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Sammanfattning

utgångspunkter

Allmänna

ningar

har varit

uppdrag

Utredningens

på den civila

luftfartens

att göra en översyn av gällande
område och att utarbeta förslag

författningsreglering
som behövs.
Den senaste översynen
av den svenska

luftfartslagstiftningen

som trädde i kraft den 1 januari
genom de lagändringar
genomgått stora förändringar,
luftfarten
har den civila
Därefter
unionen
till den Europeiska
beroende
på Sveriges anslutning

författtill

den

avslu1987.

tades

bl.a.
EU.

har gjorts i samband med att olika EGlagändringar
har ändå kommit att
rättsakter har blivit tillämpliga,
men lagstiftningen
mindre väl återspegla den ordning som i själva verket är den gällande
inom EU. Från flera håll har pekats
för inrikes trafik och trafiken

Nödvändiga

av olika
moderniseras.

brister

i lagstiftningen

ningen

behöver

slag och det har angetts att hela lagstift-

I
i ett förslag till ny luftfartslag.
i
särskilda
för
finns
närvarande
som
upprättat ett förslag till ny luftDessutom har utredningen
författningar.
föranleder
upphävande
Förslagen
fartsförordning.
av vissa författningar

Utredningens

denna

arbete

har inarbetats

har utmynnat

vissa regler

samt ändringar i ett antal författningar.
i
på det sättet att den nuvarande uppdelningen
Lagen har utformats
luftfarthar
för
militär
och
luftfart
för
civil
två avdelningar
en
— en
slopats. De bestämmelser
som rör militär luftfart och annan luftfart för
i lagens första kapitel. I övrigt har den nustatsändamål
har arbetats
varande

kapitelindelningen

i huvudsak

bibehållits,

bl.a.

ett intresse av att lagen alltjämt har en uppbyggnad
i övriga skandinaviska
stämmer med hur luftfartslagama

finns

eftersom

det

som överensländer är ut-

formade.
Det

sakliga

motsvarighet

innehållet
i nuvarande

i den föreslagna

lagstiftning.

lagen har i stora delar

sin

16
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Certifikat
under

har utformats

Certifikatbestämmelserna

hänsynstagande

till

de

varit med
som det svenska luftfartsverket
innebär
Authorities.
Detta
Aviation
Joint
om att utarbeta
eftersom
huvuddelagen,
i
själva
förändringar
inte några större sakliga
karaktär och kan geär av administrativ
len av JAA:s bestämmelser
har emellertid
Utredningen
nomföras
genom myndighetsföreskrifter.
enklare
eftersträvat
att i lagen ge regelverket en korrekt ram samt en
har
bytts
luftfartscertifikat
ut
Termen
och mera pedagogisk struktur.
har
certifikatingripanden
De nuvarande reglerna om
mot flygcertifikat.
i huvudsak lämnats oförändrade.

harmoniseringsbestämmelser
inom

Straflbestdmmelser

JAA

och regler

om drogtester

vid luftfart

När det gäller onykterhet
gen en straffbestämmelse

finns

i den nuvarande

luftfartsla-

som riktar sig mot den som vid tjänstgöring
drycker eller andra medel att han inte
alkoholhaltiga
är så påverkad av
betryggande
sätt. Att den tjänstgörande
sina uppgifter på
kan fullgöra
varit så påverkad att han inte på betryggande sätt kunnat fullgöra sina
är i de flesta fall svårt för en åklagare att bevisa. Som reglerna
att genomföra rutinkontroller
utformade
är det inte heller möjligt
är
finns skälig misstanke om
det
Endast
när
med alkoholutandningsprov.
på den som tjänstgör ombrott kan polisen göra alkoholutandningsprov

uppgifter

Det kan inte uteslutas att det finns fall av onykbord på ett luftfartyg.
beivrade just berovid luftfart
som undgår att bli upptäckta och
med nuvakontrollmöjligheter
bristande
och
ende på bevissvårigheter

terhet

rande regler.
införs
starka skäl tala för att en promilleregel
mellan
En sträng syn måste anläggas på förhållandet
i luftfartslagen.
möjligheter
Åklagarens
luftfartsverksamhet.
i
alkohol och tjänstgöring

Utredningen

har funnit

med en
har begåtts skulle underlättas
att ett onykterhetsbrott
alkoholutandoch möjlighet
att genomföra rutinmässiga
promilleregel
finns i de flesta länder som Sverige brukar
Promilleregler
ningsprov.
att bevisa

uppfattning har det en pedagogisk
jämföra sig med. Enligt utredningens
effekt att låta samma regler ligga till grund för luftoch moralbildande
föreslår
i detta hänseende. Utredningen
trafiken
som för vägtrafiken
delas in i två grader, en norvid luftfart
att onykterhetsbrottet
gränsvärde
brottet
ett
malgrad av
om 0,2 promille alkohol i
som upptar
fall då alkoholkoncentsikte
på
bl.a.
tar
blodet och en grövre grad som
därför

rationen

i blodet

överstiger

med
överensstämmer
JAA. För normalbrottet

1,0 promille.

Gränsvärdet

de harmoniseringsregler
föreslås

straffet

om 0,2 promille
utarbetats
inom

som
bli böter eller fängelse

i högst

SOU
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för det grövre brottet enbart upptar
medan straffskalan
sex månader
respektive grovt flygfylflygfylleri
beteckningen
får
fängelse. Brotten
dem
leri. Reglerna skall gälla inte bara för
som tjänstgör som piloter
utan även för kabinpersonal, flygledare och flygtekniker.
föreskrifter
finns i Luftfartsverkets
För närvarande
en regel som
åtta timunder
de
får
ske
inte
närmaste
alkoholförtäring
bl.a. anger att
stöd av
med
föreskriften
kan
marna före flygning. Den som bryter mot
mening finns
dömas till böter. Enligt utredningens
luftfartsförordningen
det inget hinder

mot att liknande

föreskrifter

av Luftfartsverket

utfärdas

i fortsättningen.
även regler om drogfylleri,
till regler om drograttfylleri

Det föreslås

som det förslag
i riksdagen.
der behandling

att det öppnas

föreslår

Utredningen

som för närvarande

möjlighet

är un-

att den
att föreskriva
skall genom-

för flygsäkerheten

tjänst som är av betydelse

som fullgör
drogtest.

innehåll

med motsvarande

förpliktelser
Sveriges gemenskapsrättsliga
För att uppfylla
EG-förordningar
överträdelser
vissa
luftfartslagen
i
läggs
av

straffbeområ-

luftfart.
att komma till rätta med problemet med
I syfte att öka möjligheterna
föreslås införandet
oregerliga passagerare på luftfartyg
av en lindrigare
det civil

hot mot
som får brottsbenämningen
av brottet luftfartssabotage,
skall
den
kunna
dömas
detta
brott
säkerhet. För
luftfartygs
som vidtar
säkerhet
fara för ett luftfartygs
en åtgärd som är ägnad att framkalla

grad

under

Straffskalan

flygning.

föreslås

bli böter eller fängelsei

högst sex

månader.

Flygplatser
slopas. Det sker en
och enskilda flygplatser
i allmänna
inför
inrättandet
tillståndsprövningen
vad
precisering
av en flygplats
av
vid
denna
prövning miljöbalkens
skall ta sikte på. Liksom tidigare skall

Uppdelningen

med mark-

om hushållning
stånd får inte beviljas

regler

överskrids.

jökvalitetsnorrn

hetssynpunkt
samt

hur

Det skall

rings

och vattenområden

tillämpas.

Till-

till att en milsom medverkar
skall prövas om det ur tlygsäker-

för verksamheter
I övrigt

platsen
att inrätta en flygplats på den tilltänkta
funktioner.
samhällets
grundläggande
påverkar

är lämpligt

flygplatsen

inte i det sammanhanget

lönsamhet

eller

dess inverkan

ske någon

av en investehänseende på andra

prövning

i ekonomiskt

förav sökandens tekniska och ekonomiska
kan drivas på
Frågan om flygplatsen
utsättningar
att driva flygplatsen.
lämpligt sätt får prövas i samband med att den godkänns för drift. Det

flygplatser

och inte heller

17
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skall

någon

behövas

inte

enligt

tillståndsprövning

luftfartslagen

när

en flygplats.
valt att kalla luftfartsvad utredningen
sikte
tar
som
såsom våld och terroskyddet, dvs. skyddet mot olagliga handlingar
för särskilda kontrolföreslås
enhetligt
systern
rism, har setts över. Ett
I dag är det en
bagage.
deras
och
flygplatser av flygpassagerare
ler
och de flygplatser
som har
mellan de statliga flygplatserna
skillnad
På de statliga flygplatserna
eller enskilt huvudmannaskap.
kommunalt

staten skall inrätta

Reglerna

förordnad
av polisav personal som är
eller ineller
flygföretag
Luftfartsverket
myndigheten
men anställd av
verksamheten
finansierar
Luftfartsverket
gehyrd av Luftfartsverket.
flygbolag
de
dvs.
flygplatsanvändama,
som
avgifter
av
nom att ta ut
i sin tur sin verkDessa finansierar
för luftfart.
använder flygplatsen
kommunala
och
de
På
flygpassagerama.
samhet genom att ta betalt av
och
polisen
huvudsakligen
utförs kontrollerna
enskilda flygplatserna
av
kontrollerna

de särskilda

utförs

budget. Polisens berespektive polismyndighets
andra områden i
insatser
polisiära
på
gränsade resurser
sina håll har fått
kontrollen
på
särskilda
den
samhället har medfört
att
belastar

kostnaderna

och kraven
i polisens

en låg prioritering
övrigt omotiverad

skillnad

Detta har i sin tur medfört en i
mellan dessa flygplatser
i luftfartsskyddet
verksamhet.

och de statliga.
att samtliga
för kontrollverksamheten

Utredningen
nadsansvar

idag

föreslår

har beträffande

samråd

med

de statliga

Rikspolisstyrelsen

flygplatshållare

åläggs

det kost-

som staten såsom flygplatshållare
skall
Luftfartsverket
flygplatserna.

fastställa

ett

nationellt

i

säkerhetspro-

När det gäller
för varje flygplats.
gram samt lokala säkerhetsprogram
samråd
ske även
bör
utformningen
av de lokala säkerhetsprogrammen
och den lokala polisen. På grundval
med flygplatshållaren
av säkerFör
Rikspolisstyrelsen
förordnar
hetsprogrammen
om särskild kontroll.
som enligt det
av denna och för de säkerhetsåtgärder
flygplatshållaren
flygplatsen
åvilar
lokala säkerhetsprogrammet
svarar
skall utföras av flygplatskontrolKontrollema
flygplatschefen.
genom
lanter som förordnas
men bekostas av flygplatsav polismyndigheten
och enskilda
kommunala
beträffande
de
kommer
Förslaget
hållaren.
förs
kostnaderna
innebära
över från
i praktiken
att
att
flygplatserna

genomförandet

dem som använder sig av flyget. Det kan tilläggas
att när det gäller särskilda insatser med anledning av brottslig verksamhet på flygplatser
är det fråga om en rent polisiär uppgift och kostnakommer även i fortsättningen
att belasta poinsatser
derna för sådana
skattebetalarna

lisväsendet.

till

Sammanfattning

SOU 1999:42

till

Tillstånd
Av

luftfartsverksamhet

kommer
till luftfartsverksamhet
att
om tillstånd
dels trafiktillständ
två olika slag av tillstånd,
som
överväganden och dels flygsäkerhetsmässiga
på trañkpolitiska
delas in i drifttillstånd,
tillstånden
De flygsäkerhetsmässiga

bestämmelserna

framgå
grundas
tillstånd.

att det finns

och utbildningstillstånd.

bruksflygtillstånd
utmönstras

det gäller

När

gränsdragningsbegreppet

det nuvarande

i

drifttillstånd

förvärvssyfte

för
som innebär krav på drifttillstånd
en formulering
nyhet
allmänheten.
En
är
den som mot betalning utför lufttransporter
skall krävas för
Bruksflygtillstånd
för firmaflyg.
kravet på drifttillstând
dvs. vad som intematioatt få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg,

och ersätts

med

Ansvaret

för

Huvudregeln

benämnas

brukar

nella sammanhang
skador

genom

aerial work.

luftfart

ansvar för skador
som inte transporteras

när det gäller

som vid luftfart
med luftfartyget

drabbar

ändras,
personer eller egendom
så att det formellt
är brukaren och inte ägaren som ansvarar. Lagtekregeln på så sätt att ägaren av ett luftfartyg presumeniskt konstrueras
om det inte har skett en anteckras vara den som brukar luftfartyget,
någon
ning i luftfartygsregistret
annan brukar luftfartyget.
om att
Det föreslås att det i lagen införs ett generellt krav på ansvarsförsäk-

ring

för

skador

inte transporteras
Militära
När

luftfartyg

militära

tillfogas
som vid luftfart
med luftfartyget.
i civil

luftfartyg

personer

eller

egendom

som

verksamhet
används

för

civila

ändamål

skall

enligt

utred-

civila luftfartsregler
gälla. Detta komningsförslaget
som huvudregel
utföra
civila transmöjligheter
att
mer att innebära att Försvarsmaktens
gjorts för vissa fall då det
porter begränsas. Undantag har emellertid

luftfartyg
intresse och behov av att militära
ett samhälleligt
i
ändamål.
Det gäller Sjuktransporter
för annat än militära
och
uppdrag.
jämförliga
trängande fall, räddningsuppdrag
kan finnas
används

F lyghinder
över flyghinder
För att säkerställa
att det finns en komplett förteckning
1987:10
i plan- och bygglagen
införs
om att en
en bestämmelse
innan arbebyggherre är skyldig att göra anmälan till Försvarsmakten
ten påbörjas som avser uppförande eller tillbyggnad
av en byggnad elkommer
sammanlagda
höjd
ler annan anläggning
att överstiga
vars
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inom

50 meter
område.
Vid

bebyggelse

sammanhållen

eller

20 meter

inom

annat

som utgör hinder för befintliga
av anläggningar
för markering
kostnaden
skall
luftrum
och
av hindret betalas

uppförande

flygplatser

anläggningen.
av den som uppför

Övrigt
även
så att vissa bestämmelser
utanför
används
de
luftfartyg
när
att de används inom ramen för ett

utvidgas

Lagens

tillämpningsområde

kommer
svenskt

att gälla för utländska
område, under förutsättning

svenskt

drifttillstånd.

inte
att vissa luftfartyg
av miljöskäl
att föreskriva
Det ges möjlighet
får tillträde till svenskt luftrum.
ändras i huvudsak
och miljövärdighet
Reglerna om luftvärdighet
endast redaktionellt.
inom svenskt områför luftfart
att trafikregler
måste
närvarande,
för
inte,
och
de får fastställas av Luftfartsverket
som
fölkan
De överträdelser
som
beslutas av regeringen.
av trafikreglema
jas av frihetsstraff
beskrivs i lagen.
differentieras
maktmedel
Luftfartsverkets
genom att det införs en

Utredningen

föreslår

att förena
Det föreslås inte

möjlighet
temål

med lufträttslig

förelägganden och förbud med vite.
några särskilda forumregler för brottmål

och tvis-

anknytning.

beslut ändras så att
Reglerna om överklagande
av Luftfartsverkets
till regeringen.
överklagas
trafiktillstånd
endast beslut i frågor som rör
enskild
överklagas till
mot
Övriga beslut som rör myndighetsutövning
allmän

förvaltningsdomstol.

De nya reglerna

föreslås

träda i kraft

den 1 juli

2000.
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Författningsförslag

l

luftfartslag
följande.

föreskrivs

Härigenom

l

till

Förslag

bestämmelser

kap. Inledande

tillämpningsområde

Lagens

l § Luftfart

inom

När

i överensstämmelse

samt föreskrifter
som har
inte
följer
EG-förordningar.
annat
av
om
av denna lag skall denna lag och föreskrifter

med stöd härav,

inte annat följer
med
meddelats

har

som
svenska

får ske endast

lag, andra lagar och förördningar

med denna
meddelats

område

svenskt

luftfartyg

utanför

av lagen gälla även vid luftfart
svenskt område, om detta är förenligt

stöd

lag som är tillämplig.
Bestämmelserna
i 9 kap. gäller

med
med

den främmande
område

med

utländska

luftfartyg,

också

vid

i den mån

luftfart
det följer

utanför

svenskt

av avtal

andra stater eller av allmänna rättsgrundsatser.
med den främmande
lag som är tillämplig,
Om det är förenligt
bestämmelserna
i 3-5 kap., 8 kap. 1 och 5-7 §§, föreskrifter

med
skall

som
13 kap. l § såvitt avser
stöd av dessa bestämmelser,
i 14 kap.
tillsyn över nyss nämnda bestämmelser
samt bestämmelserna
6 § första
8-12 och andra stycket, 5
1-3 §§, 4 § första stycket
meddelats

stycket
utanför
inom

med

8 och lO
gälla även vid luftfart
samt
med utländska
luftfartyg,
när sådana används
drifttillstånd.
svenskt
för ett

5 och andra stycket
svenskt

ramen

område

22
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Militär
2 §

luftfart

militär

svensk

För

för statsändamål

luftfart

och annan

luftfart

och

bestämmelserna

endast

gäller

9 kap.,

fall,

11 kap. 2 § första

10 kap.,

stycket

och 4 § första

kap. 1-3

eller

Regeringen

och tredje

styckena

och 7 § samt 14
bestämmer

regeringen

som
för den militära

luftfarten

och markorga-

som anges i denna lag och som inte
enskilda eller annars måste meddelas i lag.

i de ämnen

nisationen

mellan

förhållandet

gäller

bestäm-

gäller

än som anges i 2
För annan svensk statsluftfart
i denna lag utom ll kap. 3-6 §§.

3§

militära

17 och andra stycket.

myndighet

den

föreskrifter

i övrigt

meddelar

svenska

räddningsuppdrag

markorganisaom den militära
i 5 kap. 9
6 kap. ll och 22 §§,

jämförliga

tionen

med

som utför sjuktransporter
uppdrag samt i fråga

luftfartyg
eller

luftfart

i trängande

melserna
För

regeringen

får

föreskriva

bestämmer

regeringen
från

luftfart

sådan

i 1-8

bestämmelserna

kap.

eller

eller

i enskilda

samt

i övrigt

den
fall

myndighet
medge

meddela

som
undantag

de särskilda

som behövs.

föreskrifter

Luftfart

område

svenskt

inom

inom svenskt område
som används vid civil luftfart
i Sverige eller i ett annat land som är medlem i
skall vara registrerat
ICAO.
Ett luftfartyg
civila luftfartsorganisationen
Internationella
som
och som stadigvarande
luftfart
vid tillståndspliktig
inte används

4§

Ett luftfartyg

används

inom

Om det finns

skall vara registrerat i Sverige.
skäl, får regeringen eller den myndighet

område

svenskt

särskilda

som
medge att civil luftfart äger rum även med andra
och bestämma på vilka villkor detta får ske.
luftfartyg
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde-

regeringen

bestämmer

lar föreskrifter
militära

luftfartyg

för statsändamål

Regeringen
föreskriva

till
om tillträde
och andra utländska

i fråga

svenskt

luftfartyg

område

för

utländska

som används

endast

och inte för affårsdrift.
eller

den

får
bestämmer
som regeringen
svenskt
användas
inom
får
inte
av miljöskäl

myndighet

att ett luftfartyg

område.
5 § Luftfartyg
fart.

får inte inom

svenskt

område

framföras

med Överljuds-
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det finns synnerliga
skäl, får regeringen
eller den myndighet
bestämmer
från
förbudet.
medge
undantag
regeringen
I samband
som
därmed får anges på vilka villkor
luftfarten
får äga rum.
krav i fråga om framförande
Ytterligare
iöverljudsfart
av luftfartyg
Om

med stöd av miljöbalken.

får inte ställas

eller

6 § Regeringen

den myndighet

skäl föreskriva

militära

inskränkningar

som regeringen bestämmer får av
av eller förbud mot luftfart inom

del av landet restriktionsområde.
om det behövs av hänsyn till
eller
friluftsliv,
eller miljövård
natur-

viss

Sådana

föreskrifter

meddelas

allmän

ordning

för

undvika

allmän

sammankomst

eller

offentlig

att

får också

och säkerhet,

störning

vid

tillställning

av större omfattning.
Iuftfart,
och
inte
enbart

Föreskrifter

medför
förbud
mot
som
och som meddelas av annan myndighet
än regeringen
får avse högst två veckor.
förhållanden
eller när det i övrigt krävs av
Under utomordentliga

inskränkningar,

hänsyn till
ningar

allmän

säkerhet

Luftfartyg

f°ar regeringen

mot luftfart

av eller förbud

beskaffenhet

av särskild

föreskriva

tillfälligt

inskränk-

inom hela landet.

m.m.

7 § I fråga om luftfartyg
som inte har någon förare ombord eller inte är
motordrivna
eller som i övrigt är av särskild beskaffenhet
får regeringbestämmer
regeringen
eller
den
föreskriva
eller i
myndighet
en
som
enskilda

stycket

fall

undantag

medge

och

kap.

2-8

samt
och
Undantag

som behövs.
strider mot flygsäkerhetens

från

bestämmelserna

i övrigt

meddela

föreskrifter
eller

får

i l kap. 4 § första

de särskilda
inte

det allmännas

föreskrifter

utformas,

intresse.

så att de

Förvaltnings-

får, om regeringen föreskriver
som ansluter till föreskrifterna
det, av myndighet
överlämnas
annan, även om uppgiften innefattar
myndighetsutövning.
för rörelse i luften men
I fråga om sådana föremål som ärinrättade
föreskrifter
inte
de
gäller
luftfartyg
är
att
som
anse som
som meddelas

uppgift

eller den myndighet

av regeringen

Luftfartyg

registrerade

8 § De bestämmelser
är registrerade

hos en internationell

bestämmer.

organisation

i denna lag som gäller i fråga om luftfartyg
som
land skall på motsvarande
i
sätt tillämpas

i ett annat

fråga om luftfartyg
tion.

som regeringen

som är registrerade

hos en internationell

organisa-
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2

och

nationalitet

kap. Registrering,

märkning

Registreringen

luftfartygsregistret.
för register över luftfartyg
1§ Luftfartsverket
databehandling.
Detta förs med hjälp av automatisk
och om vissa internationella
Om inskrivning
av rätt till luftfartyg
det
till
finns
särskilda
beträffande
luftfartyg
förhållanden
rätt
bestämmelser.

2§

Ett

luftfartyg

får

registreras

i Sverige

bara

om

det helt

ägs av
medborgare i

svenska staten, svensk kommun eller landstingskommun,
samarbetsområdet
eller av
ekonomiska
Europeiska
ett land inom
samfällighet
dödsbo efter en sådan person, eller av bolag, förening,
eller har sitt säte i ett land som
eller stiftelse som har svensk nationalitet
samarbetsområdet.
omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
Även

får ett
enligt första stycket inte föreligger
om förutsättningar
registreras i Sverige om det brukas av någon som avses i
stycket och denne har ett drifttillstånd
som är utfärdat i Sverige.

luftfartyg
första

Luftfartsverket

får registreras i Sverige
att ett luftfartyg
enligt första eller andra stycket inte föreligger.

får medge

även om förutsättningar
får bara
Sådant medgivande
med utgångspunkt

lämnas

om

luftfartyget

i regel

används

i Sverige.

som är registrerat i ett annat land får inte registreras
inte
avregistreras i det andra landet.
det
om

i

3 § Ett luftfartyg

Sverige,

4 § Regeringen

eller

att luftfartyg

föreskriva

den

myndighet

av miljöskäl

bestämmer
som regeringebn
inte får registreras i Sverige.

får

ansökan,

skalbgöras av ägaren. Till
av ett luftfartyg
om registrering
och den
de upplysningar
skall
fogas
skriftlig,
som skall vara

utredning

som behövs

5 § Ansökan

6 § Ett luftfartyg

för registreringen.

skall avregistreras

om
begär det,
ägaren skriftligen
kraven i 2 § inte är uppfyllda,
eller förstörts,
det har förolyckats

vara
fartyg.

inte har hörts av
det efter en flygning
tre månader,
det på grund av ombyggnad eller annan sådan ändring upphört att
eller, utan att ändring skett, inte anses utgöra ett luftluftfartyg
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Ägaren är skyldig
har hänt

anmäla om något
att inom en månad skriftligen
första stycket 2-5 medför att ett luftfartyg
skall

enligt

som
avregistreras.

7 § Om det finns

i ett luftfartyg
en rättighet inskriven
har medgett det.
ras endast om rättighetshavaren

får det avregistre-

för en
annan än ägaren brukar ett registrerat luftfartyg
eller för en bestämd tid om minst en månad skall, om
inte skrivits
nyttjanderätten
enligt lagen 1955:227
om inskrivning
eller
till
brukaren
luftfartyg,
upplåtaren
efter
upplåtelsen
rätt
genast
av
Om någon

8§

obestämd

tid

anmäla

skriftligen
Om

detta förhållande

anteckning

brukaren

anmäla

obestämd

tid

enligt
till

upphör

första

för anteckning

stycket

luftfartygsregistret
eller

en upplåtelse

skett,

i luftfartygsregistret.
skall

upplåtaren

eller

för en
en upplåtelse
bestämd
tid
i
upphör
en

när
för

förtid.

9§

Ett

luftfartyg

förvärvat

som finns utomlands
för viss tid föras

luftfartyget

registret,

får efter

ansökan

i ett bihang

i 2 och 3
om förutsättningarna
föreskrivits
inte
har
registrering
enligt 4
mot

av den som

till

luftfartygsoch förbud

är uppfyllda,

Nationaliteten

10§

luftfartyg

Ett

som

är

infört

i luftfartygsregistret

har

svensk

nationalitet.
Luftfartsverket

utfärdar

bevis

om registreringen

nationalitets-

och

registreringsbevis.
11 § Ett luftfartyg

till luftfartygsregistret

har

gäller

svensk

som har antecknats ibihanget
nationalitet
så länge anteckningen

tillämpningen

av l kap. 4 § första stycket vara registrerat
Luftfartsverket
utfärdar
bevis
anteckningen
om

interimistiskt

nationalitets-

12 § Ett luftfartyg
används

skall

och

anses
i Sverige.
i

vid

bihanget

och registreringsbevis.
ha nationalitets-

och registreringsbevis

när det

vid luftfart.

Om ett luftfartyg
används på grund av medgivande enligt l kap. 4 §
stycket, gäller de föreskrifter
som meddelas av regeringen eller
den myndighet
regeringen bestämmer.

andra
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Märkningen
som är infört
vara märkt med

13 § Ett luftfartyg
skall

bihanget

och

nationalitets-

sina

antecknat

eller

i luftfartygsregistret

i

registrerings-

beteckningar.
Ett utländskt

skall vara märkt i enlighet med föreskrifterna
vid luftfart inom svenskt område.

luftfartyg

i registreringsstaten

används på grund av medgivande enligt 1 kap. 4 §
Om ett luftfartyg
gäller de bestämmelser
som meddelas av regeringen eller
bestämmer.
den myndighet som regeringen
andra stycket,

3

och milj Övärdighet

kap. Luftvärdighet

Luftfartygs

luftvärdighet

och miljövärdighet

och miljövärdigt
när det används
skall vara luftvärdigt
inte används av
Luftfartygets
vid luftfart.
ägare eller, om luftfartyget
Ägaren eller
för
detta.
ställe
i
hans
brukar
det
den
ägaren,
ansvarar
som
sådant
anmäla
i
§
7
den
myndighet
snarast
brukaren skall till
som avses
l § Ett luftfartyg

som har betydelse för luftvärdigheten
Ett luftfartyg
anses luftvärdigt
utrustat och underhållet
utprovat,

eller miljövärdigheten.
om det är konstruerat,
ett sådant sätt samt

krav är uppfyllda.
flygegenskaper
att flygsäkerhetens
Ett luftfartyg
om det är konstruerat,
anses miljövärdigt

tillverkat,
har

sådana

tillverkat,

ett sådant sätt att det inte orsakar
utrustat och underhållet
eller genom annan liknande
luftförorening
eller
buller
genom
får inte
luftfartygs
miljövärdighet
i
fråga
krav
Ytterligare
störning.
om

utprovat,
skada

ställas med stöd av miljöbalken.

Bemyndiganden
2§

eller

Regeringen

ytterligare

meddelar

ett luftfartyg

När

hetsbevis.

När

som regeringen
förutsättningarna

om
och miljövärdigt.

bestämmer
för

att

ett

och miljövärdighetsbevis

Luftvärdighetsbevis

ett

miljövärdighetsbevis.
luftfart

myndighet

skall anses vara luftvärdigt

luftfartyg

3§

den

föreskrifter

eller luftfart

utfärdas
vara luftvärdigt,
har visats vara miljövärdigt,

har visats

luftfartyg
Bevisen

kan begränsas

inom visst område.

till

luftvärdigutfärdas

att avse viss tid, viss
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Bevisen

kan

luftvärdighet

förnyas,

respektive

luftfartyget

om

miljövärdighet

uppfyller

som gäller

de

krav

när förnyelsen

på
skall

ske.
skall

4 § Ett luftfartyg
när det används
Ett

godkänts

och miljövärdighetsbevis

vid luftfart.

luftfartyg

svenskt

svenskt

ha luftvärdighetsbevis
skall

miljövärdighetsbevis

ha

svenskt

luftvärdighetsbevis

utländska

eller

sådana

bevis

och
har

som

i Sverige.

Ett utländskt

skall ha luftvärdighetsbevis

luftfartyg

och miljövärdig-

hetsbevis

registreringssom har utfärdats eller godkänts i luftfartygets
stat och som enligt avtal med den staten skall erkännas här i landet. För
luftfartyg
godtas även svenskt luftvärdighetsbevis
och
ett utländskt
svenskt miljövärdighetsbevis.
Om

ett

luftfartyg

kraven

uppfyller

flygsäkerhet

får

den

myndighet

och miljövärdigsom prövar frågor om luftvärdighetsbevis
hetsbevis medge att det används vid luftfart inom svenskt område även
i denna paragraf
inte är uppfyllda.
skall
Medgivandet
om kraven
återkallas

om det finns

5 §

inte

Om

anledning

till

det.

beslutas
blir
luftvärdighetsbevis
annat
ett svenskt
respektive
ogiltigt om
ett svenskt miljövärdighetsbevis
inte underhålls på föreskrivet
luftfartyget
sätt,
föreskrivna

ändringar

inte utförs,

det görs ändringar
i luftfartyget
ha
betydelse för luftvärdigheten
antas
4. luftfartyget

inte genomgår

luftfartyget
barligen

Om det inträffar
för

luftvärdigheten

luftvärdighetsbeviset

luftvärdighetsbevis
myndighet
hetsbevis

som kan antas ha betydelse
kan
det beslutas
att

miljövärdighetsbeviset

är ogiltigt.
miljövärdighetsbevis
till
ett
är ogiltigt
förklaras
luftvärdigt
respektive miljövärdigt.
När ett
eller ett miljövärdighetsbevis
kan den
är ogiltigt
eller

och miljövärdigsom prövar frågor om luftvärdighetsbevis
begära att beviset genast lämnas till myndigheten.

6 § Bestämmelserna

godkännande
värdighetsbevis
den.

eller kontroll,

på ett sätt som uppeneller miljövärdigheten.

miljövärdigheten,

respektive

Ett luftvärdighetsbevis
dess luftfartyget

besiktning

andra omständigheter
eller

som kan

har skadats

för luftvärdigheten

har betydelse

i dess utrustning

eller miljövärdigheten,

föreskriven

utrustningen

eller

eller

i 3 och 5

gäller på motsvarande

luftvärdighetsbevis
av utländska
och om förnyelse och ogiltighet

och

sätt i fråga om
utländska

miljö-

av sådana godkännan-

27

28

SOU 1999:42

Författningsförslag

och miljövärdighetsbevis
om luftvärdighetsbevis
Om regeringen
bestämmer.
regeringen
den myndighet
som
särskild
sakkunnig
att utfärda
uppdra
det får myndigheten

prövas

7 § Frågor

av

föreskriver
och förnya

sådana bevis.

8§

till

tillträde

Förrättningsmans

med

I samband

miljövärdighetsbevis

luftfartyg

prövning
av frågor
skall förrättningsman

om

och

luftvärdighetsbevis
lämnas

tillträde

till

luft-

ägare eller, om fartyget inte används av ägaren, den
och besättning
dess befälhavare
som brukar det i hans ställe liksom
skall
i den utsträckning
skall medverka
som behövs. Förrättningen
utföras så, att minsta möjliga olägenhet uppstår.
Fartygets

fartyget.

Utprovning

av luftfartygs

flygegenskaper

m.m.

flygegenskaper eller av
för att pröva ett luftfartygs
den
myndighet som regeringen
andra särskilda skäl, får regeringen eller
i
medge att fartyget används vid luftfart, även om villkoren
bestämmer
9 § Om det behövs

inte är uppfyllda.

detta kapitel

och underhåll

Tillverkning

av luftfartyg

luftfartyg
10 § För att tillverka
underhålls-,
och för att utföra
och reservdelar
fartyg, tillbehör

samt tillbehör
reparationskrävs

myndighet som regeringen bestämmer.
eller den myndighet
Regeringen
föreskriva
första

eller

stycket.

i enskilda

fall

tillstånd

och reservdelar
och

till

dem

ändringsarbeten

på

av regeringen

eller den

bestämmer
som regeringen
tillståndskravet
från
undantag
medge

får
i
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F

kap.

lygcertifikat

Behörighet

att föra

och tjänstgöra

ett luftfartyg
får

luftfartyg

l § Ett

m.m.

föras

endast

av den

som

ombord
innehar

ett gällande

flygcertifikat.
eller

Regeringen
föreskriva

eller

i

den

myndighet

enskilda

fall

som
medge

regeringen
undantag

bestämmer
från

kravet

får

på

flygcertiñkat.
För utbildning

och tlygprov

gäller

bestämmelserna

i 4 och 5 §§.

endast

får föra ett luftfartyg
endast av den
klass och typ som anges i certifikatet.
Ett luftfartyg
får föras
under de förutsättningar
certifikatet
följer
och
därtill
som
av

knutna

behörigheter.

2§

En

kategori,

3§

certifikatinnehavare

eller den myndighet
bestämmer
får
som regeringen
medlemmar
andra
besättningen
på
luftfartyg
att
ett
än
av
för att få utföra vissa uppgifter
skall ha ett gällande flygcertifikat

Regeringen

föreskriva
förare
ombord.

Bestämmelser

och behörighetsbevis
om certifikat
finns i 6 kap.

markorganisationen

för personal

inom

och flygprov

Utbildning

som genomgår utbildning
under de förutsättningar
luftfartyg

4 § Den

för flygcertiflkat

får ensam föra ett
som anges i ett för honom utfärdat

elevtillstånd.
eller

elevtillstånd.

uppfylla

den

eller

Regeringen
föreskriva

i

myndighet

enskilda

fall

som
medge

regeringen
undantag

bestämmer
från

kravet

får

på

får medges endast den som kan anses
i 9 § första stycket.

Ett sådant undantag

lämplighetskraven

5 § Den som tjänstgör som flyglärare
skall ha ett gällande flygcertifikat
för den kategori,
klass och typ av luftfartyg
som utbildningen
avser
behörighet
med stöd av
samt sådan särskild
som kan ha föreskrivits
10 § andra stycket.

Regeringen
meddelar
kontrollant

eller

föreskrifter
vid flygprov

den

myndighet

om behörighetskrav
och som instruktör

som
för

regeringen

bestämmer

den som tjänstgör som
vid flygträning
på marken.
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Behörighetshandlingar
6§

skall

Ett elevtillstånd

giltigt

vara
förutsättning

endast under

om att föreskrivna

medicinska

utfärdat

i Sverige.

att innehavaren
krav är uppfyllda

Ett elevtillstånd

har ett gällande

är

intyg

flygläkarintyg.

eller godkänt i Sverige. Ett
skall vara utfärdat
7§ Ett flygcertifikat
knutna
de till certifikatet
utsträckning
i
den
certifikat
är giltigt endast
har
innehavaren
förutsättning
att
behörigheterna
är gällande och under
ett gällande flygläkarintyg.
enligt
Som flygcertifikat

denna lag godtas även ett certifikat
som är
avtal
med
det
enligt
land
och
i
eller godkänt
utfärdat
ett annat
som
eller
den
regeringen
meddelats
landet eller enligt föreskrifter
av
som
skall erkännas i Sverige. För
bestämmer
regeringen
myndighet
som
trafik krävs dock ett
i internationell
svenska luftfartyg
tjänstgöring
som anges i första stycket.
får bestämma
Den myndighet
som prövar frågor om flygcertifikat
i ett annat land för en svensk
att ett flygcertifikat,
som har utfärdats
medborgare, inte gäller för luftfart inom svenskt område.
sådant certifikat

eller
vara utfärdat eller godkänt i Sverige,
eller
den
sådant att det enligt föreskrifter
som utfärdats av regeringen
myndighet som regeringen bestämmer skall erkännas i Sverige.

8 § Ett flygläkarintyg

Utfárdande

9§

skall

av elevtillstånd,

Ett elevtillstånd

eller

flygcertifikat
ett flygcertifikat

och flygläkarintyg
får utfärdas

endast

för den

och som med hänsyn till sina
som innehar ett gällande flygläkarintyg
kan anses lämplig att inneha ett elevtillstånd
personliga förhållanden
skall avse
Prövningen av de personliga förhållandena
eller ett certifikat.
kan
i
övrigt
och
antas
i
nykterhetshänseende
att sökanden är pålitlig
och
hänsyn
den
och
visa
luftfarten
komma att respektera reglerna för
elevtillstånd
det ansvar och omdöme som krävs av en innehavare av ett
eller ett certifikat.
eller
Vad som sägs i första stycket gäller även när ett elevtillstånd
godkännas
utökas,
skall
certifikat
eller
skall förnyas
ett
ett certifikat
eller erkärmas.
föresom regeringen bestämmer
eller
elevtillstånd
för
gäller
ålder
att
ett
skriver de krav i fråga om
som
i
fråga
krav
de
gäller
skall utfärdas. Detsamma
om
ett flygcertifikat
och skicklighet
kunskaper, erfarenhet
som gäller för att ett certifikat
10 § Regeringen

eller

den myndighet
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skall

utfärdas,

utökas,

förnyas,

under
samt de förutsättningar
godkännas eller erkännas.

vilka

ett certifikat

kan

Om det behövs

får regeringen eller den
av hänsyn till flygsäkerheten
bestämmer
regeringen
föreskriva
att det krävs en
som
behörighet för att en certifikatinnehavare
skall få fullgöra vissa

myndighet
särskild

uppgifter

vid luftfart.

