. ochberäknat agenturersom

andramellanhänder.och
prissättningialla frågorlämpligt behandlaDet är att om nationellvalutaPlatspriser:depriseri ellerib somecuförordning.samma för be-luñtrañkföretagskall betalaresearrangören

ochderaskunderfordran dennesresearrangören.av2342/90EEG ochförordningförordningDenna ersätter nr tillhänförsigi lufttrafik devillkorbagage samt somfebruari294/91 den4förordningEEGdelar rådets avnrav villkorpriser. inberäknatersättningochdessa sommedlemsstater.flygfrakttrafikmellanbedrivande1991om av mellanhänder.erbjuds ochandraagenturer
valutai nationellpriseri ellerChanerpriser:dec ecu

förtjänsterbetalaresearrangörenskallpassageraresom
ochderasdembeståri elleromfattarbefordranavsom

tillsighänförvillkori lufttrafik debagage samt som
4.10.1991. 2.C 258,EGT villkorersättningochs. dessapriser. inberäknatnr som

1 18.5.1992. 150.CEGT 125, s.nr mellanhänder.erbjuds ochandraagenturer169.6.7.1992. 15.EGT C s.nr
‘ 31.12.1987. 12.EGT L 374, s.nr
5 11.8.1990.EGT L 217, s.nr EGT L 240.23.7.1992.nr s.° 36.8.2.1991,EGT L s.nr
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Sådanauppgifteri bestämmer. kand Fraktpriser: priser elleri krävas tidigastde nationell 24valuta timmarecu sotn
innefattasotnskall arbetsdaginnanfraktbefordranskallbetalasfor devillkor hän- flygpris iträderensamt ettsom
vidkraft, anpassningtill existerandeförsigtill priser,inberäknat villkordessa ersättningoch pris,utom då detett

förhandsanmälan.räckermederbjuds ochandramellanhänder. enagenturersom
tariffere Standardfraktpriser:de lufttrañkforetag till den aprilett Fram l 1997fårsom medlemsstatkrävaen an

beaktandesedvanligarabatter.normalttillämparmed flygpriser inrikeslinjeruppgift på lämnasav än arbets-om mer en
månad,innandag, högst deträderi kraft;dettagällerenmenserief Lrditrtzjik: flygningeller flygningarmedbe-en en inrikeslinjer intetrafikerassådana fler lufttrafrk-änsom av eufordran och/eller betal-last postmotpassagerare,av utfärdatföretag medlemsstaten tillståndför, eller tvåsom avning. lufttraflkfotetagmed flygverksarttltet dengemensam som

tillståndfor.utfärdatgiltigLufttrafilq6reag: lufttransportföretagmedg ett
licens.operativ Ettflygptisfårtillämpas4. vid försäljningochbefordran

intesålängedet upphävsi överensstämmelsemedartikel6giltigh EG-lt¢trafiI¢f6retag: lufttrafikföretagmedett ellerioperativlicens utfärdats medlemsstatsom av en
2407/92enlighetmedrådetsförordningEEG avnr

lufttra-juli 1992 tillståndförden23 utfärdandeom av
fikféretag‘. 6Artikel

eller de medlemsstateri Berördamedlemsstater:den Ominte följer dennaartikelkan berördannat av entariffenvilkabiljettpriseteller gäller.mellanellerinom medlemsstat helstbeslutaföljande:närsom
j involveradentedlemstater:deberördamedlemsstaterna baspris.a Attupphäva medhänsyntill prisstruk-ett somlufttrañkföretagmedlemsstaterdärdeoch ellerdeden helhetpådenaktuellaflyglinjenochandraturensomlufttrafik tillstånd.bedriver harsotn faktorerrelevanta däriblandkonkurrensförhållandena-

orimligtmarknadenär högttill skadaförkunderna-fullständigt biljettprisetförBasprir:detlägsta flexiblak i till lufttrafikföretagetsförhållande siktfulltlång utbjuds till-enkel och och uttur returresa.sotnresa relevantafördelade kostnader,inräknat tillfredsstäl-envarjeförsäljningminst utsträckningi annatsamma sorti landekapitalavkastning.fullständigtflexibeltbiljettpris bjuds firut sammasom
lufttraftk. diskrimineringb Att hejdaytterligareprisfallpåutan en

marknad det sig flyglinjeellerröroavsettom omen-
linjenät marknadskraftema tillhar lettett om en-3Artikel ihållandeutvecklingnedåt flygpriserna. avsevärtav som

avvikerfrånsedvanligasäsongsmässigaprisvatiationerfraktpriserskallEG-lufttrafikfdretagenscharter-,plats-och av- medföroch allmäntutbreddaförlusterblandalladesomfritt i befordran.talas mellan avtaletparterna om lufttrañkñretagen lufttrañ-inomdenaktuellaberörda
fulltdärvidken;hänsynskall till lufttrañkföretagenstas

fördeladerelevantakostnader långsikt.utArtikel4
fattas skall2. Ett beslut i enlighet lmedpunktsotnbedriver inomgemenskapenLufttrañkföretag verksamhetsom andramotiverasochanmälastill kommissionenoch allaflygpriserochskallpåbegäranupplysaallmänheten allaom involverademedlemsstater deberördalufttrafikfbretagen.samtstandardfraktpriser.