Regeringen

den myndighet
bestämmer
regeringen
som
i fråga om hälsotillstånd
samt fysiska och psykiska
förhållanden
för att ett flygläkarintyg
skall
utfärdas,
som gäller
godkännas eller erkännas.
föreskriver

eller

de krav

11 § Den

förnyas
heterna
prov

skall utfärdas, utökas,
som ansöker om att ett flygcertifikat
eller godkännas
eller att de till certifikatet
knutna behörigskall förnyas är skyldig att genomgå de undersökningar
och

certifikatprov

som föreskrivs

och anordnas

som prövar frågor om flygcertifikat.
Om regeringen föreskriver
det, får myndigheten
genomföra proven.
12 § Elevtillstånd
till

utfärdas

eller förnyas

av den myndighet

uppdra

annan att

för viss tid. Det kan begränsas

att gälla under vissa förutsättningar.

13 § Flygcertiñkat
Det kan begränsas

utfärdas,

utökas,

förnyas

eller godkänns

för viss tid.

till att gälla under vissa förutsättningar.

14 § Har en spärrtid fastställts enligt 22 § första stycket f°ar ett elevtillinte utfärdas eller godkännas under denna
ett flygcertiñkat
tid.
stånd eller

15 § Flygläkarintyg

Återkallelse

utfärdas

och begränsning

16 § Ett elevtillstånd
om innehavaren

eller godkänns

för viss tid.

av elevtillstånd

eller ett flygcertifikat
har gjort sig skyldig

och flygcertifikat

skall återkallas
till

brott mot

14 kap. 2 eller

3
i sin tjänstgöring
har gjort sig skyldig till grov
om innehavaren
oaktsamhet
eller har visat uppenbar likgiltighet
för andra människors
liv eller egendom,

gånger överträda
de
att upprepade
om innehavaren
genom
bestämmelser
i väsentlig
grad har visat
som gäller för luftfarten
bristande vilja eller fönnåga att rätta sig efter bestämmelserna,
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i annat fall i sin tjänstgöring har brutit mot någon
om innehavaren
betydelse för flygsäkerheten,
väsentlig
har
bestämmelse
som
i nykterhetshänseende
på grund av opålitlighet
om innehavaren
eller ett
att inneha ett elevtillstånd
inte längre kan anses lämplig
certifikat,
har gjort sig
brott som innehavaren
om det med hänsyn till annat
reglerna för
respektera
kommer
inte
han
att
skyldig till kan antas att
omdöme
och
det
och
och visa den hänsyn
luftfarten
som krävs
ansvar
förhållanden
grund av sina personliga
av en innehavare eller om han på
eller ett
att inneha ett elevtillstånd
inte kan anses lämplig
i övrigt
certifikat,

förutsättningar
att fullgöra den tjänstgöring som
om innehavarens
eller certifikatet
elevtillståndet
avser är så väsentligt begränsade genom
sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak att han av
eller ett
ett elevtillstånd
inte längre bör inneha
flygsäkerhetsskäl
certifikat,
fastställda krav i fråga om
annars inte uppfyller
om innehavaren
kunskaper och skicklighet,
inte följer ett föreläggande att genomgå kontroll
om innehavaren
eller certifikatet
den tjänst som elevtillståndet
av att han kan förrätta
sin
fysiska eller
att lämna intyg angående
avser eller ett föreläggande
eller certifikat,
psykiska lämplighet som innehavare av elevtillstånd
det.
begär
10. om innehavaren
gäller omedelbart,
Ett beslut om återkallelse
om inte annat förordnas.
17 § Återkallelse

enligt

16 § får beträffande

ett flygcertifikat

begränsas

till att avse en eller flera behörigheter.
I fall som avses i 16 § första stycket
certifikat

för att återkallas
Ett sådant beslut gäller omedelbart.

i stället

förutsättningar.
l8§

eller ett
5-9 får ett elevtillstånd
begränsas till att gälla under vissa

En återkallelse

med anledning

gärning skall när det
av brottslig
grunda sig på en lagakraftvunnen

om brott föreligger
föreläggande
strafföreläggande,
ett godkänt
om
godkänt
ett
kap.
20
åtalsunderlåtelse
rätteenligt
beslut
eller ett
ordningsbot
om
i annan författning.
bestämmelse
gångsbalken eller motsvarande
lag
tillämpningen
vid
dom jämställs
svensk
Med
av denna

gäller

frågan

dom,

brottmålsdom
utländsk

eller annat likvärdigt

domstol

avgörande

eller någon annan utländsk

som har meddelats
myndighet.

av en
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eller

Varning

erinran

l9§

I stället

för

skall

innehavaren

eller ett flygcertifikat
återkallas
att ett elevtillstånd
varnas i sådana fall som avses i 16 § första stycket 3åtgärd.
om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig
Om det inte finns tillräckliga
skäl för varning,
skall innehavaren

erinras

om de krav som gäller för elevtillstånd
Ett sådant beslut får inte överklagas.

Återkallelse

tills

eller certifikat

erinran.

vidare

20 § Ett elevtillstånd

eller ett flygcertiñkat
skall återkallas tills vidare i
på ett slutligt
avgörande
återkallelsefrågan
av
om det på
sannolika
skäl kan antas att det kommer
slutligt eller
att återkallas
begränsas. Ett beslut om återkallelse tills vidare gäller omedelbart.
avvaktan

Omhändertagande

av flygcertifikat

21 § Ett flygcertifikat

skall omhändertas,

i sin tjänstgöring

haltiga

eller andra medel,

drycker

i sin tjänstgöring
har visat

har visat tydliga

uppenbar

har gjort

likgiltighet

om innehavaren
tecken på påverkan

av alkohol-

eller

sig skyldig

till

för andra människors

eller
grov oaktsamhet
liv eller egendom..

får också omhändertas,
på grund av
om innehavaren
skada eller av någon annan sådan orsak inte kan fullgöra
tjänsten på ett trafiksäkert
sätt.
Ett certifikat
gäller inte när det är omhändertaget.
Ett certifikat

sjukdom

eller

Ett beslut

om omhändertagande

får inte överklagas.

Spärrtid
22 § Om en ansökan om att ett elevtillstånd
eller ett flygcertifikat
skall
utfärdas eller förnyas inte kan bifallas
grund av sökandens personskall en spärrtid fastställas som skall förflyta
liga förhållanden,
innan

handlingen

får utfärdas.

flygcertifikat

återkallas

Detsamma
gäller om ett elevtillstånd
eller ett
med stöd av 16 § första stycket l-6. Späntiden
skall vara lägst tre månader och högst tre år. Vid återkallelse
enligt 16 §
första stycket l eller 2 skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år. Vid

återkallelse
elevtillståndet

räknas

tiden

från det behörigheten

eller certifikatet.

2 19-0665Nyluftfanslag

fråntogs

innehavaren

av
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får, sedan
första stycket
enligt
som har fastställts
kraft,
ned om
vunnit
laga
har
tiden
sättas
fastställande
av
om
finns
och
det
synnerliga
framkommer
eller
inträffar
nya omständigheter
Det får dock inte bestämmas kortare tid än som
skäl för nedsättning.

spärrtid

En

beslutet

anges i första

stycket tredje och fjärde meningen.

Underlåtelse

av certifikatingripande

m.m.

tills
varit återkallat
eller ett flygcertiñkat
ett elevtillstånd
får
späntid,
skulle
ha
bestämts
tid
så
lång
minst
vidare
som
som
ingripande
ytterligare
beslutas
att
slutligt avgörs
det när återkallelsen
gäller även motsvarande
inte skall ske. För ett certifikat
om det har
Om

23§

under

varit

omhändertaget.

Nytt

certifikat

efter

återkallelse

om utfärdande
innan spärrtid löpt ut.

24 § Ansökan
prövas

av flygcertifikat

efter återkallelse

f°ar inte

utfärdas endast om sökanden
får nytt flygcertifikat
har avlagt de certifikatprov
och
första
stycket
kraven i 9 §
uppfyller
och anordnas av den myndighet som prövar frågor om
som föreskrivs
Efter

återkallelse

flygcertifikat.

Certifikatkontroll
inte
ett
att en certifikatinnehavare
får
den
certifikatet
betryggande sätt kan förrätta den tjänst som
avser,
innehavaren
förelägga
certifikat
att
frågor
myndighet
prövar
om
som
myndigheten
anordnas
och
undersökningar
de
genomgå
av
prov som
att till
är också skyldig
En certifikatinnehavare
certzfikatkontroll.
omständigheter
antas ha
sådana
anmäla
myndigheten
som kan

25§

Om

betydelse

det

kan

antas

för behörigheten.

innehar
den som
angående
intyg
lämna
ett
eller ett
att
flygcertiñkat
fysiska och psykiska lämplighet som certiñkatinnehavare.
enligt första eller andra stycket kan prövas
Ett föreläggande

myndighet

Denna

domstol

endast

föreläggandet

f°ar även
elevtillstånd

i samband
inte har följts.

förelägga

med frågan

om återkallelse

på grund

ett
sin

av
av att
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Godkännande

av utländska

Bestämmelserna

26§

i

flygcertifikat

16-25

skall

tillämpas

också

i fråga

om

godkännande

av utländska flygcertifikat.
får inte avse längre
godkännande

Ett

tid

än det utländska

certifi-

katets giltighetstid.

om elevtillstånd

av frågor

Prövning

27 § Luftfartsverket

m.m.

prövar, med de undantag som anges i 28
frågor
flygcertifikat,
flygläkarintyg
och godkännande
av

elevtillstånd,

om
utländska

och flygcertifikat

flygcertifikat

Om Luftfartsverket

och flygläkarintyg.

levnadssätt

finner anledning
anta att någon på grund av ett
inte bör ha ett certifikat,
får verket höra social-

regeringen

föreskriver

onyktert
nämnden.
Om
bestämda

läkare

myndighet

som
gälla beträffande

särskilt
från

Luftfartsverket

förordna
eller

den
skall

som
Har ett flygläkarintyg
utfärdats av en
läkare får Luftfartsverket
inom en tid av sextio dagar
återkalla
eller
begränsa
särskilda
intyget
om

sådana

utfärdandet

läkare.

föranleder

det.

prövar efter ansökan
elevtillstånd,
återkallelse
frågor om
och tidigare
flygcertiñkat
av
godkännande av utländska flygcertiñkat
samt frågor om varning,
frågor om nedsättning av späntid som bestämts av domstol enligt

förvaltningsdomstol

28 § Allmän

givet

får

flygläkarintyg.
Regeringen
att utfärda
bestämmer
fastställer
de krav
regeringen

förordnad

omständigheter

det

22 § forsta

stycket.

prövas av de myndigheter
om omhändertagande
av certifikat
bestämmer.
får också uppdra
Regeringen
som regeringen
annan att
pröva sådana frågor.

Frågor

eller certifikat
skall återkallas
tills vidare
om elevtillstånd
allmän
förvaltningsdomstol,
har
omhänderhandlingen
prövas av
om
tagits enligt 21 § första stycket eller om i annat fall fråga om återkallelse är anhängig vid domstol.

Frågor

Prövningstillstånd
29§

I

krävs vid överklagande

mål

utländska

flygcertifikat
om elevtillstånd,
får rätten förelägga
flygcertiñkat

till kammarrätten.
och
den

godkännande
enskilda

parten

av
att

lämna

läkarintyg
lämplighet,

och

andra

intyg

angående

sin fysiska

och psykiska

35
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bevis om att han har avlagt certiñkatprov,
bevis om att han har genomgått certifikatkontroll.
endast i samband
får överklagas
Ett sådant föreläggande

överklagande
av det beslut varigenom
Rätten får, under den förutsättning

med

ett

målet avgörs.
som anges i 27 § andra

stycket,

höra socialnämnden.

30§

ett flygi ett mål om återkallelse
av ett elevtillstånd,
utländskt
flyggodkännande
givet
eller ett tidigare
av ett
meddela
inte skall ske, får rätten
beslutar
att återkallelse

Om rätten

certifikat
certifikat

villkor

särskilda
besluta

certifikatet

för elevtillståndet,

att en ny personutredning

31 § I mål

som prövas
Luftfartsverket.

med

eller godkännandet

eller

skall göras vid en senare tidpunkt.
talan

stöd av 28 § förs det allmännas

av

Flygdagbok
32§

meddelar

5

eller

Regeringen
föreskrifter

myndighet

som

regeringen

bestämmer

om flygdagbok.

kap. Luftfartygs

befälhavare

och besättning

samt

ombord

tjänstgöring

Luftfartygs

den

befälhavare

skall ha en befälhavare när det används vid luftfart.
bestämmer
eller den myndighet
Regeringen
som regeringen
meddela ytterligare föreskrifter
om befälhavare.
1 § Ett luftfartyg

Luftfartygs

får

besättning

ägare eller, om fartyget inte används av ägaren, den
i
brukar
det
ägarens ställe skall se till att fartyget är bemannat på
som
föreskrivet
sätt.
får
bestämmer
eller den myndighet
Regeringen
som regeringen
meddela ytterligare föreskrifter
om ett luftfartygs besättning.

2 § Ett luftfartygs
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Befálhavarens

myndighet

Befälhavaren

3§

bestämma

har

den

att medlemmar
det som deras

annat än
Passagerarna

skall

rätta

högsta

myndigheten

ombord.

får

Han

skall arbeta med
tillfälligt
av besättningen
anställning
avser, om det är nödvändigt.
bestämmer
sig efter vad befälhavaren
om

ombord.

ordningen

får sätta i land eller

Befälhavaren
medlemmar,

och gods, när omständigheterna

passagerare

Förberedande

vägra att ta ombord

och genomförande

besättningskräver

det.

av flygning

4 § Befälhavaren

skall övervaka att luftfartyget
Han skall
är luftvärdigt.
till
det
bemannat
och
lastat
föreskrivet
Vidare
är
att
utrustat,
sätt.
se
skall han se till att luftfärden
förbereds och genomförs
i enlighet med
gällande bestämmelser.
Befälhavaren
göra anmälan

har när det gäller luftvärdigheten
som ägaren har enligt

Upprätthållande
Om

5§

flygsäkerheten

fara för
utgör en omedelbar
genom sitt uppträdande
får befälhavaren
eller luftfartsskyddet,
vidta de åtgärder

mot denne som behövs
För att genomföra

för att avvärja faran.
dessa åtgärder får befälhavaren

får inte brukas

av besättningen
befälhavaren
den hjälp

uppmaning
hänsyn

till

Om

våld

tillgrips

skall

som kan förväntas leda till det avsedda
längre än som är absolut nödvändigt.

Medlemmar
lämna

använda

tala den som skapat faran till
och uppmaningar. Våld får tillgripas
endast

rätta genom upplysningar
när andra medel inte hjälper.
användas

inte

kräver.
än förhållandena
försöka
första
hand
bör i

medel

Befälhavaren

form

skall
han

den lindrigaste
resultatet.

och passagerare

av befälhavaren.
Besättningsmän

och

vidtar

åtgärd

fjärde

bruka

våld.

enligt

Våld

i fall

som avses i första stycket
behöver.
Passagerare får efter

lämna sådan hjälp. Om en åtgärd
av befälhavaren
den föreliggande
faran måste vidtas
omedelbart,

besättningsmän

att

av ordning

någon

strängare

samma skyldighet
3 kap. 1 § första stycket.

själva genomföra

med
får

den utan uppmaning

hjälp eller annars
passagerare
som lämnar
stycket har samma rätt som befälhavaren
att
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som avses i 5 § gjort större våld än i varje fall är
skall han ändå inte dömas till ansvar, om omständigheterna
medgivet,
sådana
anses
att han svårligen kunde besinna sig. Om gämingen
var
straff
är
lindrigare
till
än vad som annars
får dömas
brottslig,

6§

i fall

Har någon

föreskrivet.

något

7 § Om

möjligt

vidta

svårare

de åtgärder

brott

begås

som behövs

skall

ombord,

för utredningen

befälhavaren

om
och som inte kan

uppskjutas.
inte
skall om möjligt
se till att gärningsmannen
honom för att hindra det. I sådant fall gäller
och får omhänderta
får inte utan sitt medgivande
Gämingsmannen
i 5
bestämmelserna
till en
längre än till dess han kan överlämnas
vara omhändertagen
behörig svensk eller utländsk myndighet.
får ta i förvar sådana föremål som kan ha betydelse
Befälhavaren
Befalhavaren

avviker

för utredningen.

Han skall till

och överlämna

ge de upplysningar
utredningen.

Försorg

den myndighet

om passagerare,

luftfartyg

de föremål

som avses i andra stycket
som kan ha betydelse för

och gods

göra allt vad han
råkar i nöd, skall befälhavaren
Om ett luftfartyg
Måste fartyget
och
gods.
fartyg
ombordvarande,
rädda
kan för att
luftfartygshandlingama
till
tas om
att
överges skall han om möjligt
se

8§

hand.

Rapporteringsskyldighet
9§

Inträffar

och medför
att

fartyget

transporteras

vid användningen
det en olyckshändelse
av ett luftfartyg
skadad,
blir
allvarligt
någon
avlider,
att
någon
olyckan att
inte
egendom
eller
skada
att
betydande
får
som
befälhavaren
får betydande skada, skall
med fartyget

Han skall också rapportera, när det har funnits
rapportera det inträffade.
eller när
fara
för
allvarlig
att en sådan olycka skulle inträffa
någon
eller
fartyget
fel
hos
väsentligt
något har hänt som tyder på ett

markorganisationen.
Om

befälhavaren

inte

kan

fullgöra

dessa

skyldigheter,

skall

fartygets ägare,
av ägaren, den som
om
skall rapportera
brukaren
eller
Ägaren
det.
brukar det i hans ställe göra
har kunnat
och
inte
under flygning
har försvunnit
om ett fartyg
eller

återfinnas.

fartyget

inte

används
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eller den myndighet
bestämmer
får
som regeringen
skall gälla också för medlemmar
att rapporteringsskyldigheten
Regeringen får föreskriva att rapportering av händelser
av besättningen.
för luftfartens
säkerhet skall ske också i andra fall
betydelse
är
som
av

Regeringen

besluta

än som anges i första

Förbud

och andra styckena.

vid sjukdom

tjänstgöring

mot

m.m.

10 § Den får inte tjänstgöra

ning,

påverkan

andra

sådana

ombord som
grund av sjukdom, uttrötteller
andra medel eller av
alkoholhaltiga
drycker
av
skäl inte kan fullgöra
sina uppgifter
ett betryggande

sätt.

6

kap. Flygplatser
och andra

Flygplatser

den övriga

och

och landningsplatser

start-

1 § För start och landning med luftfartyg
eller
den myndighet
Regeringen
som
föreskriva

vilka

För start
vattenområde
Skulle
eller

och

flygplatser
landning

markorganisationen

skall

innehavare

krävs

en flygplats.
bestämmer
får

som får användas vid olika slag av luftfart.
får tillfälligt
även användas ett land- eller

har inrättats
som inte särskilt
innebära avsevärt
eller landning

start

användas

regeringen

dennes

samtycke.

för

ett sådant ändamål.
men för områdets ägare
I fråga om användande
för

start och landning
av
ändamål eller som tillfälligt

för sådana
som inte har inrättats
har inrättats för sådana ändamål, gäller de

föreskrifter

av regeringen

områden,

regeringen

som meddelas
bestämmer.

eller

Vad

som sägs i första och andra styckena
eller andra därmed jämförbara
fall.

2§

Om

det

behövs

kommunikationer,

av hänsyn till
fiske eller andra

myndighet

krav.

Flygplatser

skall

uppfylla

gäller

myndighet

som

inte nödsituationer

natur- eller miljövård,
näringar, f°ar regeringen
meddela

förbud

flygsäkerhetens

och

som regeringen bestämmer
landa inom ett visst område.

3§

den

friluftsliv,
eller

den

för luftfartyg

att

luftfartsskyddets
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Tillstånd

en flygplats

att inrätta

För att inrätta en flygplats,
som inte skall drivas av staten, krävs
myndighet
eller
den
regeringen
som regeringen bestämmer.
av
byggs
flygplats
gäller om en
Detsamma
om, såvida inte ombyggnaden

4§

tillstånd

med
att en flygplats
särskilda
andra
eller
omfattning
sådant tillstånd
som avses i första
föreskriva

5§

synpunkt.

allmän

relationen

flygsäkerheten,

prövningen
till övrig

samt särskilda

totalförsvaret
Vid

Vid

tillståndsprövningen

får
Ett tillstånd
områdesbestämmelser.

utan

ett

är lämplig från
särskilt
tas till

om flygplatsen
skall
hänsyn
luftfart

och

transportslag,

andra

störningar.
skall

3 och 4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap.

mot en detaljplan
Om syftet med planen eller bestämmelserna

inte

får dock mindre

meddelas

avvikelser

i

strid

eller
inte

göras.

föreskrivas
meddelas, får villkor
6 § När ett tillstånd
meddelas av regeringen, får sådana villkor
tillståndet
myndighet
som regeringen bestämmer.

Drifttillstånd

inrättas

ringa

tillämpas.

5 § miljöbalken

motverkas,

trafikens

stycket.

endast

får meddelas

Ett tillstånd

får

omständigheter

får

bestämmer

som regeringen
hänsyn till dess art,

myndighet

den

eller

Regeringen

användning.

för flygplatsens

betydelse

är av mindre

för tillståndet.
föreskrivas

Om
av den

för flygplatser

tas i bruk innan den har godkänts från
meddelats
och
ett drifttillstånd
tlygsäkerhetssynpunkt
av den myndiggäller om en flygplats
Detsamma
bestämmer.
het som regeringen
för
betydelse
är av mindre
byggts om, såvida inte ombyggnaden
tid.
för
viss
I
drifttillstånd
skall
Ett
användning.
flygplatsens
ges
skall
gälla.
villkor
de
fastställas
skall
drifttillståndet
som

7§

En

flygplats

Regeringen
meddelar

får

eller

föreskrifter

flygsäkerhetssynpunkt

inte

den

myndighet

som

regeringen

krav som skall vara
om vilka
få
skall
för att ett område

bestämmer

uppfyllda

från

användas

som

flygplats.
Regeringen

eller

den

f°ar
bestämmer
som regeringen
ringa
med hänsyn till dess art, trafikens
behöver
inte
omständigheter
särskilda

myndighet

omfattning

att en flygplats
andra
eller

godkännas

innan den tas i bruk.

föreskriva
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Om

villkoren

åsidosätts

i väsentlig

grad,

skall

drifttillståndet

återkallas

av den myndighet
som har meddelat det. Detta gäller också
om flygplatsen
annars inte uppfyller de krav som gäller för flygplatser.
för att upprätthålla
Om det är tillräckligt
får ett
flygsäkerheten,
drifttillstånd
i stället för att återkallas begränsas till att gälla viss del av
verksamheten

eller

Ett drifttillstånd

att gälla under vissa förutsättningar.
skall återkallas tills vidare i avvaktan

på ett slutligt
det
sannolika
skäl
återkallelsefrågan
på
kan antas att
av
om
drifttillståndet
kommer att återkallas slutligt.
skall anmäla om något inträffar
Den som driver en flygplats
som
medför
inte längre är uppfyllda.
Om det
att kraven för godkännande
avgörande

krävs

av

används

flygsäkerhetsskäl,

skall

eller att användningen

han

se till

att

anläggningen

inte

begränsas.

9 § Om en flygplats,
som inte behöver godkännas innan den tas i bruk,
inte uppfyller
får regeringen eller den
föreskrivna
flygsäkerhetskrav,

förbjuda att den används
som regeringen bestämmer
den
får
under
vilka
användas.
förutsättningar
ange

myndighet

eller

Övriga tillstånd
10 § Regeringen

får föreskriva

driva

anläggningar

även andra

tillstånd

myndighet

att det krävs
för luftfarten
för

och

om villkoren
som regeringen

detta

tillstånd

för att inrätta och
Frågor om
än flygplatser.
eller den
prövas av regeringen

bestämmer.

Flygtrafiktjänst
ll§

Det

luftfarten.

skall

finnas

Verksamheten

av regeringen
godkännande
om föreskrivna
Regeringen

flygtrafiktjänst

för

att

trygga

och

underlätta

vara godkänd ur tlygsäkerhetssynpunkt
eller den myndighet
bestämmer.
Ett
som regeringen
kan återkallas
den
har
meddelat
myndighet
det,
av
som
krav
eller

skall

inte uppfylls.
den

bestämmer
myndighet
regeringen
som
flygtrafiktjänsten.
om
Om regeringen
bestämmer
det, får den myndighet
som svarar för
flygtrafiktjänsten
uppdra åt annan att ombesörja sådan tjänst.

meddelar

föreskrifter
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på flygplatser

Luftfartsskyddet

föreskrifter
och

gerartenninaler

som regeringen
på flygplatser,

luftfartsskyddet

för

anläggningar

företag

andra

och

flygföretag

om
andra

m.m.

myndighet

den

eller

Regeringen

12§

meddelar

1999:42

flygpassa-

luftfarten

samt
verksamhet

bedriver

som

bestämmer
inom
med

till luftfarten.
eller en verksamhet
anläggning
som avses i första stycket
en
krav, får regeringen eller den myndighet
inte uppfyller luftfartsskyddets
används eller
förbjuda
bestämmer
att anläggningen
som regeringen
vilka
förutsättningar
under
eller
bedrivs
verksamheten
ange

anknytning
Om

13 §

För

att

brott

förebygga

särskild

får

luftfartsskyddet

bedrivas.

eller verksamheten

får användas

anläggningen

som
kontroll

utgör

ett

äga

allvarligt

rum

hot

flygplats

mot
eller

flygpassagerarterminal.
meddelas av regeringen eller den
om särskild kontroll
skall avse viss
Ett förordnande
bestämmer.
regeringen
som

Förordnande

myndighet
tid.
Ett

förordnande
eller

gerarterrninal
kontrollen,

kan

begränsas

viss trafik.

till

Behövs

viss

flygplats,

särskilda

viss flygpassa-

föreskrifter

i fråga om

skall dessa anges i förordnandet.

där särskild kontroll
och flygpassagerarterminaler
för
anläggningen
att den särskilda
ske ansvarar innehavaren
av
för
denna.
kostnaden
för
genomförs samt
kontrollen
vilken
utföras
skall
kontroll
Särskild
av flygplatskontrollant
får även utföras
kontroll
Särskild
förordnas
av
av polismyndighet.

l4§

På flygplatser

skall

polisman.
vapen och andra föremål
vid brott som avses i 13
som är ägnade att komma till användning
eller
äga rum av flygpassagerare
För detta ändamål f°ar kroppsvisitation
eller flygpassagerarflygplatsens
inom
sig
uppehåller
annan som
inom
område.
Väska eller annat slutet förvaringsställe
tenninalens
undersökas.
får
område
eller flygpassagerarterminalens
flygplatsens

15§

Vid

särskild

kontroll

skall

eftersökas

sig beslutad särskild kontroll
Den som inte underkastar
område.
eller flygpassagerarterminalens
från flygplatsens
l6§

Påträffas

vid

särskild

kontroll

något

sådant föremål

kan avvisas

som avses i

i rättegångsbalken,
15 § och tas det inte i beslag enligt bestämmelserna
påträffas uppmanas att förvara föremålet
skall den hos vilken föremålet
Den som inte
på sätt som är ägnat att hindra brott som avses i 13
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följer en uppmaning
terminalens
område

får avvisas

från flygplatsens

eller flygpassagerar-

eller del av detta.

skall
omfattning
som är av mera väsentlig
i ett enskilt rum samt, om den som undersöker
eller den
undersökte
begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnes
och bevittnas endast
Kroppsvisitation
närvaro.
av kvinna får verkställas

17§

Kroppsvisitation

genomföras

av kvinna,
detektor.

Ordning
18§

och säkerhet
tillstånd

Utan

inte

undersökningen

om

sker

elektrisk

genom

metall-

m.m.
får

av en flygplatshållare

inte

någon

beträda

en

för vilken det genom stängsel eller
av ett flygplatsområde
inte
skyltar eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten
har tillträde.
Motsvarande
gäller för andra anläggningar för luftfarten.
sådan del

eller

Regeringen
meddelar

anläggningar

myndighet

den

föreskrifter

om

ordningen

som
vid

regeringen

bestämmer

flygplatser

och

andra

för luftfarten.

vid
som fullgör ordnings- och säkerhetstjänst
för
eller
luftfarten
får
anläggning
från
flygplats
flygplatsen
en annan
området eller anläggningen
avvisa eller avlägsna den som obehörigen
En befattningshavare

som stör ordningen

uppehåller

sig där eller

heten eller

luftfartsskyddet.

19§

Regeringen

meddela
lättnader

Utländska

eller

föreskrifter

den myndighet
verksamheter

om
for luftfarten.
och förenklingar

luftfartygs

tillträde

till

eller

äventyrar

som regeringen
och åtgärder

flygsäker-

bestämmer
som

syftar

får
till

flygplatser

som är öppen för allmänt bruk skall på samma villkor
i internationell
trafik
luftfartyg
som
vara öppen för
utländska
i sådan trafik, om dessa är registrerade
i en stat
luftfartyg
med Sverige om denna förmån.
som har träffat överenskommelse
20 § En flygplats
för

svenska
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Avgifter
tjänster
som driiver en flygplats och den som tillhandahåller
och
flygplatsen
användningen
får ta ut avgifter för
för luftfarten
av
tjänsterna. Regerimgen eller den myndighet
som regeringen bestämmer
enligt vilka allmänna principer sådana avgifter får tas ut.
föreskriver
21 § Den

I den
kommelse
säkrare

omfattming

som

följer

överensav 1981 års multilaterala
för
organisationen
skall Europeiska

om umdervägsavgifter
flygtrañkttjänst
Eurocontrol

och driva

underrvägsavgifter.

Flygledare

m.m.

meddela

om, påföra

föreskrifter

eller
i flygtrafikledningstjänst
Tjänstgörinig
som flygledare
certifikat.
Den
har
gällande
den
bara
får ftullgöras
flygtekniker
som
av
elevtillstånd.
I fråga
skall ha
som vill genomgål utbildning till flygledare

22 §

i 4 kap. 6 och 8gäller bestämmelserna
och certifikat
om elevtillstånd
bestämmer
regeringen
myndighet
eller
den
Regeringeen
§§.
31
som
i
Sverige
godtagande
föreskrifter
angående
meddelar
av utländska
certifikat.
får
bestämmer
elller den myndighet
som regeringen
eller
markorganisationen
inom
tjänst
andira
fullgör
att
som
än som avses i 4 kap. skall
annan tjänst av beztydelse för flygsäkerheten
Beträffande
sådana bevis får ställas upp krav på
ha behörighetsbewis.

Regeringen

föreskriva

behörighetsI fråga om elevtillstånd,
och flygläkarintyg.
i 4 kap. 6 och 8-31 §§.
och flygläkzarintyg gäller bestämmelserna
meddelar
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer
behörighetsutländska
angåeânde godtagande i Sverige av
föreskrifter
elevtillstånd

bevis

bevis.

Regeringen
beträffande

undantag
23§

får
bestämmer
som regeringen
medge
inom vissa angivna organisationer

den myndighet

elller

arbetee som utförs
certifikat.
från krawet

Bestämmelscen

ledningstjänst

10§

i 5 kap.

gäller

också

flygledare

i flygtrañk-

samt, i den mån regeringen föreskriver
med tjänstgöring
inom markorganisationen
som är

oclh flygtekniker

det, annan persomal
av betydelse för fllygsäkerheten.

Flyghinder
24 § För att förebygga

myndighet

fara för flygsäkerheten

som rregeringen

bestämmer

meddela

får regeringen

eller den

föreskrifter

angående
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och andra anordningar
belysning
uppsättning
av märken,
som kan
regeringen
utgöra en sådan fara. Regeringen eller den myndighet
som
föreskrifter
bestämmer
får även meddela
angående
markering
av

flyghinder.
Kostnader
luftrummet.

betalas vid inrättande
av flyghinder
den
flygplatsen
som inrättar
av

för markering

eller

flygplats

ett

Vid

luftrum

som
av anläggningar
och luftrum betalas kostnaderna

uppförande

befintliga

utgör

av en
eller

hinder

för

för markering

flygplatser
av
Vad som sägs i detta stycke gäller inte
den som uppför anläggningen.
om annat avtalas.
eller den myndighet
bestämmer
f°ar
Regeringen
som regeringen
föreskriva
enligt första stycket
åtgärder, som kan vidtas när föreskrifter
åsidosätts.

7

Tillstånd

kap.

bedriva

luftfart

i detta kapitel

skall

att

1 § Bestämmelserna

inte tillämpas

om något annat

av EG-förordningar.

följer

FLYGSÄKERHETSMÄSSIGA

TILLSTÅND

Drifttillstånd
få utföra lufttransporter
allmänheten
eller
2 § För att mot betalning
för att ett företag eller en organisation med säte i Sverige skall få utföra
krävs ett drifttillstånd.
för egen räkning finnaflyg
lufttransporter
i Sverige.
skall vara utfärdat
Som drifttillstånd
Ett drifttillstånd

flygföretag
ett utländskt
som är
civila
hemmahörande
i ett annat land som är medlem i Internationella
eller en likvärdig
ICAO
luftfartsorganisationen
godtas ett drifttillstånd
enligt

detta

kapitel

beträffande

får

som har utfärdats
Om det finns särskilda

handling

regeringen

bestämmer

av det landet i enlighet med ICAO:s normer.
skäl, får regeringen eller den myndighet som

medge

luftfart

för den som saknar ett drifttillstånd
eller en likvärdig
ett drifttillstånd

som avses i första stycket även
eller en likvärdig handling eller har

handling som är utfärdat i ett land
inte
medlem
i
Sådant
medgivande får när drifttillstånd
ICAO.
är
som
eller en likvärdig
handling saknas avse endast enstaka flygningar.

3§

Ett drifttillstånd

sådan kompetens

sådana att verksamheten

betryggande

sätt.

om det visas att sökanden har
i övrigt är
samt att förutsättningarna
från
kan bedrivas
flygsäkerhetssynpunkt
ett

får beviljas

och organisation

endast
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får ges endast till

4 § Ett drifttillstånd
svenska
2. svenska

staten,
kommuner

EES-stat

sådan person,
svenska

eller landstingskommuner,

ekonomiska
samarbetsi ett land inom Europeiska
dödsbo
efter en
i
eller
hemvist
Sverige
sitt
har
som

medborgare
området

1999:42

handelsbolag

i en EES-stat,
svenska
föreningar,

som

endast

har

bolagsmän

som

är

medborgare

samfund

svenska

eller

som är medborgare
aktiebolag om majoriteten

endast har ledamöter

stiftelser,

som

i styrelsen

i en EES-stat,
och röstvärdet
av kapitalvärdet
av någon som kan få tillstånd

i en EES-stat eller
ägs av medborgare
enligt denna paragraf,
intressegrupperingar
europeiska ekonomiska

som har sitt säte i

Sverige.
ett aktiebolag
är ett annat aktiebolag,
också gälla det bolaget.
Om ägaren till

paragraf

enligt denna
som ansöker om tillstånd
skall vad som sägs i första stycket 6

i ett annat land skall vid tillämpningen
av denna
i en EES-stat i den utsträckning
paragraf jämställas med medborgare
internationella
bindande
för
Sverige
för
fullgörelse
krävs
av
som

Medborgare

förpliktelser.
om kraven i första och andra styckena inte
och rättelse inte sker inom den tid som bestäms av
längre är uppfyllda
den myndighet
som har meddelat tillståndet.
får
bestämmer
eller den myndighet
Regeringen
som regeringen
Ett tillstånd

medge undantag

förfaller,

från denna paragraf,

luftfartyg.

skall fastställas

Regeringen
meddelar

Frågor

skäl.

och för
att gälla för viss typ av luftfart
skall ges för viss tid. I drifttillståndet
de villkor
som skall gälla.
bestämmer
den myndighet
eller
som regeringen

Ett drifttillstånd

5§
vissa

om det finns särskilda

utfärdas

Ett drifttillstånd

närmare föreskrifter
om drifttillstånd.
drifttillstånd
prövas
av den myndighet
om

som regeringen

bestämmer.
för
i väsentlig grad åsidosätter föreskrifterna
6 § Om en tillståndshavare
återkallas av den myndighet som har
skall drifttillståndet
verksamheten,
kan också återkallas, om det måste antas att
meddelat
det. Tillståndet
Om det är tillräckligt
innehavaren
inte kan upprätthålla verksamheten.
för att upprätthålla

flygsäkerheten,

får ett drifttillstånd,

i stället

för att
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återkallas,

till

begränsas

att gälla viss del av verksamheten

eller att gälla

under vissa förutsättningar.
Ett drifttillstånd

avgörande
drifttillståndet

återkallas

skall

tills

i avvaktan

vidare

sannolika
om det
av återkallelsefrågan,
kommer att återkallas slutligt.

på ett slutligt
skäl kan antas att

skall anmäla om något inträffar
som
som har ett drifttillstånd
utfärdande
inte längre är
för
kraven
att
av drifttillstånd

Den
medför

uppfyllda.

Bruksflygtillstånd
7§

För

utföra

få

att

bogsering,

med

arbeten

såsom
av luftfartyg,
krävs ett bruksflygtillstånd.

hjälp

och övervakning,

inspektioner

i 2 § andra och tredje styckena
som föreskrivs
beträffande
bruksflygtillstånd.
motsvarande
tillämpning
Vad

och 3-6

lyft,
har

Om regeringen

som prövar frågor om bruksflygtillstånd
uppdra åt annan att göra prövningen.
bestämmer
får
eller den myndighet
Regeringen
som regeringen
bestämmer

det,

får

större

av
omständigheter.

bruksflygtillstånd

från kravet

medge undantag
är

den myndighet

eller

omfattning

i

övrigt

äger

inte
om verksamheten
särskilda
rum under

Utbildningstillstånd
8 § För att få bedriva

krävs ett utbildningstillstånd.
skall vara utfärdat i Sverige.
har motsvarande
i 3-6
tillämpning

flygutbildning

Ett utbildningstillstånd
Vad
beträffande

föreskrivs
som
utbildningstillstånd.
eller

den

undantag

från

Regeringen
föreskriva

utbildning
undantagits

för
från

privat

kravet

flygning.

tillståndskravet

hetskrav,

får

bestämmer

förbjuda

bestämmer
som regeringen
tillstånd
det
när
är fråga

myndighet

regeringen

eller

att utbildningen

Om

en

flygutbildning

inte uppfyller
den

föreskrivna

myndighet

bedrivs.

som

får
om

som har
flygsäker-

regeringen
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TRAFIKTILLSTÅND
Trafiktillstånd

M.M.
m.m.

allmänheten
eller
9§ För att mot betalning få utföra lufttransporter
krävs ett
för att mot betalning få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg
trafiktillstånd.
Den som har ett drifttillstånd
som är utfärdat i Sverige behöver dock
och den
för att få utföra inrikes lufttransporter
trafiktillstånd
inte
i
behöver
utfärdat
Sverige
bruksflygtillstånd
har
är
ett
som
som
luftfartyg.
arbeten
med
hjälp
få
utföra
trafiktillstånd
för
något
att
av
får dock
bestämmer
eller den myndighet
Regeringen
som regeringen
inte något

även i dessa fall.
att det krävs ett trafiktillstånd
regeringen genom ett avtal med annat land eller internationell
för luftfart inom svenskt område,
organisation medgivit trafikrättigheter
enligt första
får regeringen göra undantag från kravet på trafiktillstånd
föreskriva
Om

stycket.
bestämmer
regeringen
som
utövande
trafiktillstånd
och
meddelar
närmare
av
om
om
krävs enligt tredje stycket.
trañkrättigheter
utan att trafiktillstånd
får
bestämmer
eller den myndighet
Regeringen
som regeringen
får
trafik
luftfart
i
regelbunden
luftfart
utövas
föreskriva
än
att annan
eller

Regeringen

den

myndighet

föreskrifter

utan trafiktillstånd,
eller omfattning.

Trafiktillstånd

meddelas

regeringen bestämmer.
När trafiktillstånd

av regeringen

meddelas,

får villkor

eller

den myndighet

föreskrivas

meddelas av regeringen,
den
myndighet
som regeringen bestämmer.
av
enligt
eller trañkrättigheter
Ett trafiktillstånd
helt

eller

för viss tid

eller

begränsas,

särskilda

för

9 § tredje

skäl härför.

som

tillståndet.
föreskrivas

stycket

får

om tillståndshavaren
de för verksamheten

inte iakttar
utövaren
av trafikrättigheten
eller det
eller villkoren
föreskrifterna
gällande
eller

art

m.m.

får sådana villkor

Om tillståndet

återkallas

luftfartens

till

med hänsyn

av trafiktillstånd

och återkallande

Meddelande

l0§

om det är lämpligt

i

övrigt

föreligger
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ÖVRIGA

TILLSTÅND

Tillstånd

till

inhyrning

och uthyrning

av luftfartyg

11 § Regeringen

eller den myndighet
får,
som regeringen bestämmer
det
behövs
till
eller
till
hänsyn
flygsäkerheten
luftfarten
om
av
annars
inom svenskt område, föreskriva
för att hyra in
att det krävs tillstånd
eller hyra ut ett luftfartyg.
Ett tillstånd
enligt första
Vad

föreskrivs

som
beträffande
tillstånd

8

eller

trafikregler

skall iakttas

2§

vid luftfart
eller

Regeringen

meddela
svenskt

för

lufttrafiken

den

myndighet

bestämmer
som regeringen
vad
samt föreskrifter
om
som i övrigt
för att olyckor och olägenheter skall undvikas.

för luftfart

den myndighet

föreskrifter

som

flygvägar

regeringen
luftfartyg

som
om
Vidare får meddelas föreskrifter

område.

landets

i denna paragraf.

m.m.

Regeringen

1 §

meddelar

som föreskrivs

bestämmelser

kap. Vissa

Trafikregler

stycket skall vara utfärdat i Sverige.
har motsvarande
5 och 6
tillämpning

i

bestämmer
skall

får

följa

inom

om flygningar

över

gränser.

Skyldighet
3 § När

luftfartyg
anvisas.

att landa
av hänsyn till allmän ordning och säkerhet, får ett
den plats som
uppmanas att landa. Fartyget skall då landa
Om ingen anvisning lämnas, skall landningen ske
närmaste
det krävs

inom

flygplats

landet

som är lämplig.
tillstånd
kommer
i ett sådant
som utan föreskrivet
område som avses i l kap. 6
skall omedelbart
lämna området. Det
inträffade
skall snarast anmälas till närmaste flygtrafikledningsenhet.
Ett luftfartyg,

Om ingen

lämnas,

enligt

stycket.

Om

stycket,

annan anvisning
vad som sägs i första

skall

fartyget

bryter mot bestämmelserna
ett luftfartyg
får den fortsatta färden hindras.

Regeringen

eller

den

myndighet

snarast möjligt
i första

eller

landa
andra

bestämmer
regeringen
som
föreskriver
vem som får besluta om åtgärder enligt denna paragraf och
får meddela
föreskrifter
i de avseenden
ytterligare
som avses i
paragrafen.
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4 § Regeringen
till

hänsyn

gods

av visst

Transport

får av
som regeringen bestämmer
förbjuda transport med
luftfartsskyddet

den myndighet

eller

eller

flygsäkerheten

av visst gods eller föreskriva
Bestämmelser
som rör transport

för sådan transport.

villkor

luftfartyg

av krigsmateriel

1300 om krigsmateriel.
med luftfartyg
Bestämmelser
om transport
transport
lagen 1982:821
av farligt gods.
om

finns

i

lagen

1992:

i

gods finns

av farligt

Luftfartygshandlingar
I den

5§

regeringen

föreskrivs
annat inte särskilt
eller den myndighet
som regeringen

mån

i denna

lag,

bestämmer

meddelar

föreskrifter

om luftfartygshandlingar.

innehållet
I

ta till vara sin rätt
skall han få det.
i en luftfartygshandling,
gäller i stället
verksamhet
allmännas

det

att kunna

för

någon

Om

6§

och sekretesslagen

tryckfrihetsförordningen
eller

Regeringen

7 §

meddelar

föreskrifter

luftfartyg

att medföra

9

1980:

behöver

av
i

bestämmelserna
100.

som regeringen
om skyldighet för dem som tjänstgör
och andra handlingar.
flygcertiñkat

myndighet

den

ta del

bestämmer
ombord

på

kap. Lufttransporter
tillämpningsområde

Bestämmelsernas

med luftfartyg
transporter
av
Kapitlet
lufttrañkföretag.
resgods eller gods som utförs av
utförs av andra mot ersättning.
om sådana transporter
1 § Detta

Vid

2§

kapitel

gäller

transport

av

utförs

under

i 3-8

osedvanliga

luftfartsverksamhet.

uteslutande
fraktföraren
mot
ansvarar
i
bestämmelserna
inte
regleras
Ansvaret
av

post

postbefordringsföretaget.
detta kapitel.
Bestämmelserna

passagerare,
gäller också

gäller
förhållanden

inte

i fråga
och

som
om transporter
normal
inte
utgör
som

i
i
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Transporthandlingar
utfärdas.
skall biljetter
Sådana
passagerartransporter
kan vara individuella
eller kollektiva.
En biljett skall innehålla
uppgift om avgångs- och bestämmelseorten,
samt
För

3§

biljetter

2. uppgift, när avgångs- och bestämmelseorten
ligger i samma stat
skall ske i en annan stat, om platsen
och en eller flera mellanlandningar
för minst en sådan mellanlandning.
behöver

Biljetter

dock

inte utfärdas,
enligt första
om uppgifterna
på något annat sätt.
skall gälla och bestämmelserna
i detta kapitel skall

l och 2 registreras

stycket

Transportavtalet

även om föreskrifterna

tillämpas,

i denna paragraf

inte har följts.

utfärdas. Ett
av inskrivet resgods skall resgodsbevis
har
till
eller
i
fogats
tagits
resgodsbevis,
som inte
en biljett som
kraven i 3 § första stycket, skall innehålla
uppfyller
4 § För transporter

samt
om avgångs- och bestämmelseorten,
ligger i samma stat
när avgångs- och bestämmelseorten
skall ske i en annan stat, om platsen
och en eller flera mellanlandningar
för minst en sådan mellanlandning.
dock inte utfärdas,
behöver
Resgodsbevis
enligt
om uppgifterna

uppgift

uppgift,

första

l och 2 registreras

på något annat sätt.
i detta kapitel
gälla och bestämmelserna
i denna paragraf inte har följts.
även om föreskrifterna

stycket

Transportavtalet
tillämpas,

skall

5 § För godstransporter

Flygfraktsedlar

skall flygfraktsedlar

behöver

dock

inte

skall

upprättas.

om uppgifterna
registreras på något annat sätt och avsändaren
transporten
I sådana fall skall fraktföraren
till detta förfarande.
lämna

angående
samtycker

upprättas,

avsändaren

skall

innehålla

skall

medföra

ett godskvitto,
om denne begär det. Godskvittot
Godskvittot
sådana uppgifter att godset kan identifieras.
rätt att ta del av uppgifterna angående transporten.

får fraktföraren
Om någon fraktsedel
inte vägra
inte har upprättats,
till att det system som har
att ta emot gods för transport med hänvisning
inte finns tillgängligt
använts för att registrera uppgifter om transporten
eller
bestämmelseorten.
på en omlastningsort
på

6§
plar.

Flygfraktsedeln
Exemplar

undertecknas

skall
1 förses

av avsändaren
för
beteckningen

upprättas
med

i tre originalexemfraktföraren
och

av avsändaren. Exemplar 2 förses med beteckningen för
undertecknas
och
fraktföraren.
och
mottagaren
av avsändaren
och
lämnas
fraktföraren
till
avsändaren
3 undertecknas
Exemplar
av

51

52

SOU 1999:42

F örfattningsförslag

har

godset

när

tagits

Underskriftema

emot.

kan

ersättas med en stämpel.
Om inte annat visas, anses fraktföraren
räkning, om han på dennes begäran upprättar

handla

När

fraktföraren

skall

stycket,

lämna

särskilda

som
särskilda

över

för

eller

avsändarens

flygfraktsedeln.

skall
transporten
avser flera kollin,
det.
begär
fraktföraren
upprättas, om
Används
ett sådant registreringsförfarande

7§

tryckta

vara

flygfraktsedlar

avses i 5 § andra
godskvitton,
om

begär det.

avsändaren

8 § Flygfraktsedeln

och godskvittot

skall innehålla

om avgångs- och bestämmelseorten,
ligger i samma stat
när avgångs- och bestämmelseorten
skall ske i en annan stat, om platsen
och en eller flera mellanlandningar
för minst en sådan mellanlandning,
samt
vikt.
uppgift om försändelsens

uppgift

uppgift,

9 § Transportavtalet

skall gälla och bestämmelserna

även om föreskrifterna

tillämpas,

i 5-8

i detta kapitel

skall

inte har följts.

10§ Avsändaren
av de uppgifter som han eller
svarar för riktigheten
eller
någon som har handlat på hans vägnar har lämnat i flygfraktsedeln
Är
uppgifterna
i
godskvittot.
införing
eller
för
för registrering
om
godset oriktiga eller ofullständiga,
svarar avsändaren för de skador som
eller någon som denne ansvarar mot.
detta medför för fraktföraren
eller
Är avsändaren
inte ansvarig enligt första stycket för oriktiga
utfardande
av godskvittot,
eller
ofullständigoriktigheten
för
som
svarar fraktföraren
eller någon som denne ansvarar mot.
för avsändaren
heten medför
vägnar har fört in
gäller om någon annan på fraktförarens
Detsamma
dem.
registrerat
eller
har
godskvittot
i
uppgifterna

ofullständiga

uppgifter

vid registrering

eller

de skador

eller godskvittot
11 § Om inte annat styrks, gäller flygfraktsedeln
som
och
har
tagits
godset
träffats,
har
emot
avtal
att
om
ett
att
om
om
fraktsedeln
eller
i
har
tagits
för transporten
de villkor
som

bevis

godskvittot.

Flygfraktsedelns
och

förpackning

Andra

uppgifter

om godsets vikt, mått
gäller, om inte annat visas.
och om antalet kollin
eller
mängd eller volym
godsets
i fraktsedeln
om
eller

godskvittots

uppgifter

bara om han i avsändarens närvaro har
gäller mot fraktföraren
intygar detta eller
dessa uppgifter och på flygfraktsedeln
kontrollerat
om uppgifterna avser godsets synliga tillstånd.

tillstånd
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Rätt

att förfoga

över godset

12 § Om avsändaren
kan han återta
det

stoppa

uppfyller

godset

vid

m.m.
sina förpliktelser

på avgångs-

landning

eller

under

enligt

transportavtalet,

bestämmelseflygplatsen

eller

Detta

gäller

dock

inte,

eller

begära

att det skickas

resan.
om
eller någon annan avsändare.
skada för fraktföraren
kan avsändaren bestämma att godset
Under samma förutsättningar
skall lämnas ut till någon annan
under resan eller på bestämmelseorten
medför

åtgärden

än den som har angetts som
tillbaka till avgångsflygplatsen.

mottagare

skall ersätta de extra kostnader som uppkommer
genom
en åtgärd enligt denna paragraf.
order
inte kan verkställas,
skall
fraktföraren
Om avsändarens
Avsändaren

omedelbart

underrätta

fraktföraren

Om

exemplar
fraktföraren

denne.
verkställer

avsändarens

order

utan

att

dennes

eller godskvittot
visas upp, ansvarar
av flygfraktsedeln
eller
för de skador som därigenom uppstår för fraktsedelns

Den ersättning
måste
rätte innehavare.
som fraktföraren
avsändaren.
kan
han
kräva
åter
utge
av
Avsändarens
får rätt att
när mottagaren
rätt till godset upphör,
bestämmelserna
i 13
Om mottagaren
förfoga
över godset enligt
får avsändaren
vägrar att ta emot godset eller om han inte är anträffbar,

godskvittots

över godset.

åter rätt att förfoga
13 § Om avsändaren
eller
när

andra
detta

inte har utövat

sin befogenhet

har

har rätt att fordra
om han betalar vad fraktföraren
enligt transportavtalet.
uppfyller villkoren

endast

övrigt

Om inte något annat har avtalats, skall fraktföraren
när godset har kommit fram.
mottagaren
14 § Om godset
det

enligt

borde

ha

transportavtalet
fraktföraren

inte har kommit
anlänt,

kan

gällande

erkänner

fram

inom

sina

rättigheter

Detsamma

skall

gäller

enligt
om

bort.

gäller bara

och handlingar
skall lämna de upplysningar
som
för att skyldigheter
enligt tull-, accis- och ordningsföreskrifter
kunna fullgöras
innan godset avlämnas till mottagaren.
AvsändaAvsändaren

behövs

i

sju dagar efter den dag då

göra
mottagaren
fraktföraren.
mot

att godset har kommit

och även

genast underrätta

i 12-14
som avviker från bestämmelserna
de
i
eller
godskvittot.
intagna
flygfraktsedeln
är
om
15 § Förbehåll

16§

12 § första

har mottagaren
få ut godset
rätt att av fraktföraren
kommit
fram till bestämmelseorten.
Detta gäller dock

stycket,
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för fraktföraren

ren skall ersätta de skador som uppstår
eller handlingar
sådana upplysningar
Detta

anställda

någon

eller

inte om fraktföraren,
som denne har anlitat har gjort
dock

gäller

ofullständiga.

eller

saknas

är

på grund av att
eller
oriktiga

någon av dennes
sig skyldig till fel

eller försummelse.
Fraktföraren

handlingarna

Fraktfiirarens

ansvar

17 § Fraktföraren
till

passagerare
eller i samband

fartyget.

följd

för
ansvarar
händelser
av

med

Fraktföraren

uteslutande

och

om upplysningama

är inte skyldig att undersöka
är riktiga och fullständiga.

personskador

sådana

ombord
som inträffar
ombord
går
passageraren

att

ansvarar

dock

inte för personskador

som tillfogas
på luftfartyget
eller

lämnar

som orsakas

hälsotillstånd.

av passagerarens

ombord

ansvarar för skador på grund av att resgods förstörs,
bort, minskas eller skadas till följd av händelser som inträffar
går
med att passageraren
eller i samband
på luftfartyget

ombord

på eller

18 § Fraktföraren
kommer

fraktförarens
uteslutande

l9§

fartyget

eller

under

den

tid

resgodset

är i

Fraktföraren

ansvarar för skador
minskas eller skadas till

bort,

lufttransport.

Han

ansvarar

av att gods förstörs,
händelser
som inträffar
av
inte, om skadan orsakas

grund

Fraktföraren

kommer
under

lämnar

ansvarar dock inte, om skadan orsakas
beskaffenhet
eller av fel i godset.
av resgodsets egen
vård.

följd
dock

uteslutande

av
eller fel i godset,
godsets egen beskaffenhet
godset
förpackning
bristfällig
som har utförts av någon annan
av
eller
någon som denne har anlitat,
anställda
dennes
eller
än fraktföraren
konflikt,
eller
eller väpnad
krigshandling
i samband med att godset förs in i eller ut ur
myndighetsutövning
ett land eller transiteras.
Med lufttransport
avses i denna

den tid som godset är i
eller, vid
på
vård på en flygplats,
ett luftfartyg
fraktförarens
landning utanför en flygplats,
var godset än finns.
till lands eller sjöss
omfattar
inte sådana transporter
Lufttransport

paragraf

ombord

för
utförs
När en sådan transport
en flygplats.
som sker utanför
transportavtalet,
grund
på
omlastning
avlämnande
eller
lastning,
av
till följd av en händelse
skall dock varje skada anses ha uppkommit
under lufttransporten,
om inte annat visas.
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Fraktföraren

20§

lufttransporter
han,

hans

för

ansvarar

av passagerare,
anställda
och de

som
att undvika
för dem att vidta åtgärderna.

nödvändiga
omöjligt

med

21 § Skadestånd
skall

resgods

för

åtgärder

till
följd
vid
av dröjsmål
och gods, om han inte visar att
han har anlitat
har vidtagit
alla

skador

resgods

eller

skadorna

att det

har varit

anledning

av en transport
av passagerare eller
skadelidande
den
har medverkat
till
själv
om
vållande.
Har en passagerare dödats eller skadats och

jämkas,

skadan

genom
begär någon annan

skadestånd med anledning därav,
än passageraren
skall skadeståndet
också jämkas, om passageraren genom vållande har
medverkat
till skadan.

Begär

skadestånd

någon

skadeståndet
medverkat

jämkas,
till

med anledning

skall
av en godstransport,
den skadelidandes
sida har

vållande

om

skadan.

Jämkning
av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter
vad som är skäligt med hänsyn till graden av medvållande.
vid vilka mellanlandning
inte skall ske
lufttransporter
För inrikes
gäller 6 kap. 1 § skadeståndslagen

landet

utom

22§

Vid

för

varje

dragningsrätter

För

sammanlagda
till

begränsat

passagerare
När ersättningen

SDR.

värdet

får det kapitaliserade

livränta,

är fraktförarens

passagerartransporter
skadad
eller dödad

särskilda

1972:207.

inte överstiga

skall

ansvar
100 000

utgå

som

denna gräns.

vid transport
är
av dröjsmål
av passagerare
till
150
SDR
för
4
begränsat
varje
passagerare.
ansvar
grund
transport
ansvar för skada
av resgods är fraktförarens
skador

på grund

fraktförarens
Vid

av att resgodset förstörs, kommer bort, minskas, skadas eller fördröjs
begränsat till 1 000 SDR för varje passagerare.
Vid godstransporter
är fraktförarens
ansvar begränsat till 17 SDR
per kilogram.
särskilt
anger

när godset
som är knutet

Om

avsändaren

det

intresse

överlämnas

till

fraktföraren

för fraktförarens

till transporten
och betalar
det då uppgivna beloppet som gräns
visar
gäller dock inte, om fraktföraren

att intresset
kommer
bort,

Om bara en del av godset förstörs,
räknas
endast den
eller
fördröjs,

fastställda

tilläggsavgifter,

gäller

ansvar. Detta
är lägre än detta belopp.
minskas,

skadas

när gränsen för fraktförarens
av berörda kollin
skall
bestämmas.
värdet
Om
även
ansvar
av andra kollin som omfattas
skall
dock också dessa kollin
påverkas,
flygfraktsedel
av samma
medräknas.

sammanlagda

Vid

av de ansvarsgränser
inte beaktas.
rättegångskostnader

tillämpningen

paragrafskall
vid

vikten

godstransport,

om

fraktföraren

inom

som
Detta

sex

anges i denna
gäller dock inte

månader

från

den
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innan

talan

lika

mycket

skriftligen

väcktes

i ersättning

som

har
det

skadeståndet.

utdömda

Internationella

används

av
skall omräkning

som
ersättning,

meddelas.

Kronans

svenskt

till

skall

värde

mynt

för sin verksamhet

förs

talan

ske efter kursen

om
den dag

med den

i enlighet

bestämmas

den dagen tillämpar

valutafonden
som Internationella
och sina transaktioner.

beräkningsmetod

dragningsrätter

avses de särskilda
valutafonden.
När

dragningsrätter

särskilda

Med

domen

minst

skadelidande

den

erbjudit

eller

händelsen

skadebringande

fraktforarens
Förbehåll,
ansvar eller som anger
som inskränker
är ogiltiga.
lägre gränser för ansvaret än 22
Detta gäller dock inte vid transport
avser
av gods, om förbehållet
godsets
beror
på det transporterade
skada
eller
förlust, minskning
som

23§

eller på fel i godset.

egen beskaffenhet
24 § Gränserna

ansvarsgrund

för ansvar enligt
som åberopas.

22 § får inte överskridas

oavsett vilken

anställda eller
25 § Förs talan om ersättning mot någon av fraktförarens
vållats under
har
för
skador
anlitat
fraktföraren
har
någon som
som
ersättning
den
sammanlagda
får
utövning
av tjänsten eller uppdraget,
de
kan åläggas att utge inte överskrida
som han och fraktforaren
kan åberopa.
gränser som fraktföraren
för
på luftfartyg
är ersättningsskyldig
Om någon som tjänstgör
fel
eller
hans
har
uppkommit
luftfart
skada genom
genom
som
med hänsyn till
försummelse
i tjänsten, får rätten jämka ersättningen
felets

forsummelsens

eller

om skadeståndsansvaret
1972:207.
skadeståndslagen
I fråga

När

emot

storlek

eller

omstän-

gäller i fråga om andra med tjänst som

för trafiksäkerheten.

har betydelse

26§

skadans

beskaffenhet,

Detsamma

i övrigt.

digheterna

för

arbetstagare

gäller

4 kap.

l §

resgods och gods som tas
annat visas, anses inskrivet
med
och i överensstämmelse
anmärkning
vara oskadat

inte

utan

transporthandlingen.
Skador

och minskningar

efter upptäckten.

mottagandet,

mottagandet
från

den

förfogande.

när

det

i fråga

dag

skall anmärkas

Anmärkningen

då

gäller

hos fraktföraren

omedelbart

göras senast sju dagar från
dagar från
och senast fjorton

skall alltid

resgods,

skall anmärkas inom 21 dagar
om gods. Dröjsmål
till
eller godset ställdes
mottagarens

resgodset
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Anmärkning

skall

på transporthandlingen
göras genom anteckning
skrift, som skall avsändas inom den tid som anges i

eller

i en särskild
andra stycket.

inte en anmärkning
i tid, är rätten
enligt 26 § har framställts
till
fraktföraren
talan
förlorad.
Detta
dock
inte, om
gäller
mot
fraktföraren
har handlat svikligt.
27 § Om

28 § Talan

enligt

om ansvar

den ort där
fraktföraren

detta kapitel

skall

väckas

vid domstolen

i

har sitt hemvist,

fraktförarens

huvudkontor

finns,

eller

det kontor

finns.
som har medverkat vid avtalets tillkomst
får också väckas vid domstolen i bestämmelseorten.

Talan
Vid

skador

på grund

försenats

eller

minskats,

skadats

av att passagerare har dödats, skadats eller
kommit
bort,
av att resgods har förstörts,
fördröjts får talan också föras vid domstolen
i

på grund
eller

den ort där fraktföraren
har ett kontor,
eller är stadigvarande
bosatt här i landet.
Talan

f°ar väckas

bara vid

svenska

om passageraren
domstolar

eller

vid

har hemvist
domstolar

i

andra

Detta gäller
stater som är anslutna till Warszawakonventionen.
dock inte, om enligt avtalet avgångs- eller bestämmelseorten
ligger i en

stat som inte har tillträtt

konventionen.

om ansvar är förlorad,
om inte talan väcks inom
ankomst
till
bestämmelseorten,
två år från luftfartygets
från den dag det
29 § Rätten
skulle

till

talan

ha ankommit

eller från den dag transporten

avbröts.

30 § Har det avtalats

att en transport som i olika delar skall utföras av
efter varandra skall anses som en enhet, ansvarar varje
för sin del av transporten
sedan han har tagit emot det som

flera fraktförare
fraktförare

skall transporteras.
När transporten
hålla
skadan

sig till
eller

fraktförares
siste.

Om

solidariskt.

resgods eller gods, får avsändaren
avser inskrivet
den förste fraktföraren,
minskningen,
även om förlusten,
medan godset var i en arman
har inträffat
dröjsmålet

vård. Den som har rätt att få ut godset kan hålla sig till den
fraktförare
på grund av detta är ansvariga, svarar de

två
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av någon

som utförs

Transporter

annan

1999:42

än den avtalsslutande

fraktföraren
31 § I fråga om en transport som helt eller delvis utförs av någon annan
gäller 32-36 §§, om det inte visas att
fraktföraren
än den avtalsslutande
har utförts utan bemyndigande från denne. Bestämmelserna
transporten

gäller dock bara i fråga om de delar av transporten

i 33, 35 och 36
som utförs

av den andre.

32 § Den

avtalsslutande

fraktföraren

Den som utför transporten
transporten.
den del av transporten
som han utför.

vardera

jämställs

med den andre
Detta medför
avtalsslutande

fraktförare

anses som fraktförare

för

hela

i fråga om

ansvar
om fraktförarens
och de som han har anlitat
och dem som denne har anlitat.

av bestämmelserna
hans anställda
fraktföraren,

tillämpningen

33 § Vid

anses som

anställda

fraktförarens

dock inte att ansvaret för den som utför transporten
ställe överstiger gränserna i 22
fraktförarens

i den

har åtagit sig förpliktelser
utöver
i hans ställe
är den som utför transporten
inte bunden av detta utan sitt eget godkännande. Detsamma gäller, om
eller en avsändare i enlighet med 22§ andra stycket
en passagerare
särskilt har angett det intresse som är knutet till transporten.
fraktföraren

Om den avtalsslutande

bestämmelserna

i detta kapitel

som enligt detta kapitel tillställs
gäller också mot den andre. En order enligt 12 §
den ene fraktföraren
fraktföraren.
gäller dock bara om den ges till den avtalsslutande

34§

Anvisningar

eller

anmärkningar

deras
ersättning
som de båda fraktförama,
får
kan
åläggas
anlitat
har
fraktförama
att
utge
anställda och de som
fraktförama.
inte överstiga det högsta belopp som gäller för någon av
Varje skadeståndsskyldig
ansvarar bara upp till den gräns som gäller

35§

Den

sammanlagda

för honom.
får föras vid
mot endera av eller båda fraktförama
dem.
som enligt 28 § är behörig vid talan mot någon av

36 § Talan
domstol

Sammansatta

transporter

och delvis
37 § När en transport skall utföras delvis med luftfartyg
i
detta
kapitel
bestämmelserna
gäller
transportmedel,
något annat

lufttransporten.

en

med
bara

SOU
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Villkor

för den andra delen av transporten

får tas in i lufttransport-

handlingen.

Övriga bestämmelser
Förbehåll

38§

avviker

lag eller

om tillämplig
bestämmelserna

från

i detta

behörighet som
om domstols
kapitel är ogiltiga,
om de görs

innan någon skada har inträffat.
i fråga

skiljeavtal

Ett

skiljemannaförfarandet
domkrets

och

gäller dock alltid,
om godstransport
om
skall
domstols
äga rum inom
en behörig
tvisten,
i den mån Warszawakonventionen
och

om
Guadalajarakonventionen
konventionernas

landet

utom

där luftfartyget

lufttransporter

behövs

även om uppgifterna

inte

biljetter,

enligt

prövas

i detta

inte skall

resgodsbevis

om transporten

Bestämmelserna

40§

skall

bestämmelser.

inrikes

Vid

39§

tillämpliga,

är

eller

inte registreras

kapitel

gäller

mellanlanda

flygfraktsedlar,

på något annat sätt.

inte

i fråga

om sådana
internationella
lufttransporter
som utförs direkt av en viss stat om
denna stat, när den tillträdde
den konvention
i
som undertecknades
Warszawa
den 12 oktober
1929, lämnade en sådan förklaring
som
till konventionen.
avses i tilläggsprotokollet
utförs
direkt
transporten
av ett territorium
angelägenheter
en sådan stat svarar.
Under
förutsättning
att en stat som har
ventionen

har

protokollet

avgett

den

28

förklaring

en

september

enligt

1955,

Detsamma
för

vars

tillträtt

om
utländska

Warszawakon-

artikel

artikel

gäller

XXVI

XXIII

i Haag-

punkt

den 8 mars 1971, artikel
XI punkt
3
den
eller
artikel
1975
XXI punkt
september
25
nr
i Montrealprotokoll
gäller
sistnämnda
bestämmelserna
dag
4
nr

Guatemalaprotokollet
tilläggsprotokoll

a

detta
statens
staten,

militära
om

myndigheter

10

inte heller

kapitel

hela

för

har

lastförmåga

reserverats

av

dessa

skador

genom

luftfart

Skadeståndsansvaret

1§

För

personer

skador
som

i

om en lufttranspoxt
som utförs för den
med ett luftfartyg
i den
som är registrerat

eller för deras räkning.

kap. Ansvaret

i
1

ifråga

myndigheter
fartygets

i

1 b
1 b

som vid ett luftfartygs
inte befinner
sig ombord

användande

i luftfart

luftfartyget

eller

tillfogas
egendom
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med luftfartyget,
är den som brukar luftfartyget
som inte transporteras
ansvarig även om denne inte är vållande till skadan.
Vid tillämpningen
som
av första stycket skall den som är inskriven
där luftfartyget
är registrerat
anses vara
ägare i det luftfartygsregister
eller antecknats
skrivits
brukare,
som
om inte någon annan har
Är
antecknat ibihang
i detta register.
ett luftfartyg
nyttjanderättshavare
ett luftfartygsregister
anse som brukare enligt

till

brukar

den som faktiskt
stycket.
Om atomskada

är den som är antecknad
som ägare där att
stycket. Är ett luftfartyg oregistrerat är

första

luftfartyget

gäller särskilda

att anse som brukare

enligt

första

bestämmelser.

en skada
av luftfart med två eller flera luftfartyg
eller på en person som befinner sig ombord på
något av luftfartygen
med något av
egendom som transporteras
eller
något av luftfartygen
skada.
sådan
tillämpas
inte
dem, skall vad som i 1 § sägs
en

2 § Uppstår

till

följd

Preskription
ersättning enligt detta kapitel förlorar rätten
3 § Den som har fordran
att kräva ut sin fordran, om han inte väcker talan inom två år från den
anspråk på
den, mot vilken
skadan. Vill
händelse
som orsakade
föra
anledning
denna
gällande,
gjorts
kapitel
skadestånd enligt detta
av
det
från
två
år
inom
att
denna väckas
skall
talan
mot
annan
betalades, om detta skett utan rättegång, i annat fall inom
skadeståndet
två år från det att han genom lagakraftvunnen
skadestånd.

dom förpliktats

att betala

skadeståndsömsesidiga
på grund av samma olycksfall
anspråk får dessa, utan hinder av vad som anges i första stycket, kvittas
mot varandra.

Föreligger

Ansvarsförsäkring
4 § För det ansvar som anges i 1 § skall det finnas en ansvarsförsäkring
åligger
Försäkringsplikten
för ett luftfartyg
som används till luftfart.
brukare.
den som enligt 1 § andra stycket är att anse som
bestämmer
regeringen
den myndighet
eller
Regeringen
som
föreskriver

närmare

bestämmelser

om försäkringsplikten

stycket.
Vad

som sägs i första

stycket gäller inte svenska staten.

enligt

första
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ll
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Fdrfatmingsférslag

kap.

F

lygräddningstj
luftfartsolyckor

och undersökning

bärgning

änst,

Flygräddningstjänst
l § Bestämmelser

om flygräddningstjänst

finns

i räddningstjänstlagen

1986:1102.
Ett luflfartygs

ägare eller, om fartyget inte används av ägaren, den
brukar
det i ägarens ställe och de som tjänstgör på luftfartyg
eller
som
vid flygplatser
eller andra anläggningar
för luftfarten
är skyldiga att
delta i flygräddningstjänsten.
Regeringen meddelar bestämmelser
om
av allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid
personskador
gäller lagen 1977:265
och
om statligt personskadeskydd

ersättning

lagen 1977:266

om statlig ersättning

vid ideell

skada m. m.

Bärgning
2 § Den som bärgar ett luftfartyg som har förolyckats
eller befinner sig
i nöd och alla som medverkar
vid bärgningen
har rätt till bärgarlön.
Detsamma
gäller vid bärgning av gods ombord på ett sådant fartyg eller
av något

som hör till fartyget eller godset. I fråga om bärgarlönen
bestämmelserna
i 16 kap. 3 § tredje och fjärde styckena, 5 §
stycket andra och tredje meningarna, 6 § och 10 § tredje stycket

tillämpas
första

sjölagen
människor

1994:
från

1009.

Den

fartyget

eller

räddar
som i en sådan nödsituation
medverkar
vid deras räddning har också

rätt till en del av bärgarlönen.
övrigt har haft för bevarandet av
har varit
ersättas, om kostnaderna
Den som deltar i en bärgning

De

särskilda

ett luftfartyg

kostnader
som någon i
eller av gods skall också

nödvändiga.

och befogat förbud
trots ett uttryckligt
befälhavare,
fartygets
eller,
inte används
fartyget
ägare
av
om
av
ägaren, den som brukar det i ägarens ställe har inte rätt till bärgarlön.
Detsamma
gäller i fråga om ersättning för kostnader för bevarande av

fartyg och gods.
Bestämmelserna
sådan bärgning

om

bärgning

i denna

paragraf

tillämpas

inte

på

som avses i 16 kap. l § l sjölagen.

3 § Den som har en fordran
bärgarlön eller ersättning for kostnader
2 § har luftpanträtt
i fartyget eller godset med förmånsrätt
enligt

enligt

4 § 1 förrnånsrättslagen

1970:979,
om bärgarlönen eller ersättningen
har
åtgärder
avslutats
i
Sverige.
avser
som
En yngre fordran har företräde framför en äldre. Fordringar som har

uppkommit

på grund av samma händelse

har lika rätt till betalning.
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skall få lämna
att ett luftfartyg
avslutades,
eller bevarandet
bärgningen
För

eller

om borgenärema
ställts.

omfattar

4 § Luftpanträtt

för

där åtgärderna

ägaren

ta godset i
gäller dock inte,
skall

medger det. Detta
att borgenärema
eller
har fått betalt för sina fordringar

krävs

besittning,

den plats,

1999:42

säkerhet

har

som på grund av försäkring
eller gods.
utgår för skada på luftfartyg

ersättning

inte

eller av någon annan anledning

sedan
upphör luftpanträtten
godset exekutivt,
erlagts. Borgehar vunnit laga kraft och köpeskillingen
försäljningen
bestämmelserna
i
enligt
köpeskillingen
betalning
till
har
rätt
närema
ur
utsökningsbalken.
i godset upphör, om det genom lossning ställs till
Luftpanträtten
förfogande. Om godset lämnas ut utan
eller mottagarens
avsändarens
eller

5 § Säljs luftfartyget

tillstånd,
svarar den som tar emot godset för fordringen,
Han svarar dock inte för mera än det värde
till
denna.
kände
om han
som godset hade vid lossningen.

borgenärens

i Sverige, upphör
i ett luftfartyg,
Luftpanträtten
som är registrerat
efter tre månader från den dag åtgärderna för bärgningen eller bevaranavslutades.
Detta gäller dock inte, om borgenärens
det av fartyget
för
anspråk på panträtt inom samma tid har anmälts till Luftfartsverket
har
överenskommelse
och dessutom
i luftfartygsregistret
anteckning

6§

träffats

eller talan om panträtten

belopp

om panträttens

har väckts

i laga

ordning.
i

Bestämmelserna
i

registrerat

ett

annat

gäller

stycket

första
land

som

har

biträtt

om fartyget
Genévekonventionen.

också

är

panträtt skall i sådant fall anmälas hos den
anspråk
för fartyget.
inskrivningsboken
for
myndighet som
eller
Om fartyget inte är registrerat
om det är registrerat i ett annat

Borgenärens

efter ett år från
land än som anges i andra stycket, upphör luftpanträtten
bevarandet
eller
för bärgningen
den dag åtgärderna
av fartyget
tid
inom
överensdock
inte,
gäller
avslutades.
Detta
samma
om
talan
eller
panträtten
belopp
kommelse
har träffats om panträttens
om
har väckts

i laga ordning.

av luftfartsolyckor

Undersökning

undersökning

7 § Om
andra

händelser

1990:712

från
berör

som
om undersökning

säkerhetssynpunkt
luftfarten
av olyckor.

finns

av luftfartsolyckor
i
bestämmelser

och

lagen

SOU
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Särskilda

kap.

Avgångsförbud

bestämmelser

m.m.

1 § Luftfartsverket

eller

den som verket utser får förbjuda en flygning
från att avgå om det, när flygningen
skall
påbörjas, kan antas att luftfartyget
inte uppfyller de villkor
som anges i
denna lag eller som har fastställts med stöd av lagen. Detsamma gäller

och

hindra

ett luftfartyg

fastställda
villkor
annars för flygningen
någon annan än Luftfartsverket
har meddelat
när

genast anmälas

till verket

inte

är uppfyllda.

beslutet,

skall

Om

beslutet

och prövas av detta.

2 § Innehavaren

får hindra ett luftfartyg
från att avgå
av en flygplats
för användningen
och tjänsterna
för
om avgifter
av flygplatsen
luftfarten,
ankomst,
fartygets
och
uppehåll
senaste
avgång,
som avser
inte har betalats och säkerhet inte har ställts.