kommissionenOmingen berördmedlemsstatellerannan
anmältefterinom14 dagar mottagandet anmälanharav5Artikel angivande punktinvändningarmed sinaskäl grundvalavav
punktfattat i medfårdenmedlemsstat beslutetenlighetsomfårUtan tillämpningen förordningpåverkas.demtaatt av basprisetberördalufttrañkföretagen1åläggade upphävaattflygpriser.EG-lufttrafikföretagfrin sinasätta avståfrånytterligarerespektive prissänkningar.

diskrimineringpåBerördamedlemsstaterkan utan involveradl händelse meningsskiljaktigheterfår4. av enidentitetkrävanationalitetellerlufttraftltföretagetsgrundvalav medlemsstatbegärasamråd granskasituationen.för attdeformuppgift flygpriser till demi denlämnasatt sotnom Samrådetskall inomäga 14 efterbegäran.dagar omrum
inte avtalas.annatEGT L 240,23.7.1992,nr s.
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lufttraftkföretaghar lämnatavgörandeslutgiltiga ettom7Artikel upplysningareller inteofullständiga det harfelaktigaeller om
enligtbeslut punkt5 fastställdadeninomdemlämnat genomkommis-skallmedlemsstatinvolveradPåbegäran enav tidsfristen.ihandlainteellerhandlabeslutgranskasionen attettom

artikel6.1.ikriteriernauppfyllerartikel6enlighetmed dröjsmålskall meddelaKommissionen deberörda7. utanberördaandradeinformerasamtidigtskallMedlernsstaten de berördalufttrañkföretagensittoohmedlemsstaternaKommis-luñtrafrkföretagen.berördadeochmedlemsstaterna enligtpunkterna4 ochbeslutmotiverade
gemenskapernasEuropeiskaioffentliggöraskallsionen genast

grarskning.förföremål kommissionensmedlemsstatkanhänskjutaflygprisemaär berördridning Enaficiella att
inom månad.Rådetfårmedtill rådetpunkt4enligtbeslut en

fatta beslutinom månad.grundval majoritetkvalificeradkommissionen. ettannatfår enpunktlhinderUtan2. av undersökaintresse.legitimtmedklagomålfrån partenettav kommissio-skall tillmedlemsstaternaberördaDe attseKommissio-artikelkriteriernaiuppfyllerflygprisernaom rådetssåvidadet inte undergenomförs, ärbeslutnensgemenskapernasEuropeiskaioffentliggöraskallgenastnen medi enlighetfattat beslutrådetharprövningeller ettannatgranskning.föremålförflygprisernaärtidningafliciella att punkt
föröverlämnasdetgällandenärflygpris ärEtt som 8Artikelfortsättaskallpunkt1 attmedöverensstämmelsegranskningi

gillaintedockskallFlygprisetgranskningen.under medgälla kommissionensamrådaåretskallgångMinst omenirådet över-ellerkommissionen. luftfartsonrrådetkonsumentorganisationemagranskningen. förunder företrädareom
sexmånader-gångna frågor.dithörandeunderden flygpriserochpunkt gemenskapenmedensstämmelse inom om

baspris meddeltagarnaändamålförselägre föreller skall dettamotsvarande Kommissionenbeslutatsperioden att ett
i information.kriteriernauppfyller relevantinteberördastädernatvamellande

6.1.artikel 9Artikel
6 harpunktluñtrafikföretaget.berördafår det omVidare tillämpningenoffentliggöraskallKommissionen rapportomenkommissiounderbasprishögretillämpainte etttilllämpats. därefteroch1994aprildenlförordningdenna senastavbasprisdetföreomedelbartgälldedetgranskningän somnens regelbundet.granskning.föremålförärsom

Artikel10skallmedlemsstaternaberördameddesamrådEfter4.
ingaunderochmöjligt vidbeslut samarbetafatta skallsnarast kommissionenkommissionen ochMedlemsstaterna
fåtthaefter gällersärskilt detarbetsdagar när20 att förordning.än dennagenomförandetomständighetersenare av artikelilufttrañkföretagen. fördenberörda infomrationdefrån insamling rapport avsesupplysningar somtillräckliga av

mottagitdeninformationallbeaktaskall somKommissionen tillämp-vidinformationKonftdentiell emottas2. somberördade parterna.av sekretess.omfattasförordningdennaningen avav
begärdadelämnarintelumrañkföretag upp-Omett Artikel1Ifastställt.kommissionentidsfristdeninomlysningarna som

kommissio-skalluppgifter.ofullständigalämnardetellerom gälla.upphöra2342/90skallEEG attFörordning nrBeslutetupplysningarnalämnas.beslutbegäraattgenomnen fastställaochbegärsupplysningar enpreciseravilka somskall Artikel12
dessa.lämnandetförtidsfristlämplig av

1993.januarii kraftdenlförordningträderDenna
bestämma ettbeslut attkanKommissionen genom

kommissionensi avvaktanskallupphävasflygprisgällande

medlemsstater.tillämpligi alladirektochbindandedelartill allaförordningärDenna

1992.juli23BrysseldeniUtfärdad

rådet:Pd vägnar
Cope

Ordförande
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