3 § I lagen

om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
kvarstad
inte får läggas på vissa luftfartyg.
att
om

1939:6

bestämmelser

Avgifter
4§

och andra

ersättningar

eller

Regeringen

finns

fdr firrättningar

den myndighet

får
som regeringen bestämmer
och
andra
för
ersättningar
om
och tillstånd
denna lag och föreskrifter
förrättningar
enligt
som
meddelats med stöd av lagen samt enligt EG-förordningar
på den civila
luftfartens
område.
Beslut
angående kostnad
förfallen
till
är
som
meddela

betalning

föreskrifter

får verkställas

avgifter

enligt

utsökningsbalken.

Radioanläggningar
5§

Det

finns

särskilda

radioanläggningar

bestämmelser

ombord

på luftfartyg

om innehav och användning
och inom markorganisationen.

av

Drogtester
6§

Regeringen

föreskriva

flygsäkerheten

att

eller
den

den myndighet

fullgör

som
eller luftfartsskyddet

som regeringen bestämmer
tjänst
som är av betydelse
skall genomgå drogtest.

f°ar
för
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överklagande

kap. Tillsyn,

m.m.

Tillsyn
som regeringen bestämmer
i 1-12 kap. och de föreskrifter

bestämmelserna

följs.
stöd av dessa bestämmelser
det,
föreskriver
Om regeringen

över

att
med

som meddelats

får myndighet

annan vid tillsynen.
enligt
utövande
av tillsyn

tillsyn

utövar

1 § Den myndighet

som avses

i första

där

avsedd

anlita

stycket
För

myndighet

annan som
tillträde till luftfartyg,

omedelbart

första

myndigheten

och

flygplatser,

stycket

skall

anlitar

för

tillsynen
lokaler

anläggningar,

ges
och

andra objekt.
får
bestämmer
eller den myndighet
som regeringen
myndighet
tillsyn
under
står
den
som avses i
att
av
som
behöver för
myndigheten
uppgifter
de
första stycket skall lämna
som
att kunna utöva tillsyn.

Regeringen

föreskriva

Överklagande
beslut

2 § Luftfartsverkets
trafiktillstånd

av

lagen

beslut

vid

i

överklagas

frågor

som

som
rör

hos regeringen.

övriga

Luftfartsverkets

enligt

denna lag eller enligt

lagen

överklagas

hos

myndighetsutövning
som har meddelats

föreskrifter

Prövningstillstånd

förvaltningsdomstol.

allmän

mot enskild
med stöd av

till kammarrätten.

krävs vid överklagande

som avses i denna paragraf

Beslut

föreskrifter

denna lag eller enligt

enligt

stöd

med

meddelats

har

gäller omedelbart,

om inte annat

förordnas.

bemyndigande

Allmänt

3§

I den

regeringen
meddela
säkerhet

mån

det behövs

bestämmer,

ytterligare

får regeringen

i de avseenden
föreskrifter

som

eller

den myndighet

behandlas

som
gäller skydd

för

i denna
liv,

som
lag,

personlig

eller hälsa eller trafik.

får, om regeringsom ansluter till föreskrifterna
överlämnas
första
stycket
i
myndighet
det,
föreskriver
som avses
av
en
myndighetsutövning.
innefattar
åt annan, även om uppgiften

Förvaltningsuppgift

SOU
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eller
Är

krigsfara

Sverige

rådande

i krig

eller

förhållanden
från

undantag

krigsfara

får regeringen,

det, föreskriva

påkallar

bestämmelserna

i denna

i den utsträckning

eller i enskilda

lag, från

fall medge

föreskrifter

som har
med stöd av denna lag och från andra lagar och författningar
får därvid meddela
Regeringen
de föreskrifter
som avser luftfarten.
behövs.
som
Detsamma
gäller, om det råder sådana utomordentliga
förhållanden

meddelats

som är föranledda

av krig

eller

i andra

fall

denna

paragraf,

av krigsfara

har befunnit

som Sverige

sig
Om

regeringen
föreskrifter
enligt

riksdagens

prövning

inom

underställning

inte

sker

riksdagen

två månader

inom

än då Sverige
skall

är i krig

har meddelat

föreskrifterna

underställas

Om någon sådan
en månad efter utfärdandet.
eller om föreskrifterna
inte godkänns
av
från underställningen,

upphör

föreskrifter-

na att gälla.

Definitioner

av konventioner

5 § Vid tillämpningen
av denna lag och föreskrifter
som har meddelats
med stöd av lagen avses
med Chicagokonventionen
den konvention
angående internationell
civil

luftfart
med

som avslutades
Genêvekonventionen

erkännande

av rätt till

i Chicago
den

luftfartyg

den 7 december

konvention

1944,

rörande

som avslutades

internationellt

i Geneve

den 19 juni

1948,
med
och

undertecknades

som
reviderades

som
avslutade

protokollet,

avslutade

protokollet

avslutade
med

den

Warszawakonventionen

luftbefordran

protokollen

genom

det

i Haag

den

den

det i Guatemala

genom
samt genom
nr 3 och nr

Guadalajarakonventionen

konvention

i Warszawa

de i Montreal

28

om internationell
12 oktober
1929

september

City den 8 mars
den 25 september

1955
1971
1975

och

den konvention
om internationell
utförs
den
avtalsslutande
fraktföraren,
som
av annan än
i Guadalajara den 18 september 1961.
som undertecknades

luftbefordran

3 19-0665NyIuftfanslag
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kap. Ansvarsbestämmelser

m.m.

Ansvarsbestämmelser
manövrerar
ett luftfartyg
l § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
för
fara döms
eller
egendom
liv
utsätts
på ett så vårdslöst sätt att andras
till böter eller till fängelse i högst två år.
för vårdslöshet
i flygtrafik
efter att ha förtärt
på ett luftfartyg
alkoholkoncentrationen
mängd
i så stor
att
drycker
uppgår till minst 0,2 promille i blodet
under eller efter tjänstgöringen
till
döms för flygfi/lleri
eller 0,10 milligram
per liter iutandningsluften
gäller den som
Detsamma
böter eller fängelse i högst sex månader.
Villfarelse
angående alkoholutövar tjänst som anges i 6 kap. 23
fritar inte från ansvar.
koncentrationen
enligt första stycket döms också den som tjänstgör
För flygfylleri
ombord

tjänstgör

2 § Den

som
alkoholhaltiga

eller som utövar tjänst som anges i 6 kap. 23 §
på ett luftfartyg
narkotika
efter att ha intagit
som avses i 8§ narkotikastrafflagen
finns
i så stor mängd att det under eller efter tjänstgöringen
1968264
gäller dock inte om
Detta
något narkotiskt
ämne kvar i blodet.
ombord

enlighet

i

intagits

narkotikan

med

läkares

eller

annan

behörig

ordination.

receptutfärdares

den som tjänstgör
eller som utövar tjänst som anges i 6 kap. 23 §
ombord på ett luftfartyg
drycker eller något annat
och då är så påverkad av alkoholhaltiga
betryggande
han
inte
sätt kan fullgöra
på
det
kan
ett
medel, att
antas, att
första

enligt

För flygfylleri

stycket

döms

också

sina uppgifter.
Är

ett brott som avses i 2§ att anse som grovt
till fängelse i högst två år. Vid bedömande
flygfylleri

3§

grovt

skall särskilt
haft

har

promille

har varit

avsevärt

sin uppgift

fullgjort

för

grovt

av om brottet

är

beaktas

en
eller 0,50 milligram

i blodet

annars
medel, eller

om gärningsmarmen
alkoholkoncentration
som

döms

uppgår

till

minst

per liter i utandningsluften,
påverkad av alkohol eller något

ett sätt som inneburit

påtaglig

1,0
annat

fara

för

flygsäkerheten.
4§

Till

böter

eller

fängelse

i högst

sex

månader

döms

den

som

uppsåtligen
bryter
meddelats

mot

1 kap. 4§

första

stycket

eller

med stöd av l kap. 4 § fjärde stycket,

mot

förbud

som har

SOU 1999:42

F örfattningsförslag

2. bryter
meddelats

1 kap.

mot

förbud

mot

av l kap. 6
lämnar

första

eller

villkor

som har

som har meddelats

med stöd

stycket

mot

1 kap. 5 § andra stycket,

enligt

bryter

5§

oriktiga

eller

uppgifter

föreskrifter
vid ansökan

eller anmälan

enligt 2 kap.,

framför

luftfartyg som inte är märkt enligt 2 kap. 13 § eller enligt
som har meddelats med stöd därav,
bryter mot 3 kap. 1 § första stycket första meningen,
tillbehör
eller reservdelar
luftfartyg
7. tillverkar
till
samt tillverkar

föreskrifter

dem,

utför

underhålls-,

och

reparations-

ändringsarbeten

tillstånd,
utan föreskrivet
eller mot föreskrifter
bryter mot 4 kap. 1-5
med stöd därav,

tillbehör

fartyg,

och reservdelar

bryter

mot 5 kap. 2

vid

10.

som har meddelats

tjänstgöring

befälhavarens

ombord

på

luftfartyg

underlåter

att

följa

order,

mot 5 kap. 8
ombord
på
tjänstgör

11. bryter

grund av
ett luftfartyg
men som
sina
av andra sådana skäl inte kan fullgöra
uppgifter på ett betryggande sätt,
inom ett område där landningsförbud
13. landar med ett luftfartyg
12.

sjukdom,

eller

uttröttning

har meddelats
14. bryter

med stöd av 6 kap. 2
mot 6 kap. 4 eller 7

15. bryter

föreskrifter

mot

som har meddelats

med stöd av 6 kap.

10
mot 6 kap. 18 § första stycket,
mot 6 kap. 22 § första stycket,

16. bryter
17. bryter

luftfart

18. utövar
eller

utan föreskrivet

tillstånd

enligt

19. vid utövande

av luftfart åsidosätter de villkor
med stöd av 7 kap. 5§ första stycket, 7§ andra
stycket eller 10 § andra stycket,
20. underlåter
21. använder

enligt

9

som har meddelats
stycket, 8§ tredje

att landa enligt vad som sägs i 8 kap. 3
vid luftfart
utan föreskriven
ett luftfartyg

försäkring

10 kap. 4

Till

böter

oaktsamhet
5§

7 kap.

11

Till

eller fängelse

begår gärning
böter

eller

i högst sex månader döms även den som av
som avses i första stycket 1-9 och 11-21.

fängelse

i högst

eller av oaktsamhet
bryter mot rådets förordning

sex månader

döms

den

som

uppsåtligen

EEG
1
nr 2407/92 av den 23 juli
1992 om utfárdande
tillstånd
för
lufttrafikföretag
av
genom att
utföra lufttransport
erforderlig
operativ licens,
utan
-

67
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-

inte uppfylla

inte inhämta
ningen.

7 i förordningen,

i artikel

på försäkring

kravet

ett förhandsgodkännande

1999:42

enligt

10 i förord-

artikel

EEG
mot rådets förordning
nr 2408/92 av den 23 juli
inom gementill
flyglinjer
tillträde
EG-lufttrafrkföretags
1992 om
skapen genom att
allmän
gäller
för vilken
på en flyglinje
lufttransport
utföra
med ensamrätt enligt
och annan meddelats trafrktillstånd
trafrkplikt
artikel 4 i förordningen,
med stöd av
i strid mot förbud som meddelats
utövar lufttrafrk
——
artikel 6 i förordningen,
eller villkor
i strid mot föreskrifter
som meddelats
utövar lufttrafik
förordningen.
i
och
9
artikel
8
i enlighet med
EEG
3 bryter mot rådets förordning
nr 2409/92 av den 23 juli

bryter

2

för luftfart
och tariffer
genom
om biljettpriser
beslut som fattats med stöd av artikel 6 i förordningen.
1992

böter döms den som uppsåtligen
bryter mot 3 kap. 4

6 § Till

att inte

följa

ett

eller av oaktsamhet

rör innehav
av
eller
behörighet,
om annan
eller annan tillsyn över behörigheten,
vid prov, kontroller
bryter mot föreskrifter
som har meddelats med stöd av 6 kap. 22 §

oriktiga

lämnar

uppgifter

eller behörighetsbevis

certifikat

i ett

ärende,

som

eller frågan

första meningen,

andra stycket

eller standardutan att det i biljetter
passagerartransporter
utfastelser enligt vad som anges i 9 kap. 22 §
finns föreskrivna

utför
villkor

stycket,

första

inte lämnar

myndighet

tillträde

i enlighet

med

13 kap.

l § tredje

stycket.
Till

böter

uppsåtligen
7§

Om

föranleda

döms

den som i andra fall än som anges i l-4
någon skyldighet enligt l-6 eller 8 kap.

också

försummar

har skett av ringa
en gärning
denna lag.
enligt
ansvar

som är belagd med straff
dömas till ansvar enligt denna lag.

8 § För gärning

oaktsamhet,

enligt

skall

brottsbalken

den

inte

skall

inte

Förverkande

begår eller
9 § Om ägaren eller någon som är i hans ställe uppsåtligen
2 eller
till en sådan gärning som anges i 4 § första stycket
medverkar
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kan luftfartyget

förklaras förverkat,
om det behövs för att förebygga
det
i
finns
särskilda
skäl. Detta gäller dock inte,
övrigt
om
förverkande
Om
oskäligt.
uppenbart
fartyget inte finns i behåll,
är
om
kan värdet förklaras
förverkat.
brott

eller

stycket

Första

gäller

inte

den som
rätt till det.

mot

eller någon särskild

luftfartyget

i god

har

tro

förvärvat

Vite
eller

meddelar enligt
ett förbud som myndighet
föreskrifter
har
meddelats
med stöd av
som

10 § Ett föreläggande
denna

eller

lag,

enligt

denna lag, får förenas

tillstånd
1957:297
att gälla

äldre certifikat,

lagen,
nya
godkännande
som ligger
kraft.

av luftfart,

och godkännanden

som har meddelats enligt
och med stöd av den meddelade föreskrifter,
enligt sitt innehåll. Frågor om förnyelse av ett
eller godkännande

tillstånd
liksom

Airlines

i Malmö.

flygpassagerarterminal

Certifikat,
fortsätta

för skada i följd

om särskild kontroll på flygplats,
med vissa bestämmelser
för Scandinavian

c lagen 1970:926

skall

lagen upphävs

1957:297,

d lagen 1984:283

luftfartslagen

2000. Genom

angående ansvarighet

1922:382

b luftfartslagen

Systems

i kraft den 1 juli

lag träder

Denna

a lagen

med vite.

skall dock prövas

enligt den

återkallelse

tillstånd
eller
av ett certifikat,
eller vägran att godkänna ett tillstånd
den
händelse
om
har ägt rum sedan lagen har trätt i
till grund för ingripandet

Så länge Warszawakonventionen

i dess ursprungliga

lydelse

från

den 12 oktober

1929 är i kraft mellan Sverige och någon främmande
beträffande
sådana lufttransporter
i den
som konventionen

stat skall
lydelsen är tillämplig

för de nya bestämmelserna
i 9 kap.
gälla lagen 1937:73
om befordran med luftfartyg.
Så länge Warszawakonventionen
i dess lydelse enligt det i Haag
den 28 september
och

Sverige
de

i

luftfartslagen
I

dess

lydelse

ändringsprotokollet
skall

stat
i den lydelsen

kap.

9

före

lagen

gälla

är i kraft
beträffande

är tillämplig
9

kap.

1986:619

mellan
sådana

på istället

luftfartslagen
om

ändring

av

Warszawa-

i

1957:297.

förhållande

konventionen

främmande

som konventionen
bestämmelserna
i

nya

1957:297

1955 avslutade

någon

lufttransporter
för

på i stället

i

dess

till

en
lydelse

stat,

enligt

som är bunden
tilläggsprotokoll

nr

3

den

25
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enligt
i dess lydelse
men inte av konventionen
transport av gods
Montrealprotokoll
nr 4 samma dag, skall beträffande
9 kap.
i 9 kap. tillämpas
för de nya bestämmelserna
i stället
1986:619
fore
lagen
lydelse
dess
i
1957:297
luftfartslagen
om
1975

september

1957:297.

i luftfartslagen

ändring
I

till

förhållande
i

konventionen
beträffande

av Warszawaen stat, som är bunden
enligt Montrealprotokoll
nr 4 men inte av
skall
tilläggsprotokoll
enligt
lydelse
nr
luftfartslagen
9
kap.
och
resgods
passagerare

i dess lydelse

konventionen

dess

transport

1957:297

i

dess

av

före

lydelse

lagen

1986:619

om

ändring

i

fortsätta att tillämpas.
1957:297
lydelse, i
i dess ursprungliga
Warszawakonventionen
Upphör
enligt
dess
lydelse
eller
ändringsprotokoll
dess lydelse enligt 1955 års
till
följd
av
1975 års protokoll att gälla mellan Sverige och andra stater
uppsägning från svensk sida, skall regeringen ge detta till känna.

luftfartslagen

I stället

for

reglerna

i 10 kap.

gälla i fråga om skadehändelse

1-3

som inträffat

skall

äldre

bestämmelse

före lagens ikraftträdande.

SOU 1999:42

2

F drjfattningsférslag

luftfartsförordning

föreskrivs

Härigenom

1

till

Förslag

följande.

bestämmelser

kap. Inledande

Militär

luftfart

och annan

1 § Försvarsmakten
1 kap. 2 § första
militära

luftfarten

meddelar,

stycket

2 § Om inget annat sägs gäller
i fråga om

förhållandet

som avses i
föreskrifter
för den

i de ämnen
mellan

bestämmelserna

med svenska militära

för de ämnen

2000:000,

och markorganisationen

och som inte gäller
måste meddelas i lag.

luftfart

med undantag

luftfartslagen

fartslagen

militära

för statsändamål

luftfart

som avses i luftenskilda eller annars

i denna förordning

inte

luftfartyg,

flygplatser,

annan militär markorganisation,
militär utbildning,
eller
annan verksamhet

vid Försvarsmakten.

3 § Luftfartsverket

luftfartslagen

kan i fråga om sådan luftfart som avses i 1 kap. 3 §
meddela särskilda
2000:000
föreskrifter
om vad som

sägs i 3-5 och 8 kap. samt 12 kap. 1 § luftfartslagen
och i 3 kap., 4 kap.
3
5 kap. l § och 6 § första stycket, 8 kap. 6-10 och 12
och 11

kap. 2 § denna förordning.

Verket

får också medge undantag

från dessa

bestämmelser.

Luftfart

inom

svenskt

område

4 § Frågor

fartslagen
viss tid.

till luftfart enligt 1 kap. 4 § andra stycket luftom tillstånd
2000:000
Tillstånd
skall avse en
prövas av Luftfartsverket.
Verket
skall återkalla ett tillstånd
det
finns
anledning till
om

det.

5§

Om ett sådant

fartslagen

2000:000

luftfartyg

som avses i 1 kap. 4 § tredje stycket lufthar fått tillstånd till luftfart inom svenskt område,
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i denna förordning

bestämmelserna

gäller

tillståndet

bara om detta beslutades

när

gavs.

inom

användas

att ett luftfartyg

får föreskriva

6 § Luftfartsverket

svenskt

Restriktionsområden

av miljöskäl

inte får

område.

för luftfart

att ett område skall vara restrikeller om
verksamhet
tionsområde,
om det behövs av hänsyn till militär
militära
föreskriften
det.
Om
kräver
rör
säkerhet
och
ordning
allmän
inskränkVid
Försvarsmakten.
med
ske
skall samråd
förhållanden
en
får

7 § Luftfartsverket

föreskriva

ning som avser längre tid än två veckor skall samråd ske med länsstyrelsen.
får också föreskriva
Luftfartsverket
att ett område skall vara restrikinte skall orsaka skador
luftfarten
för
behövs
det
tionsområde,
att
om
i naturmiljön,

eller olägenheter

för att ta till vara friluftslivets
eller
vid allmän sammankomst

intressen

offentlig
störning
med länsstyrelsen.
Samråd
skall
ske
omfattning.
större
av
i
finns särskilda bestämmelser
I fråga om vissa restriktionsområden
vissa
områinom
för
luftfart
restriktioner
1979:969
förordningen
om
för att undvika

eller

tillställning

den.
att ett område skall vara restriki rätten till luftfart
inskränkningar
de
skall verket ange
tionsområde,
inom området som behövs. När det krävs av hänsyn till allmän ordning
och säkerhet får all luftfart inom området förbjudas för en viss tid, dock

8§

Luftfartsverket

När

föreskriver

högst två veckor.
för ett sådant restriktionsområde
som avses i 7 § andså att de hindrar den luftfart
som behövs
ra stycket får inte utformas
för Lantmäteriintresse. Luftfart
med hänsyn till ortsbefolkningens
Föreskrifterna

verket

ske inom

får alltid

skäl föreligger

Om särskilda

myndighet

Farligt

att medge undantag

överlåta
en annan
restriktionsområde.
från ett beslut om
får Luftfartsverket

område

9 § Om det

stycket

området.

grund av något sådant förhållande

föreligger

fara för luftfartens

att ett restriktionsområde

behöver

säkerhet
inrättas

som avses i 7 § första
men faran inte är så stor

får Luftfartsverket

i stället

SOU 1999:42

F örfattningsförslag

föreskriva

ytterligare

att ett område skall vara farligt område.
föreskrifter
inom ett farligt
om luftfarten

beskaffenhet

av särskild

Luftfartyg

Verket

får meddela

område.

m.m.

10 § I fråga om luftfartyg
som inte har någon förare ombord och fasta
föreskriva
eller i enskilda fall
eller drakar får Luftfartsverket

ballonger

från bestämmelserna

medge undantag
meddelade

i l kap. 4 § första

stycket och 2-

och med stöd av dessa bestämmelser
i denna förordning.
Verket får meddela ytterli-

2000:0000

8 kap. luftfartslagen
föreskrifter

i
Förvaltningsuppgift
gare föreskrifter
av betydelse för flygsäkerheten.
får överlåtas på annan, även om uppanslutning till sådana föreskrifter
Om en föreskrift
berör den milimyndighetsutövning.
giften innefattar
skall verket

tära verksamheten,

samråda med Försvarsmakten.

inom svenskt område med segeltlygplan,
11 § I fråga om luftfart
ultralätta
eller
flygplan,
friflygande
ballonger
torsegelflygplan,

skepp får Luftfartsverket

efter samråd

dantag från bestämmelserna
2000:000

moluft-

med Försvarsmakten
medge uni 3 och 4 kap. och 7 kap. 8 § luftfartslagen

meddelade föreskrifter
och med stöd av dessa bestämmelser
Verket får meddela ytterligare
föreskrifter
av bety-

i denna förordning.

delse för flygsäkerheten.

Föreskrifter

och beslut

om undantag får medeller hänsyn till det allmänna inte hinddelas bara om flygsäkerhetsskäl
i anslutning till föreskrifter
får överlåtas på
rar det. F örvaltningsuppgift
annan, även om uppgiften innefattar myndighetsutövning.
Sådana luftfartyg
sin landsom anges i första stycket får fullgöra
på varje lämpligt områenligt 8 kap. 3 § luftfartslagen
ningsskyldighet
Om en särskild landningsplats anvisas, skall fartyget
da där om det är möjligt av flygsäkerhetsskäl.
Bestämmelserna
i andra stycket gäller också sjöflygplan.
de i närheten.

lan-

fallskärmar
och och andra
flygskännar,
om hängglidare,
får Luftfartsverket
föreskriva
eller i enskilda fall
konstruktioner

12 § I fråga
enkla

medge undantag

från bestämmelserna

8 kap. luftfartslagen
meddelade

innefattar

tära verksamheten,

och 2-

i denna förordning.

gare föreskrifter
av betydelse för flygsäkerheten.
får överlåtas
till
sådana
föreskrifter
anslutning

giften

stycket

och med stöd av dessa bestämmelser
Verket får meddela ytterli-

2000:0000

föreskrifter

i l kap. 4 § första

annan, även om uppberör den miliOm en föreskrift
samråda med Försvarsmakten.

myndighetsutövning.
skall verket

Förvaltningsuppgift

i
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bruk
här i landet för militärt
som tillverkas
skall vinnas av tillsyftet att erfarenheter

om luftfartyg
det huvudsakliga

13 § I fråga
eller

med

1999:42

och
gäller inte 2-4 kap., 5 kap. 1-8
luftfartyg
av militära
2000:0000
och inte heller
10
7 kap. 7 § eller 8 kap. luftfartslagen
och 6 § första stycket, 8 kap. 6-10, 12-14 §§,
4
2-4 kap., 5 kap.
meddeFörsvarsmakten
11 kap. 5 § och 12 kap. 2 § denna förordning.

verkning

Luftfartsverkets

befo-

tillkommer

3 kap. 4 § och 5 kap. 7 § denna förordning

enligt

genheter

i dessa avseenden.

föreskrifter

lar nödvändiga

i

Försvarsmakten.

stället
Vid

beslut

stycket

första

enligt

när det gäller

Luftfartsverket

skall

Försvarsmakten

samråda

frågor

med

för den civila

som kan ha betydelse

säkerhet.

luftfartens

14 §1 fråga om sådana föremål som är inrättade för rörelse i luften men
såsom raketer och skjutrnål gäller de
som inte är att anse som luftfartyg
berör den
meddelar.
Om en föreskrift
föreskrifter
som Luftfartsverket
skall verket samråda med Försvarsmakten.
militära verksamheten,

hos en internationell

registrerade

Luftfartyg

organisation

förordning
som gäller i fråga om luftskall
land
på motsvarande
i
sätt tillfartyg som är registrerade
ett annat
internationell
hos en
lämpas i fråga om luftfartyg
som är registrerade
15§

i denna

De bestämmelser

organisation.

2

kap. Registrering,

nationalitet

och märkning

Luftfartygsregistret
1§
finns

Föreskrifter

om

i förordningen

2 § Luftfartsverket

gistreras

och om brukarförteckningen
luftfartygsregistret
luftfartygsregistret
172
1986:
m. m.
om

får föreskriva

Nationalitets-

av miljöskäl

inte får re-

och registreringsbeteckning

3 § Nationalitetsbeteckningen
SE.

att luftfartyg

i Sverige.

för ett svenskt

luftfartyg

är bokstäverna
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Registreringsbeteckningen
bokstäver

teckningen

5§

är en grupp om tre tecken, som består av
i kombination.
bokstäver
och siffror
Beav Luftfartsverket.

och registreringsbevis
och registreringsbevis

Nationalitets-

mulär

eller

för varje luftfartyg

bestäms

Nationalitets-

4§

siffror

eller

som bestäms
till

Tillstånd

i enlighet

med

for-

av Luftfartsverket.

luftfart

enligt

1 kap. 4 § utgör

också ett sådant bevis

som avses i 2 kap. 12 § luftfartslagen

om nationaliteten

2000:000.

eller anteckning görs enligt 9 § förluftfartygsregistret
om
m. m. om hinder för av
och registreringsbeviset
nationalitetslämnas tillbaka

6 § När ett luftfartyg
1986:172
ordningen
skall

registrering,

utfärdas

avregistreras

till Luftfartsverket.

Märkning
7§

av luftfartyg

Luftfartyg

skall

3

märkas
meddelar

sätt. Luftfartsverket

kap. Luftvärdighet

Bemyndigande

genom målning eller
ytterligare föreskrifter

på annat likvärdigt
om märkningen.

och miljövärdighet

att meddela

föreskrifter
föreskrifter

1 § Luftfartsverket

meddelar

för att ett luftfartyg

skall anses vara luftvärdigt

närmare

om förutsättningarna
och miljövärdigt.

och miljövärdighetsbevis

Luftvärdighetsbevis

och miljövärdighetsbevis
Frågor om luftvärdighetsbevis
prövas av
får uppdra
särskild sakkunnig att utLuftfartsverket.
Luftfartsverket

2§

färda och förnya

luftvärdighetsbevis

Luftvärdighetsbevis

och miljövärdighetsbevis.

och miljövärdighetsbevis

skall

gälla viss tid el-

skall anges
beviset.
vidare. Giltighetstiden
inte kan utfärOm ett luftvärdighetsbevis
eller miljövärdighetsbevis
das, får ett interimistiskt
bevis utfärdas som gäller under vissa villkor.
Villkoren
skall anges på beviset.
ler tills

Om

Luftfartsverket

eller miljövärdighetsbevis

begär det, skall

ett ogiltigt
genast lämnas till verket.

luftvärdighetsbevis
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flygegenskaper

av luftfartygs

Utprovning

1999:42

m.m.

2000:000
enligt 3 kap. 9 § luftfartslagen
om medgivande
beträffande
luftvillkoren
inte
uppfyller
luftfartyg
att använda ett
som
Luftfartsverket.
Medgivandet
och miljövärdighet
prövas av
värdighet
3 § Frågor

får förenas

med villkor.
som behövs

f°ar bara den personal

och underhåll

Tillverkning

4§

med ett medgivande

används

När ett luftfartyg

första

stycket,

följa med.

av luftfartyg

till sådan verksamhet
om tillstånd
2000:000
prövas
stycket luftfartslagen

Frågan

första

enligt
tillåtas

för flygningen

som avses i 3 kap. 10 §
Luftav Luftfartsverket.

de krav som skall gälla av flygsäkerhetsskäl.
viss
tid eller tills vidare. Det kan förenas med villför
ges
i väsentlig mån eller om
åsidosätter dessa villkor
kor. Om innehavaren
de krav som har fastställts enligt första styckhan inte längre uppfyller
fartsverket

fastställer

Tillstånd

återkallas.
et, skall tillståndet
verksamheten
Om
avser en enskild persons byggande av luftfartyg
uppdra åt en särskild sakkunnig att
för egen räkning får Luftfartsverket
gäller tillstånd
Detsamma
utfärda de tillstånd
som verket föreskriver.
för utförande

fartyg,

tillbehör

reparationsav underhålls-,
och reservdelar.
får föreskriva

Luftfartsverket

i 3 kap. 10 § första

från tillståndskravet

4

kap. Flygcertiñkat

Undantag

från

1 § Luftfartsverket
men som
tjänstgöra

kan

eller

krav

m.

på flygcertifikat

i huvudsak
under

på luft-

medge

undantag

i enskilda

stycket

fall

luftfartslagen.

m.

kan medge

antas
på luftfartyg

och ändringsarbeten

och elevtillstånd

att den som inte har något flygcertifikat
för ett sådant får
villkoren
uppfylla
Sådan
villkor.
tid
och
vissa
viss
en

i internationell
får dock inte ske på svenska luftfartyg
tjänstgöring
skall återkallas om det finns skäl till det.
fik. Medgivandet
får föreskriva
2 § Luftfartsverket
från kravet på elevtillstånd.

eller

i enskilda

fall

medge

tra-

undantag
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Behörighet

som navigatör

3 § För att tjänstgöra

eller flygmaskinist

ett luftfartyg

ett flygcertifikat.

krävs

och flygprov

Utbildning

4§

på ett luftfartyg

ombord

att tjänstgöra

Luftfartsverket

föreskrifter

meddelar

vid

som tjänstgör
som kontrollanter
flygträning
på marken.

Bemyndigande

att meddela

de krav

eller flygcertifikat
att ett elevtillstånd
gäller de krav i fråga om kunskaper,

gäller
under

för att ett certifikat
vilka ett certifikat

behörighetskrav

för

de

och som instruktör

vid

föreskrifter

föreskriver

5 § Luftfartsverket

om
flygprov

skall kunna
skall

kunna

i fråga om ålder som gäller för
kunna utfärdas. Detsamma

skall

erfarenhet
utfärdas,
utökas,

och skicklighet
som
samt de förutsättningar
förnyas, godkännas eller

erkännas.
får Luftfartsverket
föav hänsyn till flygsäkerheten
att det krävs en särskild behörighet för en certiñkatinnehavare
för att fullgöra vissa uppgifter vid luftfart.
efter samråd med Socialstyrelsen
de krav
föreskriver
Luftfartsverket
Om det behövs

reskriva

i fråga

gäller

och fysiska och psykiska förhållanden
om hälsotillstånd
skall kunna utfärdas, godkännas
for att ett flygläkarintyg

som
eller

erkännas.

och certifikatkontroll

Certifikatprov
6 § Luftfartsverket

får uppdra

annan att genomföra

ett certifikatprov.

eller en certifikatkontroll
7 § Den som skall genomgå ett certifikatprov
materiel,
skall biträda med den personal som behövs och tillhandahålla
drivmedel

och liknande.

Certiñkatregister
8§

för

Luftfartsverket

flygcertifikat
certifikatregisrret.

samt

och
över innehavare
av elevtillstånd
certifikat
har
godkänts
utländska
som

register
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fysiska och
uppgifter
om innehavamas
elevtillstånd
och
flygcertifikat
innehavare
av
som
härom i luftfartslagen
för tillämpningen
av bestämmelserna
förs

in sådana

lämplighet

som behövs
och i denna förordning.
2000:000

Återkallelse,

och omhändertagande

erinran

varning,

har återkallats
9 § När ett flygcertifikat
till Luftfartsverket.
certifikatet
10 § Ett beslut

enligt

4 kap.

11 § Ett beslut

19 § luftfartslagen

4 kap. 21 § luftfartslagen

enligt

genast lämna

om erinran

2000:000

eller certifikatet.

av elevtillståndet

skall delges innehavaren

dertagande

skall innehavaren

får meddelas
av ett flygcertifikat
chefer för flygtrafikledningsenheter

om omhäneller

2000:000

av polismyndigheter

och av Luftfartsverket.
skall överlämna
Beslutet skall delges innehavaren,
som omedelbart
beslutet. Om någon annan än
till den som har meddelat
certifikatet
Luftfartsverket
har meddelat beslutet, skall det genast anmälas till veroch senast inom 48 timmar
ket. Beslutet skall därefter snarast möjligt
med certifikatet
och en rapport om det
sändas till verket tillsammans

åklagare,

inträffade.
innehavaren.

Verket

skall återlämnas till
om certifikatet
skall
återlämnas
på grund
certifikatet
inte
att
i
första
luftstycket
4 kap. 21 §
som anges

skyndsamt

prövar

Anser

verket

av sådana omständigheter
fartslagen, skall omhändertagandet

omedelbart

anmälas

till

länsrätten

Östergötlands län.
skall

Luftfartsverket
slutat

också anmäla

ett certifikat

att omhänderta

till

enligt

länsrätten när verket har be4 kap. 21 § första stycket luft-

fartslagen.
Om certifikatet

inte skall återlämnas

på grund av sådana omständigskall Luftluftfartslagen,

som anges i 4 kap. 21 § andra stycket
tills vidare.
återkalla certifikatet
fartsverket
heter

12 § Ett beslut av allmän förvaltningsdomstol
lelse eller varning skall delges part.
13 § När Luftfartsverket
ett elevtillstånd
om brott, skall

sökningsledaren

eller allmän

i ett ärende

förvaltningsdomstol

om återkal-

har återkallat

tills vidare
grund av misstanke
till förunderbeslutet
lämnas
genast
om
eller åklagaren eller, om åtal har väckts, till domstolen.

eller

flygcertifikat

underrättelse

i
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i 9-13

Bestämmelserna

l4§

flygcertifikat

av utländska

Godkännande

i fråga om godkärmande
certifikat
som har god-

också

gäller

sådana utländska
flygcertifikat,
av utländska
känts och innehavare av sådana certifikat.

Flygläkarintyg
15 § Luftfartsverket

rintyg.

bestämda

får förordna
fastställer

Luftfartsverket

att utfärda flygläkaskall gälla beträffande

läkare

de krav

som

sådana läkare.

Flygdagbok
16 § Luftfartsverket

dagbok

om vem som skall föra flyg-

föreskrifter

meddelar

skall föras.

och hur en flygdagbok

och besättning

befälhavare
kap. Luftfartygs
ombord
tjänstgöring
5

samt

befälhavare

Luftfartygs

ägare utser fartygets
annan brukar luftfartyget,

l § Luftfartygets

befälhavare

och dennes ersättare.

han utse befälhavare
och
det.
med
har
avtal
han
ägaren
rätt
göra
enligt
att
ersättare om
har utsetts, skall den främste av förarna vara
Om ingen befälhavare
och ingen
gäller om befálhavaren
befälhavare.
är förhindrad
Detsamma

Om

någon

ersättare

någon förare

Om det inte finns

finns.

der flygning,

skall

skall

den främste

av de övriga

får meddela

ytterligare

och fartyget

som tjänstgör

inte är unombord

vara

befälhavare.
Luftfartsverket

ningarna

för att någon

skall

eller materiel.

besättning

2 § Luftfartsverket
med viss behörighet

sättning

om förutsättoch bestäm-

som befälhavare
och vid flygningvid certifikatprov

få tjänstgöra

om vem som är befälhavare
av besättning
ar som avser kontroll

melser

Luftfartygs

bestämmelser

meddelar

om det antal besättningsmän
minimibeför varje typ av luftfartyg

föreskrifter

som krävs
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eller

I flyghandboken
antalet

besättningsmän

motsvarande

för vilka

f°ar medge

Luftfartsverket

handling

skall

anges det lägsta

flygcertiñkat.

används till luftfart
att luftfartyg
av utsärskild
anledning
även om föreannan

eller av någon
inte är uppfyllda.
När ett luftfartyg
i fråga om bemanning
får inga betalande
med ett sådant medgivande,
passagerare

bildningsskäl
skrivna

krävs

krav

används

följa med.

och genomförande

Förberedande

meddelar

3 § Luftfartsverket

av flygning

ytterligare

föreskrifter

enligt 5 kap. 4 § första stycket

skyldigheter

om befälhavarens
2000:000.
luftfartslagen

Rapporteringsskyldighet
någon som
har omhändertagit
polismyndigheten
han snarast underrätta
skall landa.
på de orter där luftfartyget

4 § Om

befälhavaren

ombord,

skall

ledningsenhet

har begått

brott

eller flygtrañk-

har landsatt nåeller säkerhetsskäl
av ordningseller flygtrañkpolismyndigheten
snarast underrätta
har skett.
på den ort där landsättningen

Om befälhavaren
gon,

skall

han

ledningsenheten

någon som har begått ett svåavser att överlämna
skall han snarast underrare brott ombord till en behörig myndighet,
den ort där
eller flygtrafikledningsenheten
rätta polismyndigheten
Om befälhavaren

överlämnandet

skall ske.

har skett till en utländsk
När ett överlämnande
fálhavaren
snarast underrätta Rikspolisstyrelsen.
5 § Om

myndighet

skall

be-

enligt 5 kap. 9 § första stycket luftfartslagen
i förordningen
1990:717
närmare bestämmelser
om

rapportering

2000:000

undersökning

finns

av olyckor.

har råkat i nöd eller om fartyget använts för att
6 § Om ett luftfartyg
inte
liv och gällande föreskrifter
av säkerhetsskäl
om luftfarten
underrätta
flygtrafikledbefälhavaren
skall
har kunnat följas,
genast
en
ningsenhet om detta. Han skall snarast lämna rapport till Luftfartsver-

rädda

ket om det inträffade.
meddelar
Luftfartsverket
och rapport

som avses i första

ytterligare
stycket.

föreskrifter

om

underrättelse
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Tjänsten

på ett luftfartyg

ombord

7 § Luftfartsverket
eller

meddelar
föreskrifter

liknande

under

tjänstgöring

6

om arbets-

och

och andra

Luftfartsverket
användas

vid

rigt

om

med Arbetarskyddsstyrelsen

markorganisationen

och landningsplatser

föreskrifter
om vilka flygplatser
som får
Luftfartsverket
får bestämma
slag av luftfart.
att
till och från Sverige.
får användas vid flygningar

helt eller delvis
Om en militär
flygplats
bestämmelser
fart, meddelar
Försvarsmakten
och den civila

militära

förbud

i fråga

meddelar
olika

bara vissa flygplatser

verket.

luftfartyg

vid luftfart.

den övriga

start-

Socialstyrelsen

eller andra medel.

samråd

och vilotider

kap. Flygplatser

Flygplatser

efter

meddelar

med

besättningen

påverkan av alkohol

Luftfartsverket
föreskrifter

samråd

efter
för

bestämmelserna

för civil

luft-

om samordningen
av den
Samråd skall ske med Luftfarts-

verksamheten.
verksamheten

För den civila

har upplåtits

på militära

i denna förordning

flygplatser

gäller i öv-

och de föreskrifter

som med-

delas med stöd av förordningen.
meddelar

föreskrifter

för start och
om användande
har
inrättats
för
sådana ändamål eller
landning
som inte
av områden
har inrättats för sådana ändamål.
som tillfälligt

2 § Luftfartsverket

det behövs

3 § Om

kommunikationer,
samråd

friluftsliv,
av hänsyn till natur- eller miljövård,
fiske eller andra näringar får Luftfartsverket
efter

med länsstyrelsen

ett visst område
Att luftfartyg

meddela

förbud

för luftfartyg

utan verkets tillstånd.
inte får landa inom vissa nationalparker

reskrifter

som gäller

Tillstånd

till

att landa inom

framgår

av fö-

för dessa nationalparker.

att inrätta

en flygplats

prövar frågor om tillstånd
att inrätta eller bygga om
Om ett sådant tillstånd
villkor för tillståndet.
samt fastställer
Luftfartsverket
fastställa
villkor
för
har meddelats
får
regeringen,
av
4 § Luftfartsverket

flygplatser

tillståndet.
Luftfartsverket

får föreskriva

ringa omfattning
art, trafikens
inrättas utan ett sådant tillstånd

att en flygplats med hänsyn till
eller andra särskilda omständigheter
som avses i första stycket.

dess
får
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Drifttillstånd

för flygplatser

m.m.

om vilka krav som skall vara
för att ett område skall få använuppfyllda från flygsäkerhetssynpunkt
Kraven skall också avse beskaffenheten
das som flygplats.
av och utoch
markeringar
kan
krävas
Vidare
flygplatsområdet.
att
rustningen
ställas
kan
också
på
andra anordningar
sätts upp utanför området. Krav
meddelar

5 § Luftfartsverket

att det i närheten inte finns
medföra fara för luftfarten.

föreskrifter

hinder,

får föreskriva

Luftfartsverket

märken

som kan

belysningar

eller

med hänsyn till
att en flygplats
eller andra särskilda omständigheter

ringa omfattning
art, trafikens
behöver godkännas innan den tas i bruk.

prövar frågor om godkännande
av flygplatser och utfárdar drifttillstånd.

6 § Luftfartsverket

synpunkt

meddelar

7 § Luftfartsverket
8 § Innan
verket

meddelar

Luftfartsverket

samråda

om drift

föreskrifter

föreskrifter

med Försvarsmakten

från

dess
inte

flygsäkerhets-

av flygplatser.

enligt

5 eller

7 § skall

om det är fråga om inverkan

på

meddelas

av

anläggningar.
i fråga
Föreskrifter

militära

radioutrustning
om flygplatsemas
efter samråd med Post- och telestyrelsen.

Luftfartsverket

9 § Om en flygplats som inte behöver godkännas innan den tas i bruk
förbjufår Luftfartsverket
flygsäkerhetskrav
föreskrivna
inte uppfyller
får
den
förutsättningar
vilka
använda att den används eller ange under
das.

Flygtrafiktjänst
meddelar

10 § Luftfartsverket
avseende

utformning

förekommande

logiska

angår

omfattning

och

flygväder-

och flygräddningstjänst

efter

flygvädertjänsten,

och hydrologiska

Luftfartsverket

ombesörja

om uppgifter,

flygbriefingtjänst,

samt meddelar de flygsäskall i
för verksamheten
som behövs. Föreskrifter
samt,
fall meddelas efter samråd med Försvarsmakten

tjänst, flygteletjänst
kerhetsföreskrifter
såvitt

föreskrifter

flygledningstjänst,

får uppdra

den flygtrafiktjänst

gen kan åläggas honom.

samråd

med

Sveriges

meteoro-

institut.
av flygplats eller annan att
skälisom med hänsyn till förhållandena

åt innehavare
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skall vara godkänd

Verksamhet

som avser flygtrafiktjänst
för att få bedrivas.

fartsverket
ll

flygplatsen
särskilda

finnas

kontrollerat

ar som skall

finnas

12 § Det skall

av de lufcrum
också föreskrifter
om vilka
där.
för att underlätta lufttrañken

finnas

meddelar

kontrollerat

Luftfartsverket

omfattning

Luftfartsverket

i stället

vid

meddela

där.

omfattningen

bestämmer
Verket

stycket.

Är trafiken

luftrum.

fâr Luftfartsverket

av mindre omfattning,
föreskrifter
för flygningen

Luftfartsverket
första

skall

flygplatser

§ Vid

av Luft-

luftrum

för flygning

som avses i

anläggning-

på sträcka

i den

bestämmer.

f°ar meddela

föreskrifter

om flygvägar

i kontrollerat

luftxum.
Om

f°ar Luftfartsverket
för uppsikten över lufttrafiken,
utanför
kontrollerat
luftnim
skall lämna
de
flyger
att
som
om flygningom detta i förväg och följa verkets föreskrifter

det behövs

föreskriva

uppgifter
en.
13

och

Navigationshjälpmedel

§

andra

anläggningar

för

flygtra-

godkännande.
fiktjänsten får inte tas i bruk utan Luftfartsverkets
meddelar föreskrifter
underhållet
Luftfartsverket
om inrättandet,
driften

med Försvarsmakten.
Post- och telestyrelsen

eller med andra myndigheter.

på flygplatser

Luftfartsskyddet
15 § Luftfartsverket

m.m.
för flygom luftfartsskyddet
för luftfarten
och
och anläggningar

föreskrifter

meddelar

flygpassagerarterminaler

platser,

flygföretag

knytning

till

och

över dem.

skall i frågor som avses i 11, 12 eller 13 § samråda
Om det behövs skall verket också samråda med

14 § Luftfartsverket

inom

och om tillsynen

av anläggningarna

samt andra företag
luftfarten.

som bedriver

verksamhet

med an-

Om en anläggning eller verksamhet
som avses i 6 kap. 12 § luftfartkrav får Luftfartsverinte uppfyller luftfartsskyddets
slagen 2000:000
bedrivs eller ange
ket förbjuda
eller verksamheten
att anläggningen
under

vilka

förutsättningar

anläggningen

får användas

eller

verksam-

heten bedrivas.

16§

om särskild kontroll
med Luftfartsverket.

Förordnande

efter samråd

meddelas

av Rikspolisstyrelsen
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får avse en tid om högst ett år.

Ett förordnande
17 § Påträffas

föremål
eller

undersökning

vid

2000:000
som avses i 6 kap. 15 § luftfartslagen
skall protokoll
kroppsvisitation
upprättas och,

angående vad som förekommit.

om det begärs, bevis utfärdas

för flygplatser

Ordningsföreskrifter
18§

luftfarten

m.m.
meddela

de

om ordningen vid en flygplats eller en annan anläggning
som bedrivs
som behövs med hänsyn till den verksamhet

för

flygplatsen

samråd

får efter

Länsstyrelsen

Föreskrifter

1999:42

Luftfartsverket

med

vid

eller anläggningen.

Föreskrifter

enligt

stycket

första

skall

ange det område

inom

vilket

skall gälla.

föreskrifterna

om verksamheter
för luftfarten.
och förenklingar

19 § Luftfartsverket

får meddela

gärder som syftar till

lättnader

föreskrifter

och åt-

Avgifter

för användningen

Viss personal

rige av utländska
för flygtekniker.
Bestämmelserna
för flygledare

vilka

och tjänster

av flygplatser

inom

21 § Luftfartsverket

enligt

föreskriver

20 § Luftfartsverket

allmänna

principer

för luftfarten

avgifter

får tas ut.

markorganisationen
meddelar

certifikat

angående godtagande

föreskrifter

för flygledare

i 4 kap. 5-11

i flygtrafikledningstjéinst

iflygtrañkledningstjänst

gäller också i fråga
och flygtekniker

i Sveoch

om certifikat
och i fråga om

av sådana certifikat.
eller av annan särskild anledfår av utbildningsskäl
Luftfartsverket
ning medge undantag från kravet på innehav av ett sådant certifikat.
organisationer
får även beträffande
Luftfartsverket
som Luftfartsverket
bestämmer medge undantag från kravet på certifikat.
innehavare

22 § Luftfartsverket

sådana

I fråga

bevis

tjänst som avses i
ha behörig-

skall

stycket
och om innehavare
av
om sådant behörighetsbevis
i 4 kap. 5-11 §§. Luftfartsverket
gäller bestämmelserna

andra

6 kap. 22§
hetsbevis.

att den som fullgör
2000:000
luftfartslagen

får föreskriva
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meddelar

föreskrifter

angående

i Sverige

godtagande

av utländska

be-

hörighetsbevis.
23 § Bestämmelsen

i 5 kap. 10 § luftfartslagen

den som efter tillsyn

Flyghinder

överlämnar

luftfartyget

2000:000
såsom klart

gäller också
för flygning.

m.m.

24 § Radioanläggningar

får inte anordnas

så att de kan förväxlas

med

för lufttrafiken
eller så att de i övrigt kan innestöra anläggningar
och andra
bära fara för flygsäkerheten.
Detsamma
gäller belysningar
eller

anordningar.
lämnar på begäran förhandsbesked
om en planerad
är sådan att den inte får inrättas. Rör frågan en radioanläggning, skall verket samråda med Post- och telestyrelsen.
Luftfartsverket

anordning

i första stycket kan föreläggas
Den som bryter mot bestämmelserna
rättelse. Ett sådant beslut meddelas av Post- och telestyrelsen
och av Luftfartsverket
i övriga
om det är fråga om en radioanläggning
fall.

att vidta

Om det utgör en fara för flygsäkerheten
att en byggnad uppförs
får
liknande
Luftfartsverket
besluta om
eller
sätts
att en mast
upp,
innebär
för
något
inte
markägarna
sådan markering
avsevärt men
som
eller dem som har särskild rätt till marken.

25§

eller

26§

Om en markering
och någon

föreskrifter

enligt

har gjorts
vill

vidta

ringen ändras eller inte längre fyller
han anmäla

det till

innan

åtgärden

frågan

avgörs

slutligt.

honom

Verket

kan besluta

Om någon

vidtar

skall göras senast 30 dagar
tills
om ändrad markering

att vidta

rättelse.

utan att följa beLuftfartsverket
på hans

åtgärderna

kan
om anmälningsskyldighet,
i det tidigare
återställa
förhållandena

stämmelserna
bekostnad

Anmälan

Luftfartsverket.

vidtas.

på grund av andra
kan
innebära
att markesom
funktion
sin
skall
tillfredsställande,
25 § eller

åtgärder

skicket

eller förelägga
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7

Tillstånd

kap.

bedriva

att

luftfart
TILLSTÅND

FLYGSÄKERHETSMÄSSIGA
Drifttillstånd

meddelar närmare föreskrifter
1 § Luftfartsverket
om drifttillstånd.
prövas av Luftfartsverket.
Frågor om drifttillstånd
får medge undantag i enlighet med 7 kap. 2 § tredje
Luftfartsverket

stycket och 4 § femte stycket

luftfartslagen

2000:000.

Bruksflygtillstånd
2§

Luftfartsverket

bruksflygtillsténd.

och
närmare föreskrifter
om bruksflyg
f°ar medge undantag från kravet på
Luftfartsverket
meddelar

inte är av större omfattning
om luftfarten
omständigheter.
särskilda
under
rigt äger rum
prövas av Luftfartsverket.
Frågor om bruksflygtillstånd

bruksflygtillstånd

f°ar uppdra

verket

eller

i öv-

Luftfarts-

annan att göra prövningen.

Utbildningstillstånd
3§

Luftfartsverket
Luftfartsverket

stånd.

meddelar
får

föreskrifter

närmare

föreskriva

undantag

från

om utbildningstillutbildkravet

för privat flygning.
när det är fråga om utbildning
prövas av Luftfartsverket.
om utbildningstillstånd
från tillstândskravet
undantagits
har
flygutbildning
som

ningstillstånd
Frågor
Om en

föreskrivna

uppfyller

flygsäkerhetskrav

får Luftfartsverket

inte

förbjuda

att

bedrivs.

utbildningen

TRAFIKTILLSTÅND
Trañktillstånd
4 § Luftfartsverket
bunden

trafik

prövar

för utländska

för luftfart
om trafiktillstånd
det
gäller
lufttrafikföretag
när

frågor

av svenskt område,
för vilken regeringen genom
överenskommit
organisation

i regel-

överflygning
trafik
ternationell
svenskt

med annat land eller ininom
om trafikrättigheter

avtal

område,

trafik

för vilken

regeringen

tidigare

lämnat

tillstånd.
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5 § Luftfartsverket
skrifter
prövar

6 § Luftfartsverket
luftfart

föresom erfordras
villkor
och
närmare

i den utsträckning

meddelar

i regelbunden
om luftfart
frågor härom.

trafik,

föreskriver

för annan luftfart än
frågor om trafiktillstånd
meddelar
föreskrifter
och villkor
härsamt
sådan luftfart föreskriva
får beträffande
att den får

prövar

i regelbunden

om. Luftfartsverket
utföras utan tillstånd

trafik

om det är lämpligt

med hänsyn till

luftfartens

art

eller omfattning.
som är registrerat i ett annat land som har biträtt Chioch som används för annan luftfart
i reän luftfart
får flyga och landa inom svenskt område utan trafik-

7 § Ett luftfartyg

cagokonventionen
trafik

gelbunden

gods får dock inte tas ombord eller sättas i
land inom Sverige utan Luftfartsverkets
medgivande.
för vilken det krävs
Första stycket gäller inte i fråga om luftfart

tillstånd.

eller

Passagerare

bruksflygtillstånd.
får återkalla

8 § Luftfartsverket

eller inskränka

trafiktillstånd

samt helt
av trafikrättigheter
om tillståndshavaren
inte iakttar de för verksamheten
eller utövaren av trafikrättigheten
gäleller det i övrigt föreligger
särskilda
lande föreskrifterna
eller villkoren
eller delvis

begränsa

utövandet

skäl härför.
Har regeringen

får Luftfartsverket
endast
om trafiktillstånd
återkallelse eller återkallelse
för viss tid. Fråga

beslutat

besluta

om interimistisk
återkallelse
slutlig
om

av sådant trafiktillstånd

skall snarast underställas

regeringen.

Inhyrning

av luftfartyg

och uthyrning

får, om det behövs av hänsyn till flygsäkerheten
eller annars till luftfarten
inom svenskt område, föreskriva
att det krävs
tillstånd
för att hyra in eller hyra ut ett luftfartyg.
9 § Luftfartsverket

8

bestämmelser

kap. Vissa

Trañkregler

lufttrafiken

m. m.

1 § Trafikregler

för

fartsverket

samråd

huvudsak

om

efter

luftfart

överensstämma

inom

med

svenskt

område

Försvarsmakten.

med de trafikregler

meddelas

Trañkreglerna
som antagits

av Luftskall i

av Interna-
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civila

tionella

luftfartsorganisationens

råd den 27 november

de internationella

däri senare gjorda ändringar

luftfart med ett svenskt luftfartyg
trafikreglema
de internationella
skall
um
bestämmelserna.
utfärdade
de av det landet
2 § Vid

luftfart

Sker
tillhör

något

med ett svenskt luftfartyg
land skall de internationella

1951 med

trafikreglema.

inom

följas,

ett annat lands territoriom de inte strider mot

inom

ett område,

trafikreglema

som inte
gälla utan

jämkningar.
f°ar inte kastas eller släppas ut föremål om det kan
3 § Från ett luftfartyg
hälsa.
för människors
eller olägenheter
skador,
sjukdomar
medföra
detta.
f°ar meddela ytterligare föreskrifter
Luftfartsverket
om
iakttas

fartyg

meddela

för att skador genom buller
skall undvikas eller begränsas.

När det behövs
Föreskrifter
finns

luftfartyg
4§

också

får

Luftfartsverket

skall Luftfartsverket

svenskt

om vad som skall
störningar från luft-

samråda med Socialstyrelsen.

mot
av bekämpningsmedel
om
i 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken.

från

vid flygning
att luftfartyg
inom
eller framföras
flygvägar

inom

spridning

förbud

får

Luftfartsverket
område

föreskrifter
och liknande

skall

föreskriva

följa

vissa

vissa

områden.
får passef°ar meddela föreskrifter
om var luftfartyg
landet till
skall
inom
följas
vilka
flygvägar
och
Sveriges
gräns
som
ra
villkor
för
flygningar
föreskriva
över
får
och från gränsen. Verket
Generaltullskall meddelas efter samråd med
gränsen. Föreskrifterna
5 § Luftfartsverket

styrelsen.

Skyldighet

attilanda

att landa som avses i 8 kap. 3 § luftfartslagen
Om en landning är nödvändig
f°ar lämnas av Luftfartsverket.
2000:000
det, får aneller om verket har särskilt föreskrivit
av ñygsäkerhetskäl
modan också lämnas av ett flygtrañkledningsenhet.

6 § En sådan uppmaning

7 § Luftfartsverket
synen till

eller

luftfartsskyddet

skall, om inte hänen flygtrafikledningsenhet
talar
eller flygsäkerheten
emot det, hindra ett

att avgå eller uppmana det att landa
i ett brottmål, om det bepå begäran av förundersökningsledaren
eller anhållen eller
häktad
är
för
efterspanandet av en person som
hövs

luftfartyg

SOU 1999:42

F öifattningsförslag

på sannolika

fängelse

för

skäl misstänkt

i ett år eller

mer,

eller

ett brott
annars

för

vilket

det är föreskrivet

för utredningen

av ett sådant

brott,
om det är absolut nödvändigt
av en polismyndighet,
häktad
eller anhållen eller som
är
av en person som
eller en annan anstalt där han
har avvikit
från en kriminalvârdsanstalt
har varit intagen
grund av en myndighets beslut, eller

på begäran

för efterspanandet

för
om det är absolut nödvändigt
av en tulltjänsteman,
tullkontroll
skall
kunna
riktig
göras.
att en
inte om brottet har begåtts på ett utländskt
Första stycket tillämpas
inte får ske på grund av föreskrifter
och ett ingripande
i en
luftfartyg

på begäran

internationell

överenskommelse

som Sverige har biträtt.

inte landar trots en uppmaning
8 § Om ett luftfartyg
enligt 6 eller 7
får den som har lämnat uppmaningen
begära hjälp av Försvarsmakten
för att få fartyget att landa. Detsamma gäller om fartyget inte kan nås
med en uppmaning.
makten med hänsyn

om hjälpen skall ges prövas
lämpliga luftfartyg,
tillgången

Frågan

av Försvars-

till

flygsäkerhe-

ten och andra sådana omständigheter.
befinner sig inom ett sådant restrikOm ett luftfartyg
utan tillstånd
tionsområde
i
§
tredje stycket och det kan antas att
kap.
1
7
som avses
förmå fartyget att
man på fartyget känner till detta, får Försvarsmakten
lämna området eller att landa. Ett luftfartyg
som kan antas ha passageskall inte förmås att landa om det inte finns synnerliga
rare ombord,
skäl till

9§

det.

Anmälan

8 kap. 3 § andra stycket

enligt

luftfartslagen

2000:000

i ett område där luftfart är förbjuden
har kommit
om att ett luftfartyg
eller till Lufteller inskränkt
skall göras till en flygtrafikledningsenhet
fartsverket.
En anmälan som görs sedan fartyget har landat får göras
hos polismyndigheten.
Luftfartsverket

får efter samråd

med Försvarsmakten

fastställa

sig-

befinner sig i ett sådant restriktionsomnaler som visar att ett luftfartyg
råde som avses i 1 kap. 7 § tredje stycket.
10 § När ett luftfartyg
landat

enligt

närmaste

6-9

under flygning

§§, skall

tullmyndighet.

till

befälhavaren

eller från svenskt
omedelbart

område

anmäla

detta

har
till
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i rätten

Inskränkningar

f°ar av hänsyn till
med luftfartyg

Luftfartsverket

l1§

förbjuda

skyddet

gods

att transportera

flygsäkerheten
av visst

transport

för sådan transport.

villkor

Luftfartygshandlingar

m. m.

skall under färd medföras
12 § På ett luftfartyg
eller ett tillstånd
och registreringsbeviset
nationalitets-

enligt

luftfarts-

eller

gods eller föreskriva

luftfart

och

1 kap. 4

resedagbok

eller motsvarande

får medge undantag

Luftfartsverket

och

flyghandboken

miljövärdighetsbeviset,

luftvärdighetsbeviset,
fartygets

till

handlingar.
från dessa bestämmelser

i fråga

att luftfartyg
i inrikes luftfart. Verket får också föreskriva
om luftfartyg
och att dessa skall medföras
luftfartygshandlingar
skall ha ytterligare
ombord.
meddelar

Luftfartsverket

skall upprättas,

handlingarna
13 § Varje

skall medföra
på ett luftfartyg
som har utfärdats för denne.

besättningsman

eller motsvarande

handling

får föreskriva

Luftfartsverket

om hur luftfartygs-

närmare föreskrifter
föras och förvaras.

flygcertifikat,

skall medföra

att besättningsmän

även

andra handlingar.

10

kap. Ansvaret

för

1 § En ansvarsförsäkring
luftfart

tillfogas

skador

genom

luftfart

som avser ansvaret för skador som genom
som inte befinner sig ombord eller egendom

personer
och som avser ett luftfartyg
med luftfartyget
som
som inte transporteras
till det svenska
i Sverige eller som antecknats ibihanget
är registrerat
skall tecknas hos försäkringsgivare
luftfartygsregistret
som har tillstånd
EES-land.
Finaneller
i
Sverige
i
annat
försäkringsrörelse
ett
driva
att
tecknas hos en annan försäkatt försäkringen
inte
möjliggöra
får
att försäkringen
Försäkringsvillkoren
ringsgivare.
anmäls till
löper ut eller avbrottet
avbryts innan försäkringsperioden

sinspektionen

får medge

Luftfartsverket.
Luftfartsverket

övriga

villkor

meddelar

närmare
ansvarsförsäkring
för en

föreskrifter

om ansvarsbelopp

enligt första stycket.

och
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Luftfartsverket

2§

meddelar

föreskrifter
för anangående villkoren
ansvaret för skador som genom luftfart tillfogas personer eller egendom som inte transporteras
med luftfartyget
och som avser ett luftfartyg
i
registrerade
ett annat land än Svesom är
rige eller som är oregistrerade.

svarsförsäkringar

11

avseende

kap. Flygräddningstj

och undersökning

änst

av

luftfartsolyckor
Flygräddningstjänst
1 § Bestämmelser

räddningstjänstlagen

om flygräddningstjänst
1986:1102
och

inom

svenskt

område

finns

räddningstjänstförordningen

1986:1107.
Utanför

svenskt

område

skall

leda flygräddningtjänsten

utser

ningstjänsten

ankommer

eller

de delar

den som verket
där flygrädd-

av havet,

på svenska myndigheter.

Flygräddningstjänsten
gets nationalitet

Luftfartsverket
över

skall inte begränsas

eller nationaliteten

med hänsyn

till

luftfarty-

hos de ombordvarande.

2 § En befälhavare

är i nöd skall,
som upptäcker att ett annat luftfartyg
det
inte
saknar
betydelse,
uppenbarligen
om
hålla det nödställda
i sikte så länge som det behövs,
luftfartyget
försöka bestämma sin position,
underrätta

flygräddnings-

eller flygtrafikledningsenhet

enligt

fö-

reskrifter

och
som meddelas av Luftfartsverket,
han
får
från
dessa
följa de anvisningar
enheter.
som
Bestämmelserna
i första stycket gäller dock bara om åtgärderna inte
medför någon fara för det egna luftfartyget,
besättningen eller passage-

rama.
Om

befälhavaren

flygtrafrkledningsenhet,

fartyg

eller

sjögående

inte

får kontakt
skall

fartyg.

något

med

han försöka
Han skall

flygräddnings-

få kontakt
samordna

med

andra

eller
luft-

den räddningsverk-

samhet

som kan komma till stånd tills han får kontakt med flygräddeller flygtrafikledningsenheten
eller tills något annat luftfartyg
eller sjögående fartyg åtar sig samordningen.

nings-

Bestämmelserna

upptäcker

i denna

paragraf

gäller

också

när

befälhavaren

att ett sjögående fartyg är i nöd, att någon i annat fall befini
eller att någons liv i övrigt måste anses vara i fara.
sig
sjönöd
ner

i
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men som på
som inte deltar i flygräddningstjänst
nödanrop eller meddelanden
om nödläge skall, om det
saknar betydelse,
inte uppenbarligen
utmärka den uppgivna platsen för nödläget på en karta,
En befälhavare

3§

radio

uppfattar

om detta är möjligt,
eller flygtrafikledningsenhet,

2. pejla sändningen

och

flygräddnings-

underrätta

för nödläget

bege sig mot platsen
eget bedömande
enheter.
från
dessa
f°ar anvisningar
efter

tills

han

4 § Den som tjänstgör vid en flygplats eller annan anläggning för lufttjänstefri tid när detta behövs för
farten är skyldig att tjänstgöra även

flygräddningstj

änsten.

5 § Den som äger ett luñfartyg
som används vid luftfart eller, om fartyden
används
inte
ägaren,
get
som brukar det i hans ställe skall kunna
av
upplysningar
som
om den nöd- och räddningsutrustning
ge omedelbara
skall också se till att alla de anvisningar
finns på fartyget. Brukaren
ombord

tillgängliga

finns

delta i flygräddningstjänst

6§

för

av staten

sådan

meddelar

7 § Luftfartsverket

Undersökning
8§

12

samråd

efter

från

med andra berörda

myndig-

av luftfartsolyckor
närmare bestämmelser

säkerhetssynpunkt
finns

luftfarten

kap. Särskilda

och
i för-

av olyckor.

bestämmelser

m.m.

1 § Om ett luftfartyg
biträtt

leds av Luft-

utser.

som berör
1990:717
om undersökning

Avgångsiörbud

som

om ersättifråga om

av luftfartsolyckor

andra händelser

ordningen

gälla

kunna

om flygräddningstjänsten.

föreskrifter

undersökning

Om

område

svenskt

utanför

eller den som verket

heter närmare

skall

i räddningstjänst

medverkan

flygräddningstjänst

fartsverket

1986:1102

i 48 § räddningstjänstlagen

Föreskrifterna

ning

skall

som behövs för att luftfartyget
i det område där fartyget färdas.

som är registrerat
får någon

Chicagokonventionen

fartygets

luftvärdighet

fartslagen

2000:000

gäller följande.
att besluta

i någon annan stat vilken har
som kan antas påverka
Rätten enligt 12 kap. 1 § luftskada

att luftfárd

inte får äga rum

och att

SOU 1999:42
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hindra

fartyget från att avgå får utövas bara om en behörig myndighet
i
den stat, som har tillsyn
underrättas
luftvärdighet,
över fartygets
om
skadan och den vidtagna åtgärden. Anser myndigheten
att fartyget fort-

farande är luftvärdigt,
det inte är luftvärdigt

skall det tillåtas

finner att
avgå. Om myndigheten
ändå
det
till
medger
flygs
att
men
en plats där det
kan repareras, skall fartyget också tillåtas avgå. För detta krävs dock att
de villkor
föreskriver
för flygningen är uppfyllda
och
som myndigheten
att inga betalande passagerare följer med.

Avgifter
2§

och andra

ersättningar

Luftfartsverket

för kostnader

för förrättningar

föreskrifter

meddelar

om avgifter

och ersättningar

för
och jämförliga

åtgärder i fråga om luftfartyg,
och miljövärdigheten
luftvärdigheten
hos luftfartyg
av
och arman flygmateriel,
utfárdande
och jämförliga
åtgärder i fråga om elevtillstånd,
certifikat,
behörigheter
flygläkarintyg,
och godkännande
behörighetsbevis,
av
utländska
certifikat
och annan kontroll
samt för certifikatprov
än certiregistrering

övervakning

fikatkontroll,
tillstånd,

auktorisering

och föreskrifter

förordningar

inte har kunnat

Om en förrättning
Luftfartsverket
eller
kostnader

och tillsyn

enligt

luftfartslagen

2000:000

som har meddelats med stöd av lagen samt enligt
område.
på den civila luftfartens

förrättningsmannen,

fullföljas

EG-

och detta inte beror

skall

avgiften

och

på

verkets

ändå betalas.

Luftfartsverket

får föreskriva

att betalning

skall ske i förskott.

Drogtester
3 § Luftfartsverket

betydelse

för flygsäkerheten

test.
Luftfartsverket

13

f°ar föreskriva

kap. Tillsyn

meddelar

att den som fullgör tjänst som är av
skall genomgå drogeller luftfartsskyddet

föreskrifter

om förfarandet

vid drogtester.

m.m.

Tillsyn
1 § Tillsynen

fartslagen

över

2000:000

efterlevnaden

av bestämmelsema
och föreskrifter
som meddelats

i 1-12

kap. luft-

med stöd av la-

93
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har föreskrivits,
av Luftfartsverket.
gen utövas, om inte annat
2 § luftfartslagen
kap.
l
som omfattas av
över verksamhet
kontrollen
särskilda
över den
och tillsynen
Försvarsmakten

Tillsynen
utövas

av

utövas

av

Rikspolisstyrelsen.

tillsyn som
får uppdra åt särskild sakkunnig att sköta
får
Vid annan tillsyn än som avses i första stycket
avser luftvärdighet.
tillsynen.
verket anlita annan för att biträda med
att den som står
f°ar föreskriva
Myndighet som anges i första stycket
de uppgifter som myndigheunder tillsyn av myndigheten skall lämna
tillsyn.
ten behöver för att kunna utöva

Luftfartsverket

luftdrifttillstånd
hyr
ett utländskt
den som har ett svenskt
Luftfår
brukare
till en utländsk
fartyg eller hyr ut ett svenskt luftfartyg
med
överenskommelse
annan stat angående Övertaganingå
fartsverket

2 § När

de av tillsyn.

Bemyndiganden
i luftfartslagen
får i de avseenden som behandlas
för liv,
föreskrifter
som gäller skydd
meddela ytterligare
2000:000
personlig säkerhet eller hälsa eller trafik.
förvaltningsuppfår uppdra åt annan att biträda med
Luftfartsverket
Avser förestycket.
första
till föreskrifter
som avses i
gift i anslutning
7 kap.
enligt
ärtillståndspliktig
luftfartsverksamhet
som inte
skrifterna
Luftfartsverket
får förvaltningsuppgift
som
2000:000
luftfartslagen

3§

Luftfartsverket

överlämnar

Allmänna

annan innefatta

myndighetsutövning.

bestämmelser

skall iaktta
enligt denna förordning
4 § Den som meddelar föreskrifter
fastställer
civila luftfartsorganisationen
de normer som Internationella
förpliktelser som Sverige har åtagit sig.
och andra internationella
5 § När

Luftfartsverket

kungör

för flygtrafikledningstjänst
kungörandet i vilka avseenden des-

föreskrifter

skall det framgå av
bestämmelser.
motsvarande internationella
sa skiljer sig från
kungörs av
författningar
inte
rör
förordning
Beslut enligt denna
som
finner
verket
det
sätt
på
och
som
i den omfattning
Luftfartsverket

för civil

lämpligt.

luftfart,

F örfattningsförslag
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14

kap. Ansvarsbestämmelser

m.m.

Ansvarsbestämmelser
1 § Till

böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot föreskrifter
som meddelats med stöd av l kap. 10
med stöd av 2 kap.
bryter mot föreskrifter
som har meddelats
7
bryter mot 3 kap. 2 § tredje stycket,
mot 3 kap. 4 § andra stycket,
utan att vara behörig,
utövar tjänst som befälhavare
bryter mot 5 kap. 4 § eller 6 § första stycket,

bryter

bryter

mot

som har meddelats

föreskrifter

med

stöd av 5 kap.

7
i fråga om
föreskrifter
eller villkor
mot Luftfartsverkets
underhåll och drift av flygplatser,
inrättande,
med stöd av 6 kap. 1 §
bryter mot föreskrifter
som meddelats
förbud
enligt 6 kap. 3 § första
eller
eller
2
§
mot
första stycket

bryter

stycket,
10. bryter

mot

förbud

som har meddelats

villkor

eller

med stöd av

6 kap. 9
l

försummar

12. bryter

mot

sina skyldigheter

enligt

6 kap. 10 § andra stycket,

som har meddelats

föreskrifter

med stöd av 6 kap.

18
mot föreskrifter
som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 §
stycket, 2 § första stycket eller 3 § första stycket,
14. bryter mot föreskrifter
som meddelats med stöd av 8 kap. 1
15. bryter mot 8 kap. 3 § första stycket eller mot föreskrifter
som
med stöd därav eller av 8 kap. 3 § andra stycket
har meddelats

13. bryter
första

eller 5
16. bryter
l7. bryter

mot 8 kap. 10
mot föreskrifter

av 8 kap. 11
18. är ägare eller

föreskrifter

med stöd

andra

brukare
finns

om hur handlingarna

varas,
19. är befälhavare
och

som har meddelats

och underlåter
att se till att
av luftfartyg
de i 8 kap. 12 § första och andra styckena
eller bryter mot Luftfartsverkets
luftfartygshandlingama

det för fartyget

angivna

eller villkor

styckena

upprättas,

föras eller

för-

att se till att de i 8 kap. 12 § första
finns omluftfartygshandlingama
förs eller förvaras i enlighet med Luft-

och underlåter

angivna

bord och att de upprättas,
föreskrifter,
fartsverkets

skall
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20. bryter mot 8 kap.
med stöd därav,

13 § eller

mot 8 kap. 14
mot 11 kap. 2-5

21. bryter
22. bryter

som har meddelats

mot föreskrifter

§§.

med straff enligt brottsbalken
som är belagd
skall inte dömas till ansvar enligt
2000:000

2 § För gärning

luftfartslagen

eller enligt
denna för-

ordning.

till

Underrättelser

Luftfartsverket

3 § Om en innehavare
dömts för

a brott vid tjänstgöring
tillgrepp

av luftfartyg

c brott mot lagen 1951:649
2 §

kap.

första,

andra

på luftfartyg

ombord

nisationen,

b olovligt

har

av flygcertifikat

eller

eller

inom

markorga-

fordon,
eller motordrivet
trañkbrott
vissa
straff
för
om

stycket

tredje

eller

6

jämvägstrañklagen

1985:192,

a
b

c

dömts till annan påföljd
3 kap. brottsbalken,

än böter för brott mot

4 kap. brottsbalken,
2 eller 3 § brottsbalken
6 kap.

eller 6 kap.

1 och 12

brotts-

balken,

d

8 kap.

5 eller

6 § brottsbalken

eller

någon

av dessa paragrafer

jämte 8 kap. 12 § brottsbalken,
e 13 kap. brottsbalken,
sänder domstolen genast en
2 4 eller 5 § brottsbalken,
f 17 kap.
,
till Luftfartsverket.
certifikatet
kopia av domen och uppgift om
mål där underrättelNär en domstol meddelar dom eller beslut i ett
domstolen
enligt första stycket, underrättar
har förelegat
seskyldighet
Luftfartsverket.
har åtalats för något brott som
Om en innehavare
av flygcertifikat
eller återkalhar omhändertagits
och certifikatet
anges i första stycket
Luftfartsverket
omedelbart
domstolen
om
lats tills vidare, underrättar
tilltalade.
den
frikänner
domstolen
eller
åtalet
åklagaren lägger ned
ned eller beslutar åklagaren att inte väcka
Läggs förundersökningen
eller försatts ur kraft, sänds
har omhändertagits
åtal när ett certifikat
medLuftfartsverket
av den myndighet som
underrättelse
om detta till
delar beslutet.
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i 3 § gäller också i fråga om innehavare av elevtillstånd och av sådana certifikat
som anges i 6 kap. 22 § första stycket
2000:000.
luftfartslagen
i 3 § gäller också i fråga om den som innehar ett
Bestämmelserna
Luftfartsverket
becertifikat
utländskt
som har godkänts här i landet.
skall
stämmer om den utländska myndighet som har utfärdat certifikatet
inträffade.
det
underrättas
om

4 § Bestämmelserna

finner anledning anta att den som innehar
en polismyndighet
certifikat
godkänt utländskt
behörighetsbevis,
certifikat,
elevtillstånd,
skall mynkraven för innehavet,
inte uppfyller
eller behörighetsbevis

5§

Om

detta till

anmäla

digheten

Luftfartsverket.

Om en läkare eller psykolog vid en undersökning
av någon som avdenne är uppenbart olämplig
att inneha
ses i första stycket finner att
eller godkännandet skall
behörighetsbeviset
certifikatet,
elevtillståndet,
eller psykologen

läkaren

Underrättelser

till

anmäla

det till Luftfartsverket.

Regeringskansliet

6 § Om en utlänning
är misstänkt för att ha begått ett svårare brott omtill en svensk polismyndigoch har överlämnats
bord på ett luftfartyg
underrätta
Utrikesdepartementet
omedelbart
het, skall myndigheten
resultat. Åklagaoch
utredningens
detta
inom Regeringskansliet
om
om

departementet
om sitt beslut i åtalsfrågan.
ren skall underrätta
gäller när en svensk medborgare är misstänkt
Detsamma
begått ett sådant brott ombord på ett utländskt luftfartyg.
Denna

förordning

i kraft

träder

den i juli 2000. Genom

för att ha

förordningen

upphävs
:567

förordningen

1961

kungörelsen

1961:567

angående trafikregler
med närmare

för luftfarten,

bestämmelser

om beford-

med luftfartyg,

ran av krigsmateriel
1984:308
förordningen
m.m. vid Scandinavian
Malmö,

luftfartsförordningen

4 19-0665Nyluftfanslag

om ersättning för tull- och passkontroll
i
Airlines
Systems flygpassagerarterminal

1986:171.
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3

Förslag

Härigenom

till

föreskrivs

lag

ändring

om

beträffande

1999:42

i brottsbalken

brottsbalken
skall ha följan-

dels att 2 kap. 3 och 5 §§ och l3 kap. 5 a och 5 b
de lydelse,
dels att det skall
av följande

lydelse.

Nuvarande

lydelse

införas

två nya paragrafer,

Föreslagen

13 kap. 5 c och 5 d §§,

lydelse

2 kap.
3
riket
dömes även i annat fall än som avbegåtts
utom
som
svensk domstol,
vid
och
svensk
lag
efter
i
§
2
ses
å
förövats
brottet
om brottet förövats på ett
om
luftfartyg
eller
svenskt
fartyg
så
svenskt fartyg eller luftfartyg,
luflfartyg
eller
ett annat
ock eljest om det begåtts i tjänssom
har
används
någon
ett
någon
eller
befälhavaren
som
av
ten av
eller
i
drifitillstånd
svenskt
å
såbesättningen
som tillhörde
eller
befälhavaren
tjänsten
dant fartyg,
av
besättningnågon som tillhörde
För brott

en på ett sådant fartyg,
på ett omnågon
begåtts
som tillhör försvarsmakten
av
om brottet
det
begåtts
eller
befann
sig
försvarsmakten
råde där en avdelning av
om
befann
sig där
område och avdelningen
av någon annan på ett sådant
för annat ändamål än övning,
om brottet begåtts vid

tjänstgöring

utom

riket

inom försvarsmakten,
anställd i utlandsstyrkan
svensk kommun
om brottet förövats mot Sverige,
nighet eller svensk allmän inrättning,

av någon som är
eller annan me-

tillhör någon stat och förom brottet begåtts inom område som
eller enskild
sammanslutning
svensk
medborgare,
övats mot svensk
i
Sverige,
inrättning eller mot utlänning med hemvist
flygplatssabo—
luftfartssabotage,
om brottet är kapning, sjö- eller
med kebefattning
folkrättsbrott,
olovlig
brott,
sådana
försök
till
tage,
eller
eller
minor
med
befattning
olovlig
miska vapen,
ovarsam
osann
domstol, eller
utsaga inför en internationell
straff som i svensk lag är stadgat för brottet är
om det lindrigaste
fängelse i fyra år eller däröver.
Senaste lydelse 1998: 1703.
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5§
Åtal

för

brott, som inom
å utländskt
fartyg

begåtts
luftfartyg

detsamma
eller

utlänning

mot
väckas

må

ordnande

därtill.

för brott,

enligt

för brott,

på

eljest

besättningen

regeringen

fartyget

tresse, får
förordnande

inte

regeringen

eller

eller

bemyndigat

därtill.

väckas

utan
meddelas

därom

den

att
av

regeringen

som förövats utom riket, f°ar väckas endast efter förförsta stycket. Åtal får dock väckas utan ett sådant för-

om brottet är osann eller ovarsam
nell domstol eller om brottet begåtts

fartyg

eller

luft-

utsaga inför

en intematio-

på ett svenskt fartyg
eller ett Iufifartyg

av befälhasom tillhörde

fartyg

eller

i tjänsten

luftfartyg

varen

eller

någon

brukas

besättningen

på

annars följde med det mot sådan
utlänning eller mot utländskt
in-

ordnande,

å svenskt

som inom riket
utländskt
luftfartyg,

som brukas av någon som inte
har ett svenskt drifitillstdnd,
eller
utländskt fartyg av utlänning som
eller
tillhörde
var befälhavare

mot sådan
utländskt
in-

den

eller

bemyndigat

ordnande

begåtts

utan att formeddelas
av

därom

regeringen

Åtal

eller

fartyget

å

medföljde
tresse,

Åtal

eller

av utlärming
som var
eller tillhörde
besätt-

befälhavare

ningen

riket

å sådant fartyg,

av

någon

som
ett
eller
i
har

som

svenskt

drifitillstånd

tjänsten

av

eller

befálhavaren

eller

någon

besättningsom tillhörde
sådant
på
fartyg,
ett
en
försvarsmakten
på ett område där en avdel-

av någon som tillhör
befann sig,
ning av försvarsmakten
vid tjänstgöring
utom riket av någon som är anställd
styrkan inom försvarsmakten,
i Danmark,

fartyg

i reguljär

Finland,
trafik

stater, eller
av svensk, dansk,

Island

mellan

eller Norge

orter

belägna

eller

på fartyg

i Sverige

eller

i utlandseller

någon

luftav

nämnda
svenskt

intresse.

‘ Senaste lydelse 1993:350.

finsk,

isländsk

eller

norsk

medborgare

mot
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13 kap.
5 a
sig eller ingriper i manövDen som genom olaga tvång bemäktigar
eller ett fartyg, som används i civil yrkesmäsreringen av ett luftfartyg
sig sjöfart för befordran av gods eller passagerare, bogsering, bärgning,
fiske eller annan fångst, döms för kapning till fängelse i högst fyra år.

sig en plattden som genom olaga tvång bemäktigar
eller utvinför
utforskning
verksamhet
avsedd
för
är
som
ändamål.
ekonomiskt
för
något
eller
annat
naturtillgångar
ning av
Den som i annat fall
skadar ett sådant fartyg eller en sådan plattförstör eller allvarligt

gäller

Detsamma
form

i havet

i trafik, eller
luftfartyg
som anges i första stycket eller ett
fara för säkerheten för
vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla
ett sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första stycket eller
säkerhet under flygning
för ett luftfartygs

form

döms för sjö- eller luftfartssabotage
Är brott som i första
eller
andra stycket sägs att anse som
grovt, dömes till fängelse på viss
tid,
eller

lägst

två

på

livstid.

och

högst

tio

till fängelse

i högst fyra år.

år,

Vid bedömande

grovt skall
beaktas, om därigenom
särskilt
framkallats fara för flera männibrottet

huruvida

skoliv
varit

är

eller

om gärningen
art.
av särskilt farlig

eljest

5 b
Är

som i 5 a § andra
stycket 2 sägs och som avser ett
döms
luftfartyg mindre allvarligt

för
till

brott

säkerhet
mot luftfartygs
i högst
böter eller fängelse

hot

sex månader.
5 c §
som i 5 a § sägs att
döms till fängelgrovt,
anse som
två och högst
tid,
lägst
viss
på
se
livstid.
Vid bedötio år, eller på
Är brott

mande

1 Senaste lydelse 1990:416.

av om

brottet

är

grovt

1999:42
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skall

särskilt

beaktas,

genom framkallats
människoliv
annars
art.
5 b
Den som
använder

varit

eller
av

om däri-

fara för flera
om gärningen
särskilt
farlig

5 d §

allvarligt

befinner

sig på en flygplats
förstör eller allvarligt

våld eller hot om sådant våld mot någon som
trafik,
som är öppen för internationell

skadar en anordning, som hör till en sådan
används
för flygplatsens
trafik, eller ett luftfartyg,
som
som inte är i trafik men är uppställt på flygplatsen, eller
med användande
av våld eller hot om våld omintetgör verksamhet
bedrivs
sådan
på
flygplats,
som
en

flygplats

döms,
funktion

eller

fara för flygplatsens
är ägnad att framkalla
om gärningen
eller för säkerheten vid denna, för flygplatssabotage
till fang-

else i högst fyra år.
Är brottet att
anse som grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst två
och högst tio år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas, om därigenom
framkallats
fara för flera märmiskoliv eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

Denna

lag träder

i kraft

Senaste lydelse 1990:416.

den i juli

2000.
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4

Förslag

till

Härigenom

föreskrivs

lag

i miljöbalken

ändring

om

lkap.

att

1999:42

skall

7 §§ miljöbalken

2 och

ha

lydelse.

följande

lydelse

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

l kap.
2 §
i

Bestämmelserna

verksamhet

som

tillåtlighets-

och vid regeringens

17 kap.

enligt

prövning

sådan
av
verksamhet
som är tillstånds11 och 12 kap.
pliktig enligt

12 kap.

och

ll

enligt

pliktig

samt

om vissa
1983:293

1978:160

lagen

lagen

ledningar,

utvidgning

inrättande,

lysning
allmän

av allmän
hamn, lagen

vissa

lagen

om
avoch

inrättande,

lysning
allmän

om vissa
1983:293

rör-

och

avoch

utvidgning

farled

av allmän
hamn, lagen

vissa

mine-

om
och bygglagen

lagen

rallagen

planmine-

l987:l0,

1991

om

1985:620

torvfyndigheter,

1987:10,

lagen

:45,

ekoom Sveriges
nomiska zon, lagen 1995:1649
och
av järnväg
om byggande

1992:1140

ekoom Sveriges
nomiska zon, lagen 1995:1649
och
av järnväg
om byggande

1992:1140

ellagen

1978:160

lagen

ledningar,

1985:620

:45,

samt

1971:948,

väglagen

plan-

1991

tillåtlighets17 kap.

vad

torvfyndigheter,

om
och bygglagen

rallagen

farled

prövning

enligt

sockeln,

rör-

och

regeringens

i
som är föreskrivet
lagen
2000:000,
luftfartslagen
kontinental1966:314
om

1971:948,

väglagen

sockeln,

och vid

enligt

i
som är föreskrivet
lagen
1957:297,
luftfartslagen
kontinental1966:314
om
vad

enligt

7 kap.,

enligt

tillståndsprövning

sådan
av
är tillstånds-

tillståndsprövning

och

3

endast vid

tillämpas

av frågor

prövning

7 kap.,

enligt

av frågor

prövning

i

Bestämmelserna
4 kap. skall

vid

endast

tillämpas

4 kap. skall

och

3

ellagen

1997:857.

1997:857.

7§
I fråga
områden

om

inom

renhållning

gäller 26 § väglagen

luftfartyg
luftfartygs

miljövärdighet

gäller

1 kap. 2 a § och 3 kap.

l § luft-

fråga

och

vägområden

angränsande

1971:948.

om framförande
i Överljudsfart

I

vissa

av
och

I

fråga
i

luftfartyg
luftfartygs
lkap.

om

5§

framförande

Överljudsfart

gäller

miljövärdighet
och

3kap.

av
och

1§

luft-

SOU 1999:42

fartslagen

Förfatzningsförslag

1957:297.

fanslagen

I fråga om framdragande
sa fall 23 § lagen 1978:l60

Denna

lag träder

i kraft

2000:000.

och begagnande av rörledning
om vissa rörledningar.

den 1 juli

2000.

gäller i vis-

103

104

SOU 1999:42

F drfattningsfdrslag

5

till

Förslag

lag

förverkande

om

drycker

m.m.

att 1 § lagen 1958:205
om förverkande
ha
lydelse.
följande
skall
m.m.

av

lydelse

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

drycker

alkoholhaltiga

av

föreskrivs

Härigenom

alkoholhaltiga

i lagen 1958:205

ändring

om

1§1
andra

andra

vilka

berusningsmedel,

4 § eller

4§

20 kap.

1994:1009

eller

förklaras

skall

det inte

verkade,

luftfartslagen
20 kap.

sjölagen

5 §

finns

eller

1990:1157,

eller

1957:297
4§

hos den som brutit mot
4 a§ lagen 1951:649

för vissa trafikbrott,
om straff
järnvägssäkerhetslagen
30 §

för vissa trañkbrott,
om straff
järnvägssäkerhetslagen
30 §
13 kap. 1§ luft1990:1157,

fartslagen

för-

1994:1009

sär-

verkade,

14 kap. 2 eller

4 § eller
skall

5 §

sjölagen

förklaras

det inte

finns

sådana

drycker

stycket

första

meningen

i strid

sär-

påkan

eller

2 kap.

med

ordningsföreskrift

18 §

ordningslagen

skall,

oavsett
vem
skäl talar mot
skall gälla alkoholdrycker
det. Detsamma
som påträffas hos den som
eller med
förtär sådana drycker i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen

1993:1617
dryckerna

med

eller

tillhör,

förklaras

lokal

för-

som påträffas hos den som förtär eller
enligt 2 kap. 16§ andra
med villkor

vin eller starköl,

förvarar

3 §
eller

2000:000

om
om
skilda skäl mot det.
skilda skäl mot det.
skall gälla om sådana drycker eller berusningsmedel
Detsamma
vid tillfället,
träffas hos den som medföljt
om berusningsmedlen
gämingen.
begått
den
för
avsedda
ha
varit
även
antas
som

Spritdrycker,

eller
vilka

berusningsmedel,

påträffas

hos den som brutit mot
4 a§ lagen 1951:649

påträffas

drycker

Alkoholhaltiga

eller

drycker

Alkoholhaltiga

förverkade,

om inte särskilda

25 a § järnvägssäkerhetslagen.
Vad som har sagts i tredje

stycket gäller också i fråga om sådana
och
där
drycker som avses
som påträffas hos någon som vid tillfället
bestämmelsen,
om det är sannolikt
var i sällskap med den som bröt mot
att dryckerna var avsedda även för den senare.
Denna

lag träder

i kraft

‘ Senaste lydelse 1994:1428.

den 1 juli

2000.

SOU 1999:42

6

Författningsförslag

till

Förslag

lag

i atomansvarighets-

ändring

om

lagen 1968:45
ha följande

Nuvarande

att 15 § atomansvarighetslagen

föreskrivs

Härigenom
skall

1968:45

att

lydelse.
Föreslagen

lydelse

lydelse

15 §
som nödgats
för atomskada

Den

ning

utge ersätt-

grund

av
eller

1957:297

luftfartslagen

internationellt

eller

i främ-

fördrag

lagstiftning

i den skade-

mande

eller

fördrag

lagstiftning

eller

lidandes
rätt mot den anläggningsinnehavare
som svarar för
skadan enligt denna lag. Avser

ersättningen
ett

av
stycket

med

skada som omfattas
stöd av 3§ tredje
förordnande,

meddelat

2000:000

1986:1102

1986:1102

stat inträder

luftfartslagen

eller

internationellt

stat inträder

ersättningen
med

av ett
stycket

skada som omfattas
stöd av 3§ tredje

meddelat
den

anläggningsinnehavare

anläggningsinnehavare

som

ha svarat för skadan,
meddelats.
förordnandet
Har någon
eller

sättning

for

han

i 3 § icke

återkräva

med bortseende
Därvid

ersättningen

av

den
som

skulle

ha svarat for skadan,
förordnandet
meddelats.

om

i Sverige eller i annan konvensom har sitt huvudkontor
någon som är anställd hos sådan person nödgats utge eratomskada,
på grund av beför vilken den skadelidande

stämmelserna
äger

om

förordnande,

ersättningsskyldige

äger
återkräva

skulle

i främ-

i den skade-

lidandes
rätt mot den anläggningsinnehavare
som svarar för
skadan enligt denna lag. Avser

ersättningsskyldige
den
äger
återkräva
ersättningen
av den

tionsstat

eller

räddningstjänstlagen

räddningstjänstlagen

mande

Den som nödgats utge ersättning fir atomskada på grund av

är berättigad

till

ersättning

enligt

denna

lag,

som
av den anläggningsinnehavare
skulle ha svarat för skadan.
bestämmelser
Har
tillämpning.
första punkten motsvarande

skadeståndet

från nämnda

äger första

stycket

till mottagare
i
transport
av atomsubstans
avsändande
anläggningsgäller dock den
annan stat än konventionsstat,
innehavarens
längre än till dess substansen lossats från
ansvarighet

skadan

uppkommit

det transportmedel

under

varmed

Senaste lydelse 1991:1585.

det anlände

till

den staten. Har skadan upp-

105

106

sou

Fo"rfattning.vc&#39;rslag

från avsändare i sådan stat,
transport
av atomsubstans
icke
ansvarighet
anläggningsinnehavarens
mottagande
inträder
den
det
sändes
från
varmed
förrän substansen lastats på det transportmedel

kommit

under

den främmande
Återkravsrätt

staten.

enligt

första

eller

som själv svarar för skadan enligt

Denna

lag träder

i kraft

andra
20

den l juli

2000.

stycket

tillkommer

icke

den

1999:42

Författningsförslag

SOU 1999:42

7
om

Förslag

till

lag

skydd

för

viss

om

ändring

i lagen 1975:688

änsteutövning

teutövning

föreskrivs
att lagen 1975:688
skall ha följande lydelse.

Nuvarande

lydelse

Härigenom

om skydd for viss tjäns-

Föreslagen

lydelse

skall tillkomma
som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken
befattningshavare
befattningshavare
som
handhar
säkerhetseller
ordsäkerhetseller
handhar

Skydd

eller sluss-

vid kanal-

ningstjänst
verk

eller

eller

allmän

känd enskild

järnvägsanläggning
eller god-

flygplats

ningstjänst
verk

vid kanal-

eller

som
ord-

eller sluss-

jämvägsanläggning

eller flygplats;

flygplats;

eller ordningsuppgift
bevakningsfullgör
den som för försvaret
utvisar
denna uppgift.
eller
märke
tydligt
uniform
och därvid bär
som
i 4 kap. ordningslagen
för vilken bestämmelserna
trañktjänsteman
1993:1617
gäller enligt vad som sägs i 2 § nämnda kapitel.

Denna

lag träder

i kraft den 1 juli

1 Senaste lydelse 1993:1623.

2000.

107

108

SOU
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8

till

Förslag

lag

ändring

om

1999:42

i lagen 1976:1090

alkoholutandningsprov

om

Nuvarande

lagen 1976:1090
att l och 2
lydelse.

föreskrivs

Härigenom

om alkohol-

skall ha följande

utandningsprov

Föreslagen

lydelse

lydelse

1§
kan
tas på den som skäligen
för brott som avses i
misstänkas
4§

1951:649

lagen

för

trafikbrott,

vissa

1990:

vägssäkerhetslagen
eller

om
30§

annat

kan
den som skäligen
tas
misstänkas
för brott som avses i

straff

4§

lagen

1951:649

järn-

för

vissa

trafikbrott,

l 157

vägssäkerhetslagen

kan följa,

2000:000

tydelse

varå fängelse

om provet kan ha beför utredning om brottet.

om
30§

straff

järn-

1990:1157,

3 § luftfartslagen

14 kap. 2 eller

fängelse

varå

brott,

får

Alkoholutandningsprov

får

Alkoholutandningsprov

brott,
annat
kan följa, om pro-

eller

för utredvet kan ha betydelse
ning om brottet
skall ske på ett
Alkoholutandningsprov
tas av polisman. Provtagning
uppmärksamför
allmän
vilket
den
inte
provet tas
utsätter
sätt som
skall
något annat,
skäl inte föranleder
het. Om särskilda
provet tas i
täckt fordon

eller inomhus

i avskilt

rum.

2§2
får

Alkoholutandningsprov
även i andra fall
1 § första

stycket

än som avses i
tas på förare

fordon
av motordrivet
maskindrivet
förare av
don på järnväg,

spårväg.

graf

Prov

får dock

samt på
spårfor-

tunnelbana

eller

denna paraförare
inte tas

enligt

fordon,
som
av motordrivet
avsett att föras av gående.

är

även i andra fall än som avses i
1 § första stycket tas på förare
och på
fordon
av motordrivet

spårforav maskindrivet
tunnelbana
eller
don på järnväg,
förare

samt den som tjänstgör
eller
på ett luftfartyg
tjänst
utövar
som avses i

spårväg
ombord
som
6 kap.

2000:000.

‘ Senaste lydelse 1993:1465.
2 Senaste lydelse 1993:1465.

får

Alkoholutandningsprov

23 §
Prov

luftfartslagen
enligt

denna

SOU

F örfattningsförslag

1999:42

får dock inte tas på föfordon, som
motordrivet
rare av
är avsett att föras av gående.
Bestämmelserna
i l § andra

paragraf

i

Bestämmelserna
skall

stycket

tillämpas
denna

enligt

tagning

1§

andra

vid prov-

stycket

paragraf.

tagning

skall

tillämpas

enligt

denna

vid provparagraf.

kontrolleras

skall iakttas att prov
får tas endast på eller i nära anslutning till den plats där persoeller ett polisinnen kontrolleras

pande

gripande

skall

Dessutom

att prov
i nära anden plats där föraren

får tas endast
till

slutning

proven
strument

Dessutom

iakttas

på eller

eller ett polisingrisker.
För
mot föraren
får endast användas in-

dröjsmål
eventuell

överstiger

dröjsmål
eventuell

överstiger

visst gränsvärde.

Om den undersökte
en och bevis om utförd

Denna

proven
strument

som kan brukas utan
och som bara anger om
alkoholkoncentration

lag träder

begär det skall protokoll
åtgärd utfärdas.

i kraft den 1 juli

mot personen sker. För
får endast användas in-

2000.

som kan brukas utan
och som bara anger om
alkoholkoncentration
visst gränsvärde.
föras vid provtagning-

109

l 10

SOU 1999:42

F örfattningsförslag

9

till

Förslag

föreskrivs
att 1§ lagen
skall ha följande lydelse.

Härigenom

sonskadeskydd

1977:265

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

i lagen 1977:265

ändring

om

personskadeskydd

statligt

om

lag

om

statligt

per-

lydelse

1

lag gäller ersättning

Denna

och tillämpas

av staten vid personskada

på
den som tjänstgör enligt lagen 1994:1809
om totalförsvarsplikt
enligt den lagen
eller
uttagning
till
mönstring,
eller inställer sig
annan
för
enligt lagen 1994:1810
eller till antagningsprövning
om möjlighet
eller civilplikt
med längre grundutbildkvinnor
värnplikt
att fullgöra

ning,
i räddden som medverkar
med
eller i övning
ningstjänst

enligt

räddningskår

1986:l

ningstjänstlagen
eller
ll

räddningstjänst

i

1 § andra

kap.

stycket

rädd102

enligt
luft-

räddningskår
eller
ll

i

kap.

rädd-

enligt

ningstjänstlagen

fartslagen

1957:297,

fartslagen

den som medverkar
i räddmed
eller i övning

ningstjänst

1986:

1 102

räddningstjänst
l § andra

enligt

stycket

luft-

2000:000,

i ett hem som
den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt,
med
särskilda
bestämmelser
i
l990:52
lagen
12
§
om vård av
avses
§
1988:870
vård
i
22
lagen
i
hem
ett
om
av missbruunga,
som avses
kare i vissa fall samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall

intagen

eller

tagen

i förvar

i kriminalvårdsanstalt,

häkte

eller

polisar-

rest,

grund av en föreskrift
den som utför samhällstjänst
som medbrottsbalken,
delats med stöd av 27 kap. 2 a § eller 28 kap. 2 a §
grund av en föreskrift
den som utför ungdomstjänst
som meddelats med stöd av 31 kap. l § tredje stycket 2 brottsbalken,
den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift
som har med1994:451
delats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen
om intensivmed elektronisk

övervakning
annat fall

kontroll.

att lagen skall tillämpas även på den som i
deltar i verksamhet
inän som avses i första stycket frivilligt

Regeringen

får föreskriva

Senaste lydelse 1998:613.

Författningsförslag

SOU 1999:42

för att avvärja
eller i verksamhet
om totalförsvaret
eller egendom eller i miljön.
på människor

Denna

lag träder

i kraft

den 1 juli

2000.

eller begränsa

skada

111

112

SOU

Författningsförslag

10

till

Förslag

lag

i passlagen

ändring

om

1978:302
att 5 § passlagen

föreskrivs

Härigenom

skall

1978:302

ha följande

lydelse.
Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

5
resa ut ur riket utan att medföra giltigt
pass. Vad som har sagts nu gäller dock
ombord
fartyget
på fartyg mönstrat sjöfolk under tjänstgöring
Svensk

medborgare

eller fiskare

får

under yrkesutövning,
medlem

på
av besättning
under
tjänstgöring

2. medlem

luftfartyg
ombord

på luftfartyget,

lufifartscertifikat
med jämförlig
handling,
har

medför

på
av besättning
under
tjänstgöring

luftfartyg

om han
eller där-

ombord
har

på luftfartyget,

flygcertifikat

jämförlig

eller

om han
därmed

handling,

den som är medborgare
även i annat land än Sverige och som
utfärdad legitimationshandling
vilken
i
det
landet
myndighet
av

gäller som pass,
4. den som reser till Danmark,

Finland,

Island

eller Norge,

på fartyg som efter utresan med återvändande
tur
passagerare
svensk hamn, om passageraren enligt de villkor
som gäller för
stat och medför särskilt pasresan inte tillåts stiga i land i främmande
serkort för resan.
anlöper

polisen att övervaka efterlevnaden
av bestämmelstycket. Den som enligt första stycket skall medföra pass

Det ankommer

serna i första
vid utresa ur riket är skyldig att
begäran visa upp sitt pass för polisMotsvarande
eller
skyldighet föreligger vid
passkontrollant.
man
annan
inresa

från

utomnordiskt

land,

om det svenska

styrks på annat sätt.

Denna

lag träder

i kraft den 1 juli

‘ Senaste lydelse 1981:1308.

2000.

medborgarskapet

inte

1999:42

SOU 1999:42

F örfattningsförslag

ll

Förslag
1980:100

till

lag

ändring

om

i sekretesslagen

Härigenom

föreskrivs
att 7 kap. 31 § sekretesslagen
lagen skall ha följande lydelse.

till

bilagan

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

1980:100

och

lydelse

7kap.
31
Sekretess

i ärende

gäller

om
lämplighet

prövning

av någons
traktorkort,
att ha körkort,

förarlegitimation

enligt

taxi-

Sekretess

gäller i ärende om
av någons lämplighet
traktorkort,
taxiatt ha körkort,
prövning

yrkestra-

förarlegitimation

fiklagen

1998:490,

luftfarts-

fiklagen

certifikat

eller

behörig-

stånd,

sådant

hetsbevis

som avses i luftfartslaför uppgift om
1957:297
gen
den enskildes
hälsotillstånd
eller
andra

personliga

förhållanden,

kan

1998:490,

certifikat

yrkestraelevtill-

och

behörig-

hetsbevis

som avses i luftfartslaför uppgift
2000x000
gen
om
den enskildes hälsotillstånd
eller
andra
förhållanden,
personliga

antas att den som
uppgiften rör eller någon honom
närstående
lider betydande men

om det kan antas att den som
uppgiften rör eller någon honom
närstående lider betydande men

röjs. Sekretessen
om uppgiften
gäller dock inte beslut i ärendet.

röjs. Sekretessen
om uppgiften
gäller dock inte beslut i ärendet.

om

det

enligt

I fråga om uppgift

i allmän

tio år.

‘ Senaste lydelse 1998:496.

handling

gäller

sekretessen

i högst fem-

l 13

1 14

SOU 1999:42

F örfattningsförslag

Bilaga
lydelse

Nuvarande

i
8§ skall vad som föreskrivs
anges i lkap.
hos
i
myndighet
del
handlingar
rätt
att
ta
av
om
hos
de
något
delar gälla också handlingar
tillämpliga
organ som nämns
av
hos organet.
hör till där angiven verksamhet
nedan i den mån handlingarna
till
i
fall
med
hänvisning
förekommande
i
numret
Verksamheten
anges
vad

med

I enlighet

som

tryckfrihetsförordningen

Svensk

SFS

författningssamling
har uppdragits

verksamheten

på den författning

med stöd av vilken

organet.
Verksamhet

Organ

besiktning

svenska Aeroklubben

Kungliga

samt

och tillsyn

utfárdande

luftvärdighetsbevis

Föreslagen

och

av luftfartyg
fömyande
av

SFS

195 7:297

lydelse

i
8§ skall vad som föreskrivs
anges i lkap.
hos
i
myndighet
del
handlingar
tryckfrihetsförordningen
av
om rätt att ta
delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns
tillämpliga
hos organet.
hör till där angiven verksamhet
nedan i den mån handlingarna
I enlighet

med

vad

som

fall

anges i förekommande
SFS
författningssamling

Verksamheten
Svensk

verksamheten

har uppdragits

den författning

Verksamhet

svenska Aeroklubben

besiktning
samt

och tillsyn

utfárdande

luftvärdighetsbevis
dighetsbevis

Denna

till numret
i
med stöd av vilken

hänvisning

organet.

Organ

Kungliga

med

lag träder

i kraft den l juli

1 Senaste lydelse 1998: 1215.

2000.

SFS

och

av luftfartyg
fömyande
av
och

2000:000

miljövår-

SOU 1999:42
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12

till

Förslag

lag

i räddningstjänst-

ändring

om

lagen 1986:1102
föreskrivs

Härigenom

lydelse.

skall ha följande
Nuvarande

1986:l1021

räddningstjänstlagen

att 43§

Föreslagen

lydelse

lydelse

43 §
en
olyckshändelse

miljön,

skall

orsaka

är anläggningens

omfattning
och

där

anläggning,

Vid

hålla

i övrigt

eller

vidta

verksamheten

ägare

bekosta

erforderliga

eller

innebär

skador

allvarliga

fara

innehavare

skyldig

med personal

beredskap

för

åtgärder

för

att

på människor

att hindra

eller

en
i

att i skälig
och egendom

eller

begränsa

sådana skador.
Detsamma

platser
6 kap.

skall

gälla

flyg-

som har godkänts enligt
luftstycket
9 § första

fartslagen

Detsamma

platser
tillstånd

stycket

195 7:29

2000:000.

Denna

lag träder

i kraft den l juli

l Lagen omtryckt 1992:948.

2000.

som
enligt

skall

gälla

meddelats
6 kap.

flygdrift-

7 § första

luftfartslagen

115
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13

Förslag

bygglagen

till

om

i plan-

ändring

och

l987:l0

föreskrivs

Härigenom

lag

föras en ny paragraf,

att det i plan- och bygglagen 1987:10
9 kap. 2 a
av följande lydelse.

skall

in-

9 kap.

fyra veckor

Minst

2 a §
arbetena påbörjas

innan

flygsäkerhetsanmälan

anmälan

till

skall byggherren

göra en
arbetena
avser
om
eller annan anläggning vars

Försvarsmakten

av en byggnad
sammanlagda höjd kommer att överstiga 50 meter när arbete skall utföbebyggelse eller 20 meter när arbetena skall
ras inom sammanhållen
eller tillbyggnad

uppförande

skall vara skriftannat område. En flygsäkerhetsanmälan
och exbeskriva projektets att, omfattning
lig och den skall kortfattat
akta lokalisering.

utföras

inom

Denna

lag träder

i kraft

den l juli

2000.
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14

till

Förslag
0991:45

föreskrivs

Härigenom
följande

lag

ändring

om

i minerallagen

att 3 kap. 7 § minerallagen

skall

l99l:45

ha

lydelse.

Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

3 kap.
7 §
får inte utan medgivande

Undersökningsarbete
rum inom
område

inom

trettio

från

väg

eller

allmän

trettio

arbetsplan,

järnväg

från

fastställd

enligt

vägsträckning

meter
sådan

som är upptrafik eller tretallmän flygplats,

inom

etthundra

är bosatt under övervägande
område
hotell

eller

med

kyrka,
eller

pensionat

trettio

allmän

väg

eller

järnväg,

meter
eller

flygplats

äga
meter
sådan

fastställd

enligt
trettio

som är upplåten
fik.

låten för allmän
tio meter från
område

inom

arbetsplan,

kanal

eller

område

vägsträckning

från

meter

av bergmästaren

från
kanal

för allmän

tra-

meter från tomt med byggnad där någon
del av året,
undervisningsanstalt,
annan samlingslokal,
område

med vårdanstalt,

elevhem

eller

lik-

om den är avsedd för mer än femtio personer,
eller industriell
med elektrisk kraftstation
anläggning,

nande inrättning,
4. område
område
och bygglagen

med

detaljplan

eller

områdesbestämmelser

enligt

plan-

1987:lO.

inte lämnas i strid
I fall som anges i första stycket 5 får medgivande
med planen eller områdesbestämmelsema.
Om syftet med planen eller
bestämmelserna

inte motverkas,

får dock mindre

avvikelser

göras.

i första stycket 2-4 får undersökav vad som föreskrivs
har lämnats av den som berörs av arbetet. I
ning ske, om medgivande
fall som anges i första stycket 2 skall medgivande
lämnas av ägaren till
till den. I fall
eller tomten och den som har nyttjanderätt
byggnaden
lämnas
av ägare
som anges i första stycket 3 och 4 skall medgivandet
Utan

hinder

och nyttjanderättshavare.

Bergmästaren
Denna

får förena

lag träder

sitt medgivande

i kraft den 1 juli

Senaste lydelse 1998: 165.

2000.

med villkor.

l 17
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SOU 1999:42

F örfattningsförslag

15

Förslag

till

1992:1672

lag

paketresor

om
föreskrivs

Härigenom
skall ha följande

18§

att

lagen

1992:1672

paketresor

om

lydelse
Föreslagen

lydelse

Nuvarande

i lagen

ändring

om

lydelse

18§
Skador

som

omfattas
i

stämmelserna

jämvägstrafiklagen
lagen
eller

195 7:297,
192

1985:193

internationell

om
de
ersätts enligt
i stället för enligt denna

järnvägstrafik
lagarna
lag.

Arrangören

är

alltid

dock

skyldig

att ersätta resenären
vad denne har rätt att fordra

ligt de nämnda

Denna

för
en-

lagarna.

lag träder

i kraft

‘ Senaste lydelse 1994: 1029.

Skador som omfattas
av bei
stämmelserna
sjölagen

luftfartslagen

1994:1009,

luftfanslagen

1994:1009,
1985:

av besjölagen

den 1 juli

jämvägstrafiklagen

2000:000,

internationell

1985:193

järnvägstrafik
lagarna
lag.

om
ersätts

i stället

Arrangören

skyldig

lagen

eller

1985:192

enligt

för enligt
är

denna

dock

att ersätta resenären
vad denne har rätt att fordra
ligt de nämnda lagarna.

2000.

de
alltid
för
en-

SOU 1999:42
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F örfatzningsförslag

till

Förslag

lag

ändring

om

i ordningslagen

1993:1617
föreskrivs

Härigenom

att 2 kap. 3 och 4
skall ha följande lydelse.

1993: 1617

ningslagen

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

och

3 kap.

10§

ord-

lydelse

2 kap.
3 §

tillställning

Med offentlig

enligt

och uppvisningar

tävlingar

denna lag avses
tävlingar
i sport, idrott

i sport och idrott,
danstillställningar,
och festtåg,

tivolinöjen
marknader

och mässor,

inte
som
eller cirkusföreställningar.

sammankomster

att en tillställning
anordnas för allmänheten
För

till

tillställning

En

samt

tillställningar

andra

och uppvisningar
och flygning,

är

att

anse

som

allmänna

skall

krävs att den
anses som offentlig
har tillträde till den.
eller att allmänheten
tillträdet
vilken
är begränsat genom krav på

i en viss förening eller annat villkor
är dock att
allmänheten
har
tillträde
till,
som
om
anse som en tillställning
tillställningen
uppenbarligen
är en del av en rörelse vars verksamhet
består i att anordna tillställningar
uteslutande
eller väsentligen
av detta

medlemskap

inbjudan,

med hänsyn till omfattningen
gäller om tillställningen
eller
tillträde,
de
villkor
den
krets
som gäller för tillträdet
av
som äger
andra liknande omständigheter
är att jämställa med sådan tillställning.

slag. Detsamma

4 §
Allmänna
tillstånd

anordnas

Tillstånd

tillställning
fall,

om

det

tivolinöjen,
tävlingar
motorsport

är

tillställningar

fråga

Tillstånd

tillställning
fall,

danstillställningar,

om
offentliga

marknader

eller

tivolinöjen,

eller

liknande

nöjestillställningar
eller
eller

får inte utan

platser.

på offentliga

att anordna offentlig
krävs även i annat

offentliga
liknande

och offentliga

sammankomster

om

uppvisningar
professionell

i

tävlingar
motorsport,

att anordna offentlig
krävs även i annat
det
fråga
är
om

danstillställningar,
marknader

nöjestillställningar
eller

eller
eller
i

uppvisningar
flygning

eller

l 19
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brottning.

Om

det kan

kan

och
ordning
får emellertid
trafiken,
i
från
befrias
anordnaren

fara

för

eller

för

skyldigheten
enligt
tillställning
beslut

om
med villkor.

söka

att

utan
säkerhet eller

får emellertid
tillstånd

för

för

trafiken,

beslut om
med villkor.

befrias

anordnaren

enligt

tillställning

slag. Ett
av visst
får förenas
befrielse

ordning

skyldigheten

från

tillstånd

stycke

detta

och

för

fara

ske

det

Om

brottning.

professionell

ske utan
säkerhet

söka

att

detta

stycke

för

slag.

Ett

visst

av
befrielse

får

förenas

som avses i l § första stycket 4 eller en
får hållas utan tillstånd,
cirkusföreställning
om den med hänsyn till det
för
och
tiden
utvalda
platsen
den
deltagarantalet,
väntade
En allmän

sammankomst

samt de anordningar
som avses förekomma
eller för trafiken.
säkerhet
och
äga rum utan fara för ordning
sammankomsten

kan antas

3 kap.
10 §

Regeringen

får

meddela

de

föreskrifter
med hänsyn till

ordningen
om
den verksamhet

och

i en hamn som behövs
som
i hamnen. Regeringen f°ar överlämna åt en kommun att meddela
i fråga om hamnar
av
sådana föreskrifter
som ägs eller förvaltas
hamnar
I
fråga
företag.
helägt
kommunen
eller av ett av
kommunen
om
får regeringen överlämna
någon
förvaltas
eller
ägs
annan
av
som
länsstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.
säkerheten

bedrivs

Föreskrifter

enligt första stycket skall ange det område i vatten och
skall gälla.
föreskrifterna
Bestämmelser
om ordningen

på land inom vilket

och

säkerheten

finns i luflfartslagen

Denna

lag träder i kraft den 1 juli 2000.

på

flygplatser
2000:000.

SOU 1999:42
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F örfattningsförslag

till

Förslag

1993:1742

Föreslagen

lydelse

eller

inom

av
3 § första

från

luftfartyg

stycket

första

lkap.

-

luftfartslagen

meningen

Tillsom regeringen bestämmer.
stånd skall meddelas endast om
det finns särskilda skäl för det.
Är Sverige i krig eller krigsfara

liknande

får inte utföras
inom

eller

2000:000,

regeringen

från

av sådana
besom

regeringen
av
6 § första stycket

meningen

tillstånd
utan
av
eller den myndighet

1957:297,

regeringen

eller

restriktionsområden
stämts

för land-

lydelse

registrering

enligt

regeringen

om skydd

Fotografering

av sådana
besom

restriktionsområden

lkap.

liknande

eller

får inte utföras

registrering

i lagen

att 4 § lagen 1993:1742
skall ha följande lydelse.

Fotografering

stämts

ändring

föreskrivs

Härigenom

luftfartyg

om

skydd för landskapsinformation

om

skapsinfonnation
Nuvarande

lag

enligt
första

luftfartslagen
tillstånd
utan
av
eller den myndighet

Tillsom regeringen bestämmer.
stånd skall meddelas endast om
det finns särskilda skäl för det.
eller råder det sådana utomordentli-

ga förhållanden
av att det är krig utanför Sveriges
som är föranledda
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen
föreskriva
att vad som sägs i första stycket skall gälla för fotografering
och liknande

från luftfartyg

registrering

även inom

eller av andra om-

råden än restriktionsområden.
Befälhavare

registrering

på luftfartyg

inte utförs

i strid

skall se till att fotografering
eller liknande
med bestämmelserna
i första och andra

styckena.

Denna

lag träder

i kraft

den l juli

2000.

l2l
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18

till

Förslag

1994:

1547

Härigenom
skall ha följande

lag

om

tullfrihet

om

m.m.
om tullfrihet

att 5 § lagen 1994:1547

föreskrivs

m.m.

lydelse.
Föreslagen

lydelse

Nuvarande

i lagen

ändring

lydelse

5§
Tullfrihet

rustning

gäller för markutundervisningsoch

som skall användas vid
i samband med civil luftfart

materiel
eller

som är specialkonstruerade
för att användas
som luftfartsutrustning samt delar och tillbeoch

hör

till

sådan

materiel,

när vaflygskola,
en
rorna
luftlufttrañkföretag,
ett
en
eller
fartsmyndighet
en annan
förtullas

förvaltning

Denna

för

för allmän

lag träder

flygplats.

i kraft

den l juli

Tullfrihet

rustning

gäller

för

markut-

undervisnings-

och

som skall användas vid
eller i samband med civil luftfart

materiel

som är specialkonstruerade
att användas
som luftfartsutrustning
samt delar och tillbe-

och
för

hör

till

sådan

materiel,

när vaflygskola,
en
rorna
luftlufttrañkföretag,
ett
en
eller
fartsmyndighet
en annan
förtullas

förvaltning

2000.

för

för en flygplats.

1999:42
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1

och dess

Utredningsuppdraget
genomförande

Uppdraget
Enligt

direktiv,

utredningens

är uppdraget

se bilaga

att göra en över-

område och utarpå den civila luftfartens
syn av gällande författningar
behövs.
med
Huvudsyftet
beta förslag till den författningsreglering
som
modernisera
och
luftfartslagstifiningen
utredningen
ananges vara att

regelverk som binder Sverige. I direkpassa den till det internationella
särskilt vissa frågor och problem som bör behandlas.
tiven framhålls
omfattar

Utredningsuppdraget

inte bestämmelserna

i 9 kap.

17-30

luftfartslagen.
Enligt
fartens

författningar
på den civila luftavser översynen
ingår bestämmelser
I luftfartslagen
som avser militär
Eftersom
de återfinns
i en
för statsändamål.
och annan luftfart
direktiven

område.

luftfart

uteslutande

har utredrör den civila luftfarten
så att uppdraget även omfattar
en översyn av

författning
ningen

som nästan
tolkat direktiven

dessa bestämmelser.
Den 6 mars 1997 beslutade regeringen att utredningen skulle saneNågra
frågan om sakrättslig verkan av registrering av luftfartyg.
för
för detta arbete lämnades inte. Som underlag
särskilda direktiv
ut-

dovisa

arbete

redningens
rättsläget
kandet

i frågan.

Rättigheter

Under
ser, vilka

19 februari

upprättad

emellertid

en inom regepromemoria
angående

del av uppdraget har redovisats
i luftfartyg SOU 1997: 122.

utredningstiden

har regeringen

i utredningens

överlämnat

i delbetän-

ett antal

skrivel-

arbete.

av uppdraget

Utredningsarbetet
Varje

1997

Denna

har beaktats

Genomförandet

arbete.

i denna fråga överlämnades

den

ringskansliet

har bedrivits

avsnitt

i de former

i betänkandet

som är brukliga
har sålunda diskuterats

i kommittémed exper-

124
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och dess genomförande

Utredningsuppdraget

terna vid två eller flera
dana sammanträden.

sammanträden.

med

och advokater
Under

bedrivande

arbetets

har samråd

i olika

24 så-

har utredningen

av synpunkter från branschhåll
branschorganisationer,
flygföretag,
luñträtt.
med
arbetar
som

För inhämtande
kontakt

har hållits

I utredningen

haft

försäkringsmäklare
skett med Luft-

frågor

Försvarsmakten,
InRiksåklagaren,
Rikspolisstyrelsen,
fartsverket,
haverikommission,
BoStatens
produkter,
för strategiska
spektionen
Vissa frågor har
och länsstyrelser.
verket, Svenska Kommunförbundet
med

diskuterats

ytterligare

Samråd

myndigheter.

skett

har även

med

EG-kommissionen.
rådet

Brottsförebyggande

har varit

behjälpligt

med

vissa

statistik-

uppgifter.
i andra länder har utredmed regelsystemen
För att få jämförelser
i
luftfartslagstiftningama
del
ningen tagit
en del av de ledande luftav
med
hänsyn till den stora
Då luftfartslagstiftningama,
fartsnationema.
regelverket har fått, är relativt likartade,
det internationella
anslutning
inte funnit

har utredningen
utländsk

skäl att annat

än undantagsvis

hänvisa

till

lagstiftning.

Samferdselsmed Norge
förekommit
övrigt
Danmark
Statens Luftfartsvzesen
och Luftfartsverket,
departementet
och Luftfartsverket.
Trafikministeriet
och Finland Justitieministeriet,
Kontakter

har

Utredningen

i

har i sitt arbete samrått

med eller inhämtat

utredningar,
av vilka särskilt
ar från en rad pågående
K
och Utredningen
M 1993:04
jöbalksutredningen

upplysning-

bör nämnas Mil1998:03
om kör-

kortsingripanden.
och
arbete har resulterat i förslag till en ny luftfartslag
förslag föranleder upphävande av vissa
Dessa
luftfartsförordning.
en ny
författningar
samt ändringar i ett stort antal författningar.

Utredningens

1999:42
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2

Det

l

lufträttsliga

regelverket

Inledning

I detta kapitel
ket. Med

skall

översiktligt

redogöras

för det lufträttsliga

regelver-

lufträtt

avses här de rättsregler som hänför sig till den civila
luftfarten
eller förhållanden
som står i samband därmed
Lufträtten
rättsområde
vari ingår delar av
komplext
mycket
är ett
från
alla de stora juridiska
disciplinema,
statsrätt och folkrätt överciviltill

rättsämnena

straff-

och processrätt

kärna av en rad specialförfattningar.
De
luftfartslagen
1957:297
dessa
och
luftfartsförordningär
av
En nämnare redogörelse för innehållet
i dessa båda fören 1986:171.
författningar
lämnas i avsnitt 2.5.
fattningar och övriga lufträttsliga
I Sverige

utgörs

lufträttens

viktigaste

för lufträtten är att den har en utpräglat internationell
För att flyget skall kunna fylla sin uppgift i den internationella
internationella
samfärdselns
tjänst krävs gemensamma
regler. Sådana
Karakteristiskt

karaktär.

utarbetats sedan början av 1900-talet.
svenska luftfartslagstiftningen
den
är i stor utav
beroende av de internationella
åtaganden som Sverige har

regler har kontinuerligt
Utformningen
sträckning

anslutning vissa konav den stora internationella
ventioner
har fått överensstämmer
till stor del de nationella
luftfartslagmed varandra.
stiftningama
gjort.

Mot

bakgrund

Under senare år har svensk lufträtt även påverkats av den europeiska integrationen.
har blivit
Detta har skett genom att EG:s regelverk

tillämpligt

på svensk luftfart

vid olika tidpunkter

och i olika

omfattning,

först

genom ett särskilt avtal mellan Sverige, Norge och EEG, därefter
ekonomiska
samarbetsområdet
och slutgenom avtalet om Europeiska

ligen genom

Sveriges

‘ Jfr Kurt Grönfors,
s. 347.
2 Se a.a. s. 349.

anslutning

till Europeiska

Om trafikskadeansvar

unionen.

utanför

kontraktsförhållanden,
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Enligt

att
är ett av syftena med utredningen
kunna
regelverket. För att
till det internationella
görs i det följande en genomgång av det internadirektiv

utredningens

anpassa lagstiftningen
fullgöra denna uppgift

regelverk

tionella

SOU 1999:42

regelverket

som Sverige

har att följa.

konventioner

Internationella

2.2
2.2.

Chicagokonventionen

l

civil luftangående internationell
konventionen
1944 är den centrala konundertecknades
den 7 december
fart
- som
konvention,
område
Denna
luñzrättens
ventionen
pâ
som utgör grunluftfarten,
har i stort sett
inom
samarbetet
internationella
den för det

Chicagokonventionen

universell

anslutning

Sverige ratificerade

i

1998 hade

december

konventionen

i september

185 länder anslutit
1946 SÖ 1946:2.

sig.

består av fyra avdelningar.
innehåller
de egentliga
Luftfart
avdelning
första
Konventionens
—
——
den veuttryck
Inledningsvis
rörande lufifart.
bestämmelserna
ges
suveränitet
att varje stat har full och uteslutande
dertagna principen

Chicagokonventionen

Vidare finner man de regler som behandöver sitt eget luftterritorium.
Luftfördragsslutande staters territorium.
andra
lar rätten att flyga över
i
trafik
f°ar
princip
internationell
fartyg som inte används i regelbunden
För reområde utan tillstånd.
konventionsstats
flyga över främmande
eller
lufttrafik
krävs däremot särskilt tillstånd
gelbunden internationell
skall överstat vars territorium
av den främmande
regler
återfinns
även
avdelningen
om luftfartygs
luftfart,
nationalitet,
om
av internationell
om åtgärder för underlättande
måste vara uppfyllda vad
avseende
flygsäkerheten
med
på
villkor
som
luftför personal som tjänstgör ombord
certifikat
gäller luftfartyg,
annat bemyndigande
flygas. I den första

fartyg

beträffande

och inskränkningar

om internationella

samt bestämmelser

riel,

gods och krigsmatenormer och rekommenda-

last farligt

tioner.
I konventionens

luftfartsorganisationen,

andra

avdelning

ICAO

regleras

International

den Internationella
Civil

Aviation

civila

Organiza-

Angående ICAO, se nedan avsnitt 2.4.1.
behandlar den internationella
i konventionen
Den tredje avdelningen
och annan marklufttrafiken.
Här finns regler om bl.a. flygplatser
fördragsslutande
de
har
staterna rätt
konventionen
organisation. Enligt

tion.

3 För en redogörelse av Chicagokonventionens
Malmberg, Rätt till lufifart, s. 37 ff.

tillkomsthistoria,

se Lars-Göran
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att ange de luftfartsleder
som trafiken
får
användas
i
internationell
trafik.
som
Konventionens
melser,

fjärde

innehåller

olika

följa,

och de flygplatser

Slutbestämsom betecknas
om andra avtal rörande luftfart,
om
och om ratifikationer.
Här upptas slutligen

avdelning,

bestämmelser

och undantagstillstånd

krig

skall

regelverket

definitioner.

Till

Chicagokonventionen

färdats

av ICAO,

ett antal bilagor

finns

se nedan avsnitt

armex

som har ut-

2.4.1.

Transitöverenskommelsen

2.2.2

Samtidigt

med

International

The

Freedoms

Two

Air

International
doms

Agreement.

1945:3

undertecknades

Chicagokonventionen

kommelsen

Air

Agreement,

godkändes

transitöverens-

Transit
och

Agreement

Transport
De

Services

Agreement,
även kallad
lufttrafiköverenskommelsen

även

av Sverige

kallad

The

i november

Five
1945

FreeSÖ

och 4.

Transit-

och lufttrañköverenskommelsema

innehåller

till
rättigheter i förhållande
om medlemsstaternas
lufttrañk.
internationell
Bakgrunden
regelbunden

bestämmelser

varandra
till

i fråga om

överenskommel-

bröts ut ur förslaget till Chicagokonsema är att ett antal bestämmelser
ventionen med hänsyn till att de visade sig inte kunna vinna lika allmän
som konventionen
Transitöverenskommelsen

anslutning

i övrigt.
innehåller

de två första

så kallade

frihe-

och tilläggsöverensterna; rätten
annan av konventionen
och rätten att landa för andra än
kommelsen
bunden stats territorium
ändamål i annan av konventionen
och överenskommelsen
trafikmässiga
att överflyga

bunden

stats område.
Lufttrañköverenskommelsen

friheter
som
rättigheterna,

omfattar

transitöverenskommelsen,

fem friheter,
vilka

utgör

dels samma två
de icke-trafikala

dels tre andra friheter av ekonomisk
och trafikal
natur.
innebär att en stat i förhållande
till en annan stat
Den tredje friheten
hemmahörande
i den andra staten rätten att befordmedger flygföretag
hemstat till den först
gods och post från flygföretagets
ra passagerare,
nämnda staten. Den fjärde friheten är det spegelvända förhållandet,
dvs.
hemmahörande
i en annan stat att befordra
rätten för ett flygföretag
passagerare, gods och post från den medgivande staten till tlygföretagets hemstat. Den femte friheten är en rätt som en stat ger i förhållande
till en annan stat att flygtöretag
hemmahörande
i den sistnämnda staten
skall utgå eller avslutas i flygföretagets
hemstat- som
mellan
får befordra
den
och en
medgivande
staten
passagerare

på flygningar
även

eller flera andra stater.
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regelverket

i

I
4

med

Transitöverenskommelsen,
för

melsen

aldrig

har däremot

114 anslutna
luftfarten.

regelbundna

internationella

den

Sverige

betydelse.

fått någon egentlig

har i

sin anslut1983
- sagt upp

april 1982 - med verkan från den 29 april
ning till lufttrafiköverenskommelsen.

Warszawakonventionen

2.2.3
År

stater, är av stor vikt
Lufttrafiköverenskom-

i Warszawa

1929 avslutades

bestämmelser

vissa

rörande

konventionen

fastställande

av
luftbeom internationell
tillträdde
denna i juni 1937

i fråga

gemensamma
Sverige
Warszawakonventionen.
fordran,
SÖ 1937 nr 19. 146 stater har anslutit sig till konventionen.

lufttransporter
gäller internationella
som utförs av ett
eller som mot ersättning utförs av någon annan. I konlufttrafikföretag
ventionen
regleras frågan om fraktförarens
ansvar för skador på passaKonventionen

resgods och gods. Det finns även bestämmelser
om olika transförfoganderätt
över godset. Konoch om avsändarens
porthandlingar
och regler om samvidare forumbestämmelser
innehåller
ventionen
gerare,

mansatta transporter.
Warszawakonventionen
kommit

inte alla ändringar
1955 tillkom

har ändrats vid ett flertal
att träda i kraft.

det s.k. Haagprotokollet,

tillfällen,

dock har

vars viktigaste resultat var att
fördubblades.
Sverige

vid personskada
ansvarsbegränsningsbeloppet
SÖ 1963:40.
1960
år
Haagprotokollet
tillträdde

sig till

Warszawakonventionen

protokollet.

127 stater har anslutit
ändmed Haagprotokollets

Den bärande princibenämnas Warszawa-Haagsystemet.
inte
uppsåt eller grov
begränsat
fraktförarens
är
är
om
att
ansvar
pen
samtidigt som denne har s.k. presumtionskan styrkas
oaktsamhet
ansvar när det gäller vållande.

ringar

brukar

I Warszawakonventionen

och Haagprotokollet

finns

inga regler

om
helt eller delvis har utförts av
när en flygtranspoit
Detta
än den som har träffat transportavtalet.
någon annan fraktförare
1961.
från
år
Den
Guadalajarakonventionen
regleras istället i den s.k.
bestämmelinnehåller
och
utgör ett tillägg till dessa överenskommelser
ansvarets

fördelning

luftbefordran
som utförs av någon annan än den
ser om internationell
har trätt i kraft och Sverige
Konventionen
fraktföraren.
avtalsslutande
SÖ
79 stater har hittills
1967:39.
1966
år
densamma
ratificerade
anslutit

sig.
därefter genom det s.k. Guareviderades
från år 1971. En av de viktigaste förändringarna
för personskada
att ansvarsbegränsningsbeloppet

Warszawa-Haagsystemet
temala

Cityprotokollet

i detta instrument

höjdes

väsentligt

var

samtidigt

som strikt

ansvar

infördes

mot att ansvars-
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inte fick

begränsningsbeloppet

Således

överskridas.

regelverket

är begränsnings-

för personskada

beloppet

20 000 USD

ca 10 000 USD i Warszawakonventionen,
i Haagprotokollet
och ca. 100 000 USD i Guatemala

ca.
City-

protokollet.
Guatemala

sannolikhet

största

har inte trätt

Cityprotokollet
aldrig

att göra

detta.

i kraft

Den

ringa

och kommer

med

anslutningen

till

till sammankallandet
var huvudanledningen
av en ny
konferens i Montreal
år 1975 som resulterade i Montrealprotokollen
1SÖ
SÖ
tillträtt
har
1978:
18,
samtliga
fyra
Montrealprotokoll
Sverige
1978:19, SÖ 1988:27 och SÖ 1988:28.
detta instrument

l och 2 innebär

Montrealprotokollen

respektive

Warszawakonventionen

protokoll

de materiella

3 inkorporeras

ändringar

Genom

bestämmelserna

av

Montreal-

i Guatemala

4 innebär att Guatemala Cityprotokolockså görs tillämpliga
på gods. Dessutom
dokumentbestämmelsema
för godstransporter.

medan protokoll

Cityprotokollet
lets principer

endast formella

Haagprotokollet.

för personskada

modemiserades

Av Montrealprotokollen

har nr
2 och 4 nyligen trätt ikraft
aldrig kommer att göra detta.

medan

nr 3 sannolikt
inDet kan påpekas att mot bakgrund av att konventionsbindningen
blir
skilda
aktuella
olikformig,
i
förregler
Warszawasystemet
är
om
hållande till olika länder alltefter ländernas bundenhet av de olika överenskommelsema.

protokoll

och eventuella
Frågan om en modernisering
av konventionssystemet
eller regionala, tvingande eller frivilvärldsomspännande
har ständigt varit aktuell
liga förändringar
av ansvarsbestämmelsema

provisoriska,
sedan

I detta

1960-talet.

sammanhang

kan nämnas

den s.k. London-

från år 1974 om en provisorisk
höjning av ansvarsi respektive land. Sverige deltog i denna
flygforetagen

överenskommelsen

beloppen

för

Behovet av ersättningsregler
prop. 1975/76:54.
bl.a.
ett modernt synsätt har vidare lett till olika initiativ
för EG, ECAC och den internationella
flygbolagsorgani-

överenskommelse

anpassade till
inom

ramarna
sationen IATA.

se

Dessa initiativ

genomgripande

har påskyndat

modernisering

och även i sak påverkat arbetet med en
av det globala kon-

och konsolidering

Inom ICAO:s ram har sedan år 1994 pågått ett arbete
till
konarbeta fram ett förslag till en ny konsoliderad
syftat
att
som
ventionstext.
Ett sådant förslag föreligger nu och ICAO:s råd har kallat

ventionssystemet.

till

en s.k. diplomatkonferens
kommer att behandlas.

5 19-0665Nyluftfanslag

i maj

1999

där konventionsförslaget

129

130

SOU

regelverket

Det lujirättsliga

1999:42

Genêvekonventionen

2.2.4

blev tidigt
erkännande
av rätt till luftfartyg
om internationellt
Arbetet med att utarbeta en överenskomföremål för uppmärksamhet.
melse på detta område påbörjades redan år 1925. Detta slutfördes
av
den s.k. inskrivningskonventionen
ICAO i juni 1948, då en konvention,

Frågan

eller

undertecknades
i Geneve. Denna konvenSÖ
1955:36.
81 stater har anslutit
år 1955

Genévekonventionen,
av Sverige

tion tillträddes

sig till den.
innehåller

Genévekonventionen

s.k. kollisionsnormer.

i huvudsak

I

regleras främst frågan om vilka rättigheter i ett luftfartyg
konventionen
skall erkänna. Dessa är äganderätt, optionssom konventionsstatema
på minst sex månader och hypotek eller liknande räträtt, nyttjanderätt
för en fordran. Varje sådan rättighet skall erkännas
enligt lagen i den stat där fartyget var registrerat
om den har tillkommit
i en inskrivoch om rättigheten har skrivits
tillkom
när rättigheten
ningsbok i den stat där fartyget är registrerat. De rättigheter
som erDe luftefter de s.k. luftpanträttema.
känns har bästa rätt i luftfartyget
säkerhet

till

tigheter

panträtter

bärgarlön

som erkänns enligt
och för extraordinära

konventionen
kostnader

för fordran

är panträtt
vid bevarandet

av fartyget.

I

försäljning
av
om exekutiv
nationalitet
och om möjligheten
ett luftfartygs
luftfartyg
att förändra
om fartyget besväras av inskrivna rättigheter.

1933

I maj
Denna

bestämmelser

Romkonventionen

2.2.5

vissa

vidare

finns

konventionen

avslutades

gemensamma
konvention,

sättningarna

i Rom

konventionen

bestämmelser

i fråga

den s.k. Romkonventionen,

rörande
om

fastställande

kvarstad
behandlar

av
å luftfartyg.
bl.a.

förut-

skall kunna beläggas med kvarstad. Sveför att luftfartyg
SÖ 1938:14.
31 stater har anslutit
denna konvention

rige har tillträtt
sig till den.

Tokyokonventionen

2.2.6

begångna ombord
om brott och vissa andra handlingar
undertecknades
i september
den s.k. Tokyokonventionen,
SÖ
december
1967:40.
i
1966
konventionen
tillträdde
1963. Sverige
tillämplig
på
anslutit
Den
sig.
är
har 166 stater
Till denna konvention

Konventionen

på luftfartyg,

straffbelagda
äventyra

handlingar

ett luftfartygs

andra handlingar
som kan
men också
säkerhet eller säkerheten ombord m.m. Den av-

l
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regelverket

för att konvenbrott. En förutsättning
ser dock i princip inte politiska
ombord
på ett lufthandlingen
begås
tionen skall vara tillämplig
är att
Konventionens
jufartyg som är registrerat i en fördragsslutande
stat.
har jurisdikinnebär
att registreringsstaten
medlemsstaterna
ombord
och
begås
att
över de handlingar
som
medhar skyldighet att se till att de kan utöva den rätten. Konventionen
med
jurisdiktion
i
inskränkning
för dock ingen
staternas rätt att utöva
risdiktionsbestämmelser
tionsrätt

finns bestämmelser
stöd av nationell
lag. I konventionen
om vilka behar
och de övriga besättningsmedlemmama
befálhavaren
fogenheter
vissa
när någon ombord begår brott. Slutligen innehåller konventionen

regler

om de fördragsslutande

staternas

skyldigheter

vid flygplanskap-

ningar.

Haagkonventionen

2.2.7

korn under slutet av 1960-talet att bli ett allt störkonferens
i Haag antogs i december
På en diplomatisk
re problem.
för bekämpande av olaga besittningstagande
1970 en konvention
av
F lygplanskapningama

luftfartyg,

Sverige ratificerade
den s.k. Haagkonventionen.
SÖ
168
1971:17.
1971
stater har anslutit sig till

nen imaj
konventionen
brott

med

förbinder
stränga

straff.

sig konventionsstatema
Vidare finns regler

om åtalsrätt

tillämpningsområde,

och domsrätt

konventioden. Genom

att belägga kapningsbl.a. om konventionens
samt om utlämning

för

kapningsbrott.

Montrealkonventionen

2.2.8

luftfartens

Rörande

säkerhet

ligen den i Montreal

nämytterligare
en konvention,
konventionen
för
1971 undertecknade

föreligger

i september

av brott mot den civila luftfartens säkerhet, den s.k. Mont1973 SÖ
realkonventionen.
Denna ratificerades
av Sverige i juni
har 169 stater anslutit sig. Konventionen
Till konventionen
1973:48.

bekämpande

behandlar

fartyg

eller är riktade mot luftsom begås ombord
förbinder
konventionen
De stater som tillträder
Konventiostraff.
att belägga sådana brott med stränga
överensstämmer
i övrigt regler som i stor utsträckning

sabotagebrott

under

sig därigenom

flygning.

nen innehåller
med Haagkonventionen.
Till

Montrealkonventionen

finns

från år 1988
ett tilläggsprotokoll
används
i interflygplatser som

av våldsbrott
som rör bekämpande
ratificerades
Tilläggsprotokollet
civil luftfart.
nationell
av Sverige
87 stater har tillträtt tilläggsprotokollet.
1990 SÖ 1990:16.

år

l3l
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kommersiella

i juli

ratificerade

kommelsen
Europa.

i icke

rättigheter

om

regelbunden

i Europa

luftfart
Sverige

överenskommelsen

multilaterala

Den

1999:42

1957 SÖ

om kommersiella
Överenskommelsen

1959:75

rättigheter
innebär
för

regelbunden

regelbunden

överensluftfart
i

staterna
att de fördragsslutande
i icke
kommersiella
luftfartyg

rättigheter
ytterligare
internationell
trafik
utöver
Överenskommelsen
Chicagokonventionen.

tillförsäkras

den multilaterala
i icke

de rättigheter
är öppen

som följer
av
för undertecknan-

de av de stater som är medlemmar
av ECAC angående ECAC, se avi
civila
luftfartyg
på
snitt 2.4.2.
Den är tillämplig
som är registrerade
i en fördragsslutande
och som brukas av medborgare
en medlemsstat
myndigheternas
att detta sker med de nationella
stat under förutsättning
tillträde
till
de
försäkras
fördragsslutande
Luftfartygen
godkännande.
eller flygvid vissa angivna fonner av transporter
staternas territorier

ningar.
har tillträtts
av EU/EES-stater,
som i huvudsak
för nämnda
då trañkrättighetsfrågor

Konventionen,
en minskad
numera regleras
fått

betydelse
av mera

långtgående

bestämmelser

har
stater

i gemenskapsrät-

ten.

Eurocontrolkonventionen

2.2.10

multilaterala

överenskommelsen

och den
om

undervägsavgifter
Genom

Eurocontrolkonventionen
i kraft

och trädde

sation för luftfartens

den 1 mars
säkerhet

1960
som ingicks den 13 december
organi1963 tillskapades
en Europeisk
Eurocontrol.

för
på 20 år blev föremål
som hade en giltighetstid
den
febdaterat
12
Ãndringsprotokollet,
1981.
omfattande
ändringar år
i den
1986 och konventionen
ruari 1981, trädde i kraft den 1 januari
förlängd med 20 år från detta
ändrade lydelsen fick sin giltighetstid
Konventionen

med automatisk

datum
Tillträde

till

förlängning

Eurocontrolkonventionen

fem år i taget om den inte sägs upp.
tillträde
till
medför automatiskt

som ingicks
om undervägsavgifter
1981. För närvarande
är samma länder parter i båda
den 12 februari
arbete med att revidera Eurocontrolkonvendessa avtal. Ett omfattande
ett ändtionen inleddes år 1993 och den 27 juni 1997 undertecknades
överenskommelsen

den multilaterala

konferens
i Bryssel. Vid samma tillen diplomatisk
enligt vilket den multilaterala
undertecknades
ett tilläggsprotokoll

ringsprotokoll
fälle

vid
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överenskommelsen
den reviderade

regelverket

att gälla och ersättas av bilaga IV till
Dessa båda protokoll har ännu inte trätt i

skall upphöra

konventionen.

kraft.
är medlem

Sverige

i Eurocontrol

sedan den l december

1995 SÖ

och har tillträtt
den multilaterala
1995:81, se även prop.
SÖ
överenskommelsen
1995:82.
Sammanlagt
om undervägsavgifter
Eurocontrolkonventionen
och den multilaterala
har 27 stater tillträtt

1993/94:l04

överenskommelsen

Ursprungligen

om undervägsavgifter.
var det främsta syftet

med Eurocontrol

att tillskapa
för såväl

som skulle sköta flygtrañkledningstjänsten
en organisation
i medlemsstatemas
militär som civil flygtrafik
övre luftrum.

Det visade

från
trots betydande påtryckningar
att medlemsstaterna,
EG-kommissionen,
i
mycket
begränsad
Europaparlamentet
som

sig emellertid
såväl

omfattning
rocontrol.

var beredda

Organisationen

att överlåta kontrollen
av sina luftrum till Eukom därför att utöva flygtrafikledningstjänst

område i det övre luftrummet
i ett begränsat
över Beneluxdåvarande
Irland.
Västtyskland
delar
Som en
och
över
samt
staterna
av
Eurocontrolkonventionen
1981
följd härav ändrade medlemsstaterna

endast

skulle utöva operativ
att organisationen
Eurocontrol
kom nu i stället att deoch planerings- och utvecklingsfrâgor
finieras som ett planeringsorgan
Eurocontrol
handhar efter
plats i verksamheten.
fick en framskjuten
endast flygtrañkledningstjänsten
inom det övre
konventionsändringen
och Beneluxluftrummet
av norra delen av det tidigare Västtyskland
och den ursprungliga

trañkledning

övergavs

tanken

i praktiken.

främsta

uppgift

är att värna om flygsäkerheten
Eurocontrol
har till uppgift att få till
genom att
och integrering
flygtrastånd en harmonisering
av medlemsstaternas
fikledningssystem.
staterna. Eurocontrols
och detta görs bl.a.

av underden
interavgift som är
Undervägsavgift,
vägsavgifter.
nationella
beteckningen,
är den avgift som tas upp för utnyttjande
av
och andra hjälpmedel
och de navigeringshjälpmedel
den flygtrañktjänst
Förutom

dessa uppgifter

handhar Eurocontrol
eller en

staten tillhandahåller
som den överflugna
inom vilket
tionsområde,
dvs. det luftrum

ñktjänsten.
underviigs,

hanteringen

route

inom

sitt

flyginforma-

man svarar för flygtratillhandahålls
den
omfattar
tjänst
Avgiften
som
dvs. under hela flygningen bortsett från start och landning

samt ut- och inflygning.
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års

1951

2.2.11

avtal

rörande

Norge

mellan

Sverige,

samarbete

och

Danmark

på luftfartens

område
År

Danmark
och Norge ett avtal rörande samarSÖ
Genom detta avtal enades de
1952:44.
område

Sverige,

1951 ingick

bete på luftfartens

skulle samarbeta i utövtre länderna om att deras luftfartsmyndigheter
lufttrafik
nödvändig enligt gälSAS
är
andet av den kontroll
över
som
bestämmelser.
internationella
Närmare
och
lande lagar, trafiktillstånd
rörande formerna för samarbetet skall, såvitt möjligt efter
bestämmelser
Avtalet,
fastställas
av de tre regeringama.
luftfartyg,
registrering
bestämmelser
av
om
och förhållanden
in- och utförsel
av flygmateriel

enhetliga

linjer,

innehåller

vissa

certifikat,

som även
luftfartsvid

krigs-

lydelse efter den

kunde enligt sin ursprungliga
parterna med
1974 sägas upp av envar av de fördragsslutande
år
år 1959 SÖ 1959:42,
12 månaders varsel. Genom tilläggsprotokoll
SÖ
SÖ
har
avtalets
giltig1989:74
år
1989
och
1977:40
1976
senast

eller beredskapstillstånd,
l oktober

det senaste tilläggsprotokollet
efter den 1 oktober 2004. Med anledning

kan avtalet

säav att konsortiunder
SAS har förlängts
är ett nytt tilläggsprotokoll
innehålla
skall
detta
tilläggsprotokoll
Avsikten
är även att

Enligt

utsträckts.

hetstid

gas upp först
alavtalet gällande
utarbetande.

av avtalet.

en förlängning

2.3

EG

2.3.1

EG:s

Av
skall

artikel

3 f

omfatta

EG-fördraget

transportpolitik

i EG-fördraget

en gemensam
som behandlar

och

luftfarten

verksamhet
att gemenskapens
I det kapitel i
på transportområdet.
tjänster har det tagits in ett särskilt stad-

framgår

politik

för tjänster på
att fri rörlighet
i en särskild avdelskall regleras av bestämmelserna
transportområdet
74-84
avdelning
Denna
utgörs
angående
ning
transporter.
av artiklarna

gande,

artikel

i EG-tördraget

61.1,

som

artiklarna

föreskriver

70-80

enligt Amsterdamfördraget.
innebär

Att

det

inte att

avseende transportområdet
finns en särskild avdelning
inom transportsektorn,
i övrigt inte skulle äga tillämpning
fördraget
särskilda
har krävt vissa särlöstransportfrågornas
natur
endast
att
utan

ningar.‘

För en närmare redogörelse av EG:s transportpolitik,
porter, Publica EU.

se Ragne Wiberg, Trans-
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I artikel
den

inom

för

ramen

slut,

övergångsperiodens

tredje

skulle

skall
stadgas att medlemsstaterna
transportpolitik.
en gemensam

74 i EG-fördraget
mål

fördragets

dvs.

genomförda

mål ha varit

fördragets

regelverket

vid

uppnå
Efter

av år 1969,
såtransportområdet

utgången

och

När övergångsperamen för en gemensam transportpolitik.
emellertid
inte
fördragsmålet
hade
ut
om en gemensam
fortsatte att lämna rådet
Kommissionen
förverkligats.
transportpolitik
ledes inom

rioden

löpte

vilket syftade till att en
på transportområdet,
lagstiftning
etableras mellan medskulle
så
småningom
transportpolitik
gemensam
Rådet var dock inte berett att anta något sammanhänganlemsländerna.
till

förslag

de transportpolitiskt

program,
delområden

inom

författningar

utan nöjde sig med att endast anta vissa
där det bedömdes som särskilt önskvärt

kom till stånd mellan medlemsländemas
transportatt harmonisering
I början av 1980-talet ansåg Europaparlamentet
att rådet
lagstiftningar.
underlåtenhet
införa
sin
borde ställas till ansvar för
att
en gemensam
stämde därför
rådet inför
EGEuropaparlamentet
transportpolitik.
13/83
avgörande år 1985 mål
i ett uppmärksammat
fann
domstolen
1513
rådet
1985,
Rådet,
REG
att
mot
s.
Rådet
hade
inte
sina
till
fullgjort
fördragsbrott.
hade gjort sig skyldigt
förpliktelser
genom att det inte hade sett till att den fria rörligheten för
och att villkor
inte hade fastförverkligats
internationella
transporter
och

domstolen

Parlamentet

Unrätt att verka i andra medlemsstater.
som gav transportförare
lade
kommissionen
fram
vitsin
avgörande
detta
gefár samtidigt med
bok om förverkligandet
av den inre marknaden. Rådet har därefter anförordningar
och direktiv
på transtagit ett antal mycket betydelsefulla
avregleringar.
betydande
till
lett
portområdet
som
ställts

Det var länge föremål för tvekan om luftfarten liksom sjöfarten föll
Orsaken härtill var artikel 84.2 i
i EG-fördraget.
under bestämmelserna
rådet att med kvalificerad
där det sägs att det tillkommer
vilka regler som skall gälla för dessa båda transinte
portmedel. Rådet kunde trots upprepade förslag från kommissionen
klarhet
stämde
komförmå sig att fatta något sådant beslut. För att få
167/73
därför rådet inför EG-domstolen,
missionen
som år 1974 mål

EG-fördraget

bestämma

majoritet

REG 1974, s. 359 förklarade
mot Frankrike,
bestämmelser
skall gälla i den mån
allmänna

Kommissionen

EG-fördragets
regler

finns

portkapitlet

angivna
inte

i fördraget,

skall

tillämpas

dels att
inte säri det särskilda trans-

dels att reglerna
för luftfart och sjöfart,

så länge rådet

och att luftfart och sjöfart därmed faller under
Innebörden av detta avgörande var att de
de allmänna fördragsreglema.
den fria cirkulationen
etableringsrätt,
reglerna om
allmänna
av varor,
luftfart.
arbetskraft,
tjänster osv. också skall tillämpas
inte har beslutat

År

vanligen

1986 kom
kallat

annat,

det ännu
Nouvelles

ett viktigt
Frontiéres

avgörande
målen

från

EG-domstolen,

209-213/84

Ministére
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där det uttalades
1986, s. 1425,
att EGluftfartsområpå
tillämpliga
konkurrensregler
fördragets
var
domstodirekt av de nationella
det samt att de också kunde tillämpas
lama.
Dessa båda avgöranden lade grunden för den framtida gemensamma

Public

REG

Asjes,

mot

allmärma

inom

luftfartspolitiken
luftfarten

EG.

gemenskapen

inom

politik

Denna

har gått ut
att avreglera
vilket har
konkurrensen,

och att stärka

skett genom antagandet av tre s.k. åtgärdspaket.
Det första paketet antogs i december 1987 och innehöll rådsdirektimelflygningar
för tidtabellsenliga
vet 87/601/EEG
om prissättningen
rådsbeslutet

lan medlemsstaterna,

om kapacitet och markoch EEG/3976/87
EEG/3975/87

87/602/EEG

samt rådsförordningama
tillämpningen
av EG:s konkurrensregler
om
gorier av avtal och samordnade förfaranden

nadstillträde,

Den andra etappen

juli

1990,

då rådet

i avregleringen

antog

det andra

inom
av luftfarten
paketet som bestod

för regelbunden
om biljettpriser
EEG/2343/9O
förordning
87/601/EEG,

EEG/2342/9O
direktiv

och vissa kate-

på företag

inom luftfartssektom.

trafik

inom

luftfart,
om

EG inleddes

i

av förordning
vilken
ersatte

lufttrafikföretags

gemenskapen

i regelbunden
till flyglinjer
mm.,
EEG/2344/90
och förordning
ersatte beslut 87/602/EEG,
om
för kommissionen
att utfärda
ändring av tidigare lämnat bemyndigande
också reglerna om flygStrax därefter liberaliserades
gruppundantag.
EEG/294/91
frakt genom rådsförordningen
om bedrivande
av flygfraktochmarknadsblev helt fri
Prissättningen
trafik mellan medlemsstater.

tillträde
vilken

förenklades.

tillträdesreglerna

kom i juni 1992 då rådet antog
Det tredje och sista luftfartspaketet
för lufttrafikföreutfárdande
EEG/2407/92
förordning
av tillstånd
om
tillträde
till
EG-lufttrafikföretags
EEG/2408/92
tag, förordning
om

förordningama
ersatte
som delvis
EEG/2409/92
samt förordning
om billufttrafik,
förordning
för
tariffer
och
ersatte
jettpriser
som
EEG/294/91.
EEG/2342/9O
och delar av förordning
kraven för utfärföreskrivs
I den första av dessa tre förordningar
inom

flyglinjer

EEG/2343/90

gemenskapen,

och EEG/294/91,

av operativa licenser för de lufttrafikföretag
rörande
Den andra förordningen
etablerade
i
gemenskapen.
som är
från
den 1
flygbolag
gemenskapens
föreskriver
marknadstillträde
att

dande och upprätthållande

januari
ningar

angivna begräns1993 har rätt att utan andra än i förordningen
i den
fritt bedriva trafik mellan gemenskapens alla flygplatser

Före den 1 april 1997 var dock
från andra
lufttrafikföretag
medge
att
Från
och med
cabotage.
stater rätten att flyga rena inrikeslinjer
alla EG-lufttrafikföretag
1 april 1997 har emellertid
- oavsett var
operativa licensen är utfärdad - lika rätt att bedriva inrikestrafik

mån de är öppna

för civil

medlemsstaterna

skyldiga

trafik.

inte
EGden
den
i en

l
l
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medlemsstat.
för

ningen

ingripa

kan dock

inom

mot

i princip

innebär

s.k. prisförordningen

Den

flygtransporter

gemenskapen

är fri.

eller uppenbart

överprissättning

regelverket

att prissätt-

Myndigheterna
osund

priskon-

kurrens.

vid

gemenskapens
frivilliga
är baserad

avgångstider
sakligen

en förordning,
och
av ankomstvilken huvudslots,

har rådet antagit

sidan av dessa tre förordningar
regler
om gemensamma

Vid

för fördelning

EEG/95/93

flygplatser
riktlinjer

s.k.
från

luftfartsorganisationen

IATA.
har rådet även antagit
de tre luftfartspaketen
luftfarten.
civila
Genom
rörande
den

Utöver
rättsakter

en rad andra

förordning

för datoriserade bokningssystem,
om en uppförandekod
EEG/3089/93,
har det införts en tvingförordning
ändrats
genom
som
datoriserade
bokningssystem
tillämplig
ande uppförandekod
är
som

EEG/2299/89

de omfattar

i den utsträckning

lufttransportprodukter
Vidare

som erbjuds eller
har rådet antagit di-

gemenskapens territorium.
begränsning
av buller från civila flygplan se bl.a. direktiv
om
Rådet har också antagit en förordning som skall tillämpas
92/14/EEG.
förfaranden
krav och administrativa
på harmoniseringen
av tekniska
används

inom

rektiv

inom

den civila

luftfarten

EEG/3922/9l.

ligheten

för förarkabinpersonal

direktiv

91/670/EG

sonal med funktioner

inom

civil

rör-

gemenskapen har rådet antagit

ett
för
certifikat
av
perinom den civila luftfarten. Rådet har även antagit
vilka återfinns i direktiv
för haveriundersökningar,
om ömsesidigt

regler
gemensamma
94/56/EG
om grundläggande
och tillbud

inom

För att bl.a. underlätta

godkännande

principer

för utredning

av flyghaverier

luftfart.

för luftfart gradvis har skärpts har
I och med att konkurrensreglema
behov av att medge gruppunföreligger
det
funnit
kommissionen
att
förordning
antagandet
har skett
Detta
dantag.
av dels
genom
av artikel 85.3 i fördraget på vissa kaom tillämpningen
förfaranden med avseende
och
samordnade
avtal
gemenav
och
samordning
gemensam drift, samråd
av tidtabeller,
sam planering
i regelbunden luftfart samt fördelning
av
om passagerar- och frakttaxor

EEG/ 1617/93

tegorier

för flygplatser
samt dels förordning
fördraget
på vissa kateartikel
85.3
i
tillämpningen
av
om
gorier av avtal och samordnade förfaranden med avseende på datoriseEG/3652/93
Förordning
för lufttransporttjänster.
rade bokningssystem

avgångs-

och

ankomsttider

EG/3652/93

har numera upphört att gälla.
tillträde till marknaden
För att göra det möjligt för tredje man att
inom gemenskapen har rådet antagit
för marktjänster
på flygplatserna

på
rörande detta. Vidare har rådet i avvaktan
97/67/EG
ett direktiv
den revidering
som pågår funnit det lämpav Warszawa-Haagsystemet
på
stärka passagerarskyddet
EG/2027/97
ligt att genom en förordning
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så sätt att för EG-lufttrañkföretagen
med strikt ansvar
passagerarskador

har obegränsat
för fraktföraren

ansvar införts för
upp till ett ersätt-

om 100 000 SDR. Det bör observeras att EG-förordningen
på inrikes luftfart.
även är direkt tillämpbar
fram ett förSlutligen kan nämnas att år 1997 lade kommissionen

ningsbelopp

från
av luftfartyg
av säkerhetskontroll
om inrättande
i gemenskapen. Syftet med det
använder
flygplatser

direktiv

slag till

land

tredje

som
direktivet

från
på luftfartyg
som enbart skulle tillämpas
luftfartssäkerhet
bidra till förbättrad
tredje land
genom att sä- var att
blir
och
så
det
möjligt
samlas
in
sprids
uppgifter
kerställa
att
att
att
vilka
för
åtgärder
beslutsunderlag
framställa
avgöra
tillräckligt
att
ett

föreslagna

för
de resandes säkerhet och säkerheten
som krävs för att garantera
från tredje land, deras drift och
människorna
på marken, att luftfartyg
besättning inspekteras närhelst skälig misstanke föreligger om att interoch att sådana luftfartyg
beläggs
för
den
omedelbamed startförbud
att garantera
om detta är nödvändigt
fattas och genomförs
åtgärder
lämpliga
beslut
och
säkerheten
att
om
ra
säkerhetsnormer

nationella

för att rätta till de brister
mella skäl inte antagits.

inte följs

som konstateras.

EG-rättsakter

2.3.2
I detta avsnitt
EG-rättsakter

inom

området

Förslaget

civil

har dock

av for-

luftfart

beskrivning
ordning en kortfattad
av de
ges i kronologisk
civil
luftfart.
Icke
bindande
området
inom
finns
som

samt beslut av kommissionen
har inte tagits med.
förordningar
rättsakter

som rör tillämpningen

av vissa

av den 20 december 1979 om att införa ett
mellan
medlemsstater
och
förbindelserna
samrådsförfarande
om
område
och om aktioner på detta
tredje land på lufttransportområdet
Rådets

beslut

80/5 0/EEG

organisationer

i internationella

Enligt

detta beslut

av en medlemsstat

skall

medlemsstaterna

eller kommissionen

och kommissionen

begäran

samråda med varandra

om
och
behandlas i internationella
organisationer,
som
förbindelsema
i
har
olika aspekter av den utveckling
ägt
rum
som
och om
och tredje land på lufttransportområdet
mellan medlemsstater
multilaterala
avtalen
bilaterala
eller
detta område ingångna
hur de

lufttransportfrâgor

fungerar
I beslutet

de viktigaste
beskrivs

det och hur det går till.

punkterna.

närmare

vad som är syftet med samrådsförfaran-

l
E
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G av den 20 december 1979 om begränsning
som ändrats genom rådets direkav buller från underljudsluftfartyg,
tiv 83/206/EE G

Rådets

direktiv

Enligt

detta

80/51/EE

direktiv

skall

säkerställa

medlemsstat

varje

att civila jet-

som är registrerade
och som hör till någon av de kategorier som aninom dess territorium
5 och 6 i bilaga 16 till Chicagokondel
kapitel
II,
i
Volym
ges
1981, i
från den 26 november
tillämpas
i den utgåva som
ventionen,
och propellerdrivna

motordrivna

med

enlighet

ändring

medlemsstaters

inom

miljövärdighetsbevis

5 nedan
territorier

underljudsflygplan

kallad

bilaga

om inte
efter tillfredsställande

16/5

inte

får användas
har

medlemsstaten

utfärdat

om att flygplanet
normer i bilaga 16/5.

utredning

som minst motsvarar tillämpliga
säkerställa att civila propellerdrivna
skall varje medlemsstat
Vidare
högst 5 700 kg och civilajetflygplan med en godkänd startmassa
tillhör någon av de kategorier
inte
underljudsflygplan
motordrivna
som
krav

uppfyller

belägna i en
16/5 och som använder flygplatser
minst
krav
motsvarar tillämpliär godkända enligt de
som
registreras inom medlemsga normer i bilaga 16/5 då de första gången
skall
heller tillåta att civila
inte
Medlemsstaterna
territorium.
statens
i bilaga

som anges
medlemsstat

underljudsflygplan,
som inte är registrerade
krav
lemsstat och som inte uppfyller
som minst motsvarar
används inom deras territorier.
mema i bilaga 16/

jetmotordrivna

i en medbullernor-

1987 om
nr 3975/87 av den 14 december
konkurrensreglerna
inom
på
företag
för tillämpning
förfarandet
av
rådets
EEG
förordningar
luftfartssektorn,
nr
som ändrats genom
2410/92
1284/91 och EEG
nr
Rådets förordning

Genom
artikel

EEG

denna förordning

fastställs

85 och 86 i EG-fördraget

utförliga

regler för tillämpningen

lufttransporttjänster.

av

Orsaken till

regler behövs är att förordning
nr 17, Första föroch
86, som inneartiklar
85
fördragets
tillämpning
av
om
inte
gäller
på
konkurrensöverträdelser,
för
förfaranderegler
håller
mellufttransporter
endast
för
gäller
Förordningen
transportområdet.
10 i förordningen
inom gemenskapen. Enligt artikel
lan flygplatser
att sådana

särskilda

ordningen

skall

ningar

behöriga

myndigheter

som kommissionen

i medlemsstaterna
anser nödvändiga.

genomföra

de undersök-
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nr 3976/87 av den 14 december
på vissa kategorier
85.3 i fördraget

EEG

förordning

av artikel
och samordnade
förfaranden

inom

nom rådets förordning

nr 2411/92

tillämpningen

Enligt

EEG

ningen

stöd av denna förordning
EEG
nr 1617/93.

Rådets

direktiv

Enligt

har kommissionen

utfärdat

förord-

G av den 4 december 1989 om begränsning
underljudsflygplan
jetmotordrivna

89/629/EE

från
detta

att utfärda

ett bemyndigande
luftfartssektom.

inom

gruppundantagsförordningar

av buller

om
av avtal
som ändrats ge-

f°ar kommissionen

denna förordning

Med

luftfartssektorn,

1987

civila
direktiv

skall

medlemsstaterna

säkerställa

att

från

den

underljudsflygplan
1990 civila jetmotordrivna
som registanvändas
inom
deras
territorier
eller
inte
får
territorier
inom
deras
reras
territorium
de
inte
beviljats
miljövårinom en annan medlemsstats
om
i volym
dighetsbevis
enligt nonner som minst motsvarar
normerna
Direktivet
gäller
del II, kapitel 3 i bilaga 16 till Chicagokonventionen.
1 november

med en startmassa
pâ högst 19 platser.

inte för flygplan

pacitet

Rådets förordning

förandekod

för

dets förordningar

Förordningen
de omfattar

menskapens

på högst 34 000 kg och med en ka-

nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppbokningssystem,
datoriserade
som ändrats genom råoch
EG
3089/93
EEG
nr 323/1999
nr
EEG

gäller

för datoriserade

lufttransportprodukter
territorium.

I vissa

bokningssystem

i den utsträckning

som erbjuds eller används inom gefall omfattas
även järnvägstransport-

skall varje företag som
Enligt förordningen
av förordningen.
har ansvaret för driften eller marknadsföringen
av ett datoriserat bokfömöjlighet
s.k. systemleverantör
ringssystem
ge varje lufttrañkföretag

produkter

lika och icke-diskrimiatt få del av företagets distributionstjänster
beskrivs systemleverantörens
förpliktelnerande villkor.
I förordningen
kan kommissionen
döma ut
ser i detalj. Bryter någon mot förordningen
inte
påverka tillämpningen
böter. Enligt artikel 22 skall förordningen
av
nationell
lagstiftning om säkerhet, allmän ordning och åtgärder för da-

taskydd

i enlighet

med direktiv

95/46/EG.
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Rådets

av den 13 juni
och andra paketarrangemang
90/314/EEG

direktiv

mesterpaket

innehåller

Direktivet

regelverket

1990 om paketresor,

se-

regler som syftar till att inbördes närma medlemspaketresor. Reglerna är huvudsakligen

rörande
lagstiftning
på konsumentskydd.

staternas
inriktade

nr 2343/90 av den 24 juli I 990 om lufttrainom geIufttrafik
i regelbunden
till flyglinjer
mellan
lufttrapassagerarkapaciteten
och om delning av
menskapen
i regelbunden
jikjöretag
lufttrafik mellan medlemsstaterna
EEG

Rådets förordning

tillträde

fikföretags

och bilaga 1 har denna förordning
uppav artikel 2 e
marknadstillträdesEEG
förordning
nr 2408/92

Med undantag
hävts

genom
förordningen.
Artikel

2 e

av begreppet gemenskapens
en definition
innehåll: Ett lufttrafikföretag
som antinginom gemenoch sitt huvudkontor
administration

innehåller

med följande

lufttrafikföretag

en har sin centrala
eller utfört icke regelregelbunden lufttrafik
skapen och har bedrivit
inom gemenskapen under de närmaste tolv månabundna flygningar
eller har bedrivit regelbunderna före antagandet av denna förordning,
den lufttrafik
heterna

mellan

under

medlemsstater

de närmaste

tolv

med tredje och fjärde

månaderna

före

frihetsrättig-

antagandet

av denna

förordning.
finns en uppräkning av några lufttrafikfö1 till förordningen
I denna bilaga nämns
dessa kriterier.
skall
motsvara
retag som
anses
Airlines.
Enligt
Monarch
bilaga 3 till föroch
Airways
SAS, Britannia
behandlas
skall Scanair
ordning 2408/92
samma sätt som SAS.
I bilaga

Scanair finns
Flygbolaget
med hänsyn till detta.
I artikel

4.3 i rådets

inte

längre,

förordning

men bilaga

EEG

3 har inte

nr 2407/92

ändrats

licensierings-

EEG
till förordningarna
det en hänvisning
nr
fanns
infördes
förordningar
dessa
294/91.
När
2343/90 och EEG
nr
uppfyllde kriterierna
det behov av att jämställa några flygföretag som
EG-flygfraktföretag
eller
lufttrafikföretag
för att vara gemenskapens
-

förordningen

finns

innebär stadgandet ett ermed dessa. Luftfartspolitiskt
för
och behovet av ensartade villkor
kännande av SAS-konstruktionen
SAS verksamhet.

särskilt

SAS
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nr 294/91 av den 4 februari
mellan medlemsstaterna

EEG

vande av flygfrakttrafik

av artikel 2 b och bilagan till
EEG
förordning
upphävts
genom
tillträdesförordningen.
Med

undantag

ningen

Artikel

företag.
kel 2 b

däribland

Rådets förordning

förordningen
nr

2408/92

har förordmarknads-

en definition
av begreppet EG-flygfraktde flygfraktföretag
som avses i arti-

2 b innehåller
I bilagan

1991 om bedri-

uppräknat

finns
finns

SAS.

nr 295/91 av den 4 februari 1991 om infötill passagerare
regler om kompensation
som
på luftfartyg
i regelbunden
lufttrafik

EEG

rande

av gemensamma
nekas ombordstigning

för hur ersättninginnehåller
minimiregler
gemensamma
skall
bestämmas
grund
överbokning
någon
när
vägras transav
en
den
förutsätts
tillämpning
reglemas
För
vägras
att
transporten
port.
som
bekräftad
har
checkat
platsreservation
har en giltig fårdbiljett,
samt
en

Förordningen

in i rätt
skall

tid

och på föreskrivet

sätt. Enligt

förordningen

artikel

3.1

anta prioriteringsregler
som skall tillämpas när en
Företagen skall anmäla dessa regler och varje
är överbokad.
och till kommissionen,
av dem till den berörda medlemsstaten

lufttrafikföretag

flygning
ändring

för övriga medlemsstater.
som skall hålla dem tillgängliga
skall ha rätt att välja mellan
Den som nekas ombordstigning,
för kostnader,
avdrag
återbetalning
biljettpriset
utan
av
till första tillgängliga
flygning till bestämmelseorten,
ombokning
till den senare dag som passageraren finner lämplig.
ombokning
Oavsett vilket alternativ
som passageraren väljer skall flygföretaget
Bestämmelserna
i förordningbetala en viss angiven minimiersättning.
domstol
framställa
inte
i
krav
inskränker
på ytterligamöjligheten
att
en
re ersättning
ersättning.

om inte

En översyn
Rådets

direktiv

godkännande

passageraren

av denna förordning
91/6 70/EEG
av certifikat

frivilligt

avstått

plats i utbyte

mot

pågår för närvarande.

av den 16 december 1991 om ömsesidigt
med funktioner
inom den ciför personal

vila luftfarten
som krävs för certifikat
Medlemsstaterna
på gemenskapsnivå.

De kvalifikationer
ställda

inte fastär för närvarande
har därför kvar möjlighe-

får
nivån
dessa kvalifikationer.
En medlemsstat
ten att bestämma
i en annan medlemsstat
skall förvärdock inte kräva att en medborgare
i
va dessa kvalifikationer
om denne redan skaffat sig kvalifikationema
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regelverket

För att bl.a. säkerställa rörligheten för förarkaen annan medlemsstat.
har det ansetts påkallat att införa ett gemenskapsförfaranbinbesättning
för sådan personal.
och kvalifikationer
de för godkännande av certifikat
utan onödigt dröjsmål eller
en medlemsstat
certifikat
utfärdat
ytterligare
av en arman medlemsstat
prov godta varje
med de rättigheter och behörigheter som är knutna till dettillsammans
är baserat på krav
att ett sådant certifikat
ta. Detta under förutsättning

Enligt

direktivet

skall

För att möjliggöra
de som gäller i värdmedlemsstaten.
som motsvarar
hos certifikat
bedöma
likvärdigheten
för behöriga myndigheter att
som
kommissionen
gjort en jämföhar
är utfärdade av andra medlemsstater
för att utfärda certifikat
relse av de krav som ställs i varje medlemsstat
begära kommisVidare kan varje medlemsstat
för samma funktioner.
certifikat
hos
likvärdigheten
ett
sionens yttrande om
som den fått för
hos
beträffande
likvärdigheten
godtagande. Om det finns rimliga tvivel
kan värdmedlemsstaten

ett certifikat

ställa ytterligare

krav

eller begära

att ett prov genomgås. Krävs det ytterligare prov skall värdmedlemsmöjlighet till detta. Om
staten snarast möjligt
ge certifikatinnehavaren
krav
de ytterligare
sökanden har uppfyllt
som ställts eller godkänts i
genast godta certifikatet.
begärda prov skall den berörda medlemsstaten
också skyldig att godta
är en medlemsstat
Enligt artikel 4.5 i direktivet
som utfärdats enligt kraven i bilaga 1 till Chicagokonde speciella
giltighetskrav
uppfyller
ventionen
om innehavaren
i
requirements
special Validation
en bilaga till direktisom föreskrivs
används
godkännandekrav
vet. I bilagan, där begreppet speciella
föreskrivs
översättningen
korrekta
t.ex.
att vissa
den
torde
vilket
vara
-,
krav och krav på flygerfarenhet skall vara uppfyllda för att
medicinska
skall godtas erkännas.
ett utländskt certifikat
direktivet
artikel 3.2 innehåller
Vad gäller privatflygarcertiñkat

varje certifikat

i en
Ett certifikat
på långtgående erkännande.
som är utfärdat
VFR-dager
utföra
privatflygning
innehavaren
medlemsstat
rätt att
ger
för flygning med en förare, även
med ett luftfartyg
som är certifierat

krav

om lufcfartyget är registrerat i en annan medlemsstat.
också säkerställa
att medskall medlemsstaterna
Enligt direktivet
utbildoch
privata
till
offentliga
medlemsstater
andra
antas
borgare i

ningar
tillämpas

och förfaranden
certifikatprov
för deras egna medborgare.

och till

samma

grunder

som
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Rådets

regelverket

området
EG

civil

nr 3922/91 av den 16 december 1991 om
krav och administrativa
förfaranden
inom

EEG

förordning

harmonisering

SOU

av tekniska
luftfart,
som ändrats

kommissionens

genom

förordning

nr 21 76/96

JAA Joint Aviation
luftfartsmyndighetema
De gemensamma
Civil
som är ett organ associerat till ECAC European
har utarbetat avtal för samarbete vid utveckling
Conference,

ties,

luftfartsbestämmelser

nomförande

av gemensamma
Requirements
på alla områden

tion
ende

ECAC,

Enligt

JAA

JAR

AuthoriAviation

Joint

och geAvia-

Angåsom berör tlygsäkerheten.
se vidare nedan, avsnitt 2.4.2 och 2.4.3.
bör tekniska krav och adtranspoitpolitiken

och JAR

den gemensamma
förfaranden

harmoniseras
på
som berör flygsäkerheten
har
därför
Det
JAR-regler.
grundval
ansetts lämpligt
att
av JAA:s
kommissionen
ges befogenhet att med bistånd av en kommitté
av exgöra de ändringar som utvecklats
perter, som utses av medlemsstaterna,
ministrativa

tekniska

de gemensamma
av JAA beträffande
förfaranden
som antagits av rådet.

krav

och administrativa

bilaga 2 finns en förteckning
I en bilaga till förordningen
över ett
skall enligt förordningen
antal JAR-bestämmelser.
Dessa bestämmelser
tekniska krav och administrativa
förfaranden
ingemensamma
områden
finns
det
inte
förtecknade
gäller
När
i
gemenskapen.
som
om
tekniska krav och
den aktuella
bilagan skall rådet anta gemensamma

utgöra

administrativa

förfaranden.

kan medlemsstaterna
nationella

I avvaktan

tillämpa

relevanta

på att sådana förslag blir antagna
bestämmelser
i sina befintliga
finns

föreskrifter

om medlemsmed de
staternas skyldighet att erkänna produkter som överensstämmer
administrativa
förfarandena.
tekniska
kraven
och
gemensamma
I förordningen

författningar.

Ändringar i de JAR som är intagna i bilaga 2 och som blivit

nöd-

och tekniska framsteg beslutas av
grund av vetenskapliga
vändiga
i artikkommissionen
enligt ett särskilt förfarande
som finns beskrivet
11 och 12 i förordningen.

larna

förordningen
Rådets

en fullständig
EEG

förordning

av de kontroller
bagage
och incheckat

avskaffande
gage
inom

gemenskapen,

med fartyg

inom

artikel

4 i

bagage

som tillhör

personer

som reser

gemenskapen

förordningen
eller formaliteter
som

det som huvudregel
inte företas några konför handbagage och incheckat bagage som till-

skall

Enligt

personer

det enligt

nr 3925/91 av den 16 december 1991 om
och formaliteter
som gäller för handbatillhör
personer
som
som reser med flyg

samt för

troller
hör

För nya JAR krävs
procedur.

legislativ

reser

med

flyg

inom

gemenskapen.

Förordningen
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hindrar

dock

troller

inte att det utförs
med förbud

av bagage eller konsom medlemsstaterna

säkerhetskontroller
eller

i samband

regelverket

restriktioner

fastställer.
som rör resor till och
från icke-gemenskapsflygplatser
samt bestämmelser
om var eventuella
skall utföras.
och formaliteter
kontroller
finns

I förordningen

för flyg-

det inrättas

skall

förordningen

Enligt

ligheten

det även bestämmelser

för den fria rören kommitté
skall
bestå
som
av företrädare

och fartygspassagerare

och ha en företrädare för kommissionen
som ordskall ha rätt att behandla alla frågor om tillämpantingen på
ningen av förordningen
som föreläggs den av ordföranden,
företrädare
för
eller på begäran av en
dennes eget initiativ
en medlemsför medlemsstaterna

Kommittén

förande.

stat.
1992 om begränsningar
i
volym
del
II,
kapitel
2 i
utnyttjandet
som omfattas av
av flygplan
civil luftfart,
andra
16 till konventionen
bilaga
om internationell
upplagan 1988,
som ändrats genom rådets direktiv 98/20/E G

Rådets

direktiv

Enligt

direktivet

än två,

tillåts

inom

som är mindre
trafikera
flygplatser

att civila jetmotorhar
motorer
ett genomströmningsfrån och med den 1 april 1995 inte

vilkas

förhållande

deras territorium,

avseende

miljövärdighetsbevis

jats

säkerställa

medlemsstaterna

skall

underljudsflygplan,

drivna

av den 2 mars

92/I4/EEG

buller

såvida

enligt

vissa

de inte bevil-

i direktivet

anFrån och med den 1 april 2002 skall medlemsstaterna
norrner.
underljudsfartyg
säkerställa
att samtliga civila jetrnotordrivna
som trauppfyller vissa i direktivet
inom deras territorier
fikerar flygplatser
anfinns det intaget vissa undantagsbestämmelgivna norrner. I direktivet

givna

ser.

Ändringsdirektivet

de nödvändiga

vidta

innebär

bl.a. att medlemsstaterna

ålläggs att infö-

för överträdelser
ett påföljdssystem
av de natiooch
de att skall
direktivets
regler
som motsvarar

ra och vidmakthålla
nella bestämmelser

åtgärderna

för att säkerställa

att dessa påföljder

tillämpas.
Rådets

förordning

dande

av tillstånd

EEG

för

nr 2407/92
Iufttrafikföretag

av den 23 juli 1992 om utfärIicensierings;/Brordningen

fastställs
enhetliga krav som skall ställas på dem
förordning
kommersiell
flygtrafik transport
bedriver
vissa
slag
av passaav
som
inom gemenskapen.
och/eller
betalning
gods
mot
gerare, post
krav har rätt att få en opeEtt företag som uppfyller förordningens

I denna

rativ

licens,

vilken

är ett tillstånd

för företaget

att mot betalning

utföra
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gods som anges i licensen.
av passagerare, post och/eller
eller
till särskilda
flyglinjer
licens ger inte i sig tillgång
till
inom
gemenskapen
tillträde
flyglinjer
rörande
Frågor

lufttransport
En operativ
marknader.

marknadstil1trädes-förord-

nr 2408/92

EEG

i förordning

behandlas

ningen.

operativ

får utfärda

En medlemsstat

licens
fall,

och, i förekommande

dess huvudkontor

för ett företag endast om
dess säte är beläget i den-

verksamhet
och dess huvudsakliga
är lufttransport
enna medlemsstat,
utnyttjande
med annat affärsmässigt
bart eller i kombination
av luftfartyg eller reparation och underhåll av dem. Vidare krävs det att föreeller medboratt ägas av medlemsstater
direkt eller genom majoritetsägande.
antingen
kontrolleras
effektivt
fortlöpande
av sådana stater eller
kommer

taget ägs och fortsatt
gare i medlemsstater,
skall

Företaget

personer.
När ett lufttrafikföretag

om operativ licens för första gången
måste det bifoga en verksamhetsplan
som innehåller
en detaljerad beunder den aktuella peskrivning
av den planerade affärsverksamheten
och planerade
marknadsutveckling
särskilt
med avseende
rioden,
ansöker

och ekonomiska
följderna
samt de beräknade finansiella
av denna verksamhet.
eller upphävande av en operativ licens
för utfárdande
Som villkor
äger luftfartyg,
får inte uppställas krav på att ett lufttrañkföretag
men

investeringar,

skall kräva av de företag
en medlemsstat
de förfogar över ett eller flera luftfartyg

som den utfärdar
antingen genom

licens för att

ägande

eller

leasingavtal.
för utfärdandet
skall det alltid vara ett villkor
av operativ liberörda
har
företaget
det
dess
giltighet
och
för
ett gällande
att
cens
verksamtäcker
den
trafikrättigheter
drifttillstând
AOC
att utöva
som
eller
Alla
beslut
bevilja
het som den operativa licensen omfattar.
om att
i Europeiska
skall offentliggöras
licenser
återkalla
operativa
gemenVidare

officiella

skapernas

tidning

EGT.

licensieringsförordningen

Enligt

lufttrafikföretag

skall

i samband

med

vara försäksärskilt
olyckor,

rade för att täcka ersättningsansvar
med hänsyn till passagerare, bagage, gods, post och tredje man.
Den medlemsstat
som utfärdar licenser kan välja mellan att låta ett
register eller inom
i sitt nationella
registrera luftfartyg
lufttrafikföretag

gemenskapen.

För kortvariga
behov

eller

fikföretagets

tillfälliga

förhållanden

får medlemsstaterna

vet. Vidare

kräver

med besättning

flygföretaget

dispens från registreringskra-

såväl ut- som inhyming
det förtjänar
varvid

att tillstånd

inhämtas

inhyming

från

nämnas att
av
s.k. wet lease, endast får ske om det inhyrda
,
säkerhetskrav
motsvarande
och uppfyller
är underkastat

luftfartsmyndigheten,
flygplan

i övrigt
lämna

för att möta lufttrapå grund av extraordinära

ingångna

leasingavtal
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som gäller för det inhyrande
dröjsmål och diskriminerande

avgifter

bevilja

som ägs av medborgare

av luftfartyg

register

En medlemsstat

flygföretaget.

införande
i andra

regelverket

skall

utan
i sitt nationella

medlemsstater,

från andra medlemsstaters
register enligt gällande
samt överföringar
Vid överfödäribland
de
gäller
luftvärdighetsbevis.
författningar,
som
skall ingen annan avgift tas ut utöver vanlig registerring av luftfartyg

avgift.
Rådets

nr 2408/92 av den 23 juli
till
inom
flyglinjer
tillträde

EEG

förordning

lufttrafikfiiretags

I992

om EGgemenskapen

marknadstiIltrade.firordningen
gäller tillträde

Förordningen

till

inom gemenskapen

flyglinjer

regelbunden

som icke regelbunden
berörda
skall

medlemsstater

förordningen

Enligt

för såväl

lufttrañk.
tillåta

EG-

dvs. rätten att befordra pasatt utöva trafikrättigheterlufttrafik
mellan
två flygplatser
inom
i
och/eller
gods
post
sagerare,
utövandet
inom gemenskapen. Själva
gemenskapen
på flyglinjer
av
gemenskapsbestämskall regleras av offentliggjorda
trafikrättigheter

lufttrafikföretag

regionala eller lokala bestämmelser
om säkerhet
och
ankomstavgångstider.
fördelning
samt
av
påverkar inte medlemsstaternas
rätt att reglera fördelFörordningen
inom ett flygplatssystem,
mellan flygplatserna
ningen av trafiken
om
melser

och nationella,

och miljöskydd

detta sker utan särbehandling
nalitet eller identitet.
När

jöproblem
utövande

på grundval

av lufttrañkföretagets

natio-

och/eller
milöverbelastningsom allvarliga
för, begränsa eller avvisa
införa villkor
får en medlemsstat
tillfredsställande
servicenisärskilt
när
trafikrättigheter,
en
av

det

är

fråga

vå kan uppnås med andra transportmedel.

Enligt

förordningen

seende regelbunden

införa allmän trafikplikt
kan en medlemsstat
till en flygplats inom sitt territorium
lufttrafik

av-

som
eller på en flyglinje
inom sitt territorium,

ett ytterområde eller ett utvecklingsområde
till en regional flygplats
med svagt trafikunderlag
förutsatt
flyglinjen
att
anses vara väsentlig för regionens ekonomiska
innebär vidare att om inget flygutveckling. Den allmänna trafikplikten

betjänar

företag

enlighet

linjen
att trafikera
beträffande
med de villkor

är berett

vanliga

kommersiella

regelbundenhet,

kapacitet

grunder

i

och pri-

uppställer, får medlemsstaten
genom ett
som medlemsstaten
med
flygföretag
ensamrätt får
utvälja ett
upphandlingsförfarande
som
trafikera
linjen, vartill kommer att ersättning får utgå till flygföretaget
ser m.m.

ifråga.
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nr 2409/92

av den 23 juli

lufttrafik
får de lufttrafiktöretag

licensieringsförordningen

enligt

1992 om biljett-

som har en operativ
EG-lufttrañkföretag

licens
fritt

sätta sina flygpriser.
En medlemsstat

kan kräva

att uppgift om flygpriser lämnas till dem.
i vilken form uppgiften skall läm-

kan själv bestämma

Medlemsstaten

nas. En sådan uppgift kan krävas in tidigast 24 timmar innan ett flygpris träder i kraft, utom vid anpassning till ett existerande pris, då det
med en förhandsanmälan.
vissa möjligheter
har medlemsstaterna
att gripa
Enligt förordningen
lufttrafikfösåledes
kan
ålägga
En medlemsstat
ett
in i prissättningen.
retag att upphäva ett s.k. baspris, som med hänsyn till prisstrukturen
räcker

och andra relevanta faktorer
flyglinjen
är
som helhet på den aktuella
har också möjlighet
att ålägga ett lufttraorimligt högt. En medlemsstat
ñkföretag att avstå från ytterligare prissänkningar
om marknadskrafternedåt
som avseav flygprisema,
na har lett till en ihållande utveckling
och som
säsongsmässiga prisvariationer
från sedvanliga
värt avviker
bland alla de berörda lufttrañkföremedför allmänt utbredda förluster
tagen inom

den aktuella

lufitrafiken.

93/65/EEG
av den 19 juli 1993 om definition och anvid upphandling
tekniska
specifikationer
kompatibla
av
av
lufttrafiken,
ledning
för
och
utrustning
system
som ändrats genom
av
97/15/EG
direktiv
kommissionens

Rådets

direktiv

vändning

och tillämpats
enligt
har utvecklats
av lufltrafiken
ordEn
nationella
och
lokala
tolkningar.
medger
som
har
medfört
lokala
nationella
eller
att systemen
system
ning baserad pâ
vilket hindrar en
kompatibla,
inte
synvinkel
teknisk
och
är
operativ
ur

System

för ledning

ICAO:s

regler,

flygningar
av kontrollerade
Det har därför ansetts
medlemsstater.

överföring

mellan

flygkontrollorgan

i olika

att en europeisk Standardisering
säkerhetsnivå
vad
är av central betydelse för att uppnå en konsekvent
denIEurocontrolkonventionen
angående
gäller flygledningstjänsten.
Eurocontrol
det lämpliga
2.2.10
avsnitt
konvention
som
anges
se
na
nuvarande
för
lösa
de
krävs
vidta
de
åtgärder
att
att
proorganet
som
i
blemen
Europa.
och användningen
skall tillämpas
på definitionen
Direktivet
av

kompatibla

tekniska

specifikationer

system för ledning av lufctrañken,
kommunikationssystem,
övervakningssystem,
-

vid upphandling
i synnerhet

av utrustning

och
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och

hjälp till flygkontrolltjänsten,

för automatisk
- system
navigationssystem.
skall
Kommissionen

regelverket

identifiera
och beenligt ett särskilt förfarande
skall
obligatoriska
sluta om vilka Eurocontrol-standarder
vara
ensom
skall vidta de åtgärder
Medlemsstaterna
lagstiftning.
ligt gemenskapens
för flygsom krävs för att säkerställa att vid upphandling av utrustning

ga till
tivet.
Rådets

hänvisar

direktivet

regler

för

1993 om genr 95/93 av den 18 januari
och
vid
avgångstider
ankomstfördelning
av

överbelastade

tar sikte

status som
samordnare

som anges i en bilasom antas enligt direk-

flygplatser

Förordningen
överbelastning

de specifikationer

EEG

förordning

mensamma
gemenskapens

till

myndigheter

civila

de uppdragsgivande

trañktjänst

flygplatser.

Är problemen

med

slag får en medlemsstat
inte av allvarligt
ge en flygplats
vilket
innebär
samordnad
flygplats
att det utses en
för att underlätta för lufttrafikföretag
för flygplatsen
som

bedriver luftfart eller avser att bedriva luftfart vid flygplatsen.
Är problemen av mer allvarligt
slag och det inte finns några möjligåligger det en medlemsstat
problemen
lösning
kortsiktig
heter till en
av
samordnad
får status som fullständigt
att flygplatsen
att säkerställa

flygplats.

För

lufttrañkföretagen

dessa flygplatser

åligger

det samordnaren

och avgångstider

ankomst-

s.k.

att tilldela
med

slots i enlighet

För en flygplats som fått status som fullständigt samordnad skall det utses en samordningskommitté
som skall
med råd.
bistå samordnaren

angivna

i förordningen

regler.

EEG

förordning

Kommissionens

85.3

av artikel
om tillämpningen
förfaranden
avtal och samordnade

nering

och samordning

och frakttaxor
passageraravgångs- och ankomsttider
missionens
Genom
avtal,

förordning

denna
beslut

förordning

1993
nr 1617/93 av den 25 juni
på vissa kategorier
i fördraget
av
med avseende på gemensam pla-

drift, samråd om
gemensam
av tidtabeller,
i regelbunden
luftfart samt fördelning
av
på flygplatser,
som ändrats genom komnr 1523/96

EG

meddelar

och samordnade

kommissionen

förfaranden

gruppundantag

för

ett eller

flera

som syftar till

av följande mål:
planering och samordning
Gemensam
av en tidtabell
inom gemenskapen.
bindelse mellan flygplatser

för en flygför-
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på en ny flyglinje
Gemensam drift av en regelbunden flygförbindelse
inom gemenmed lägre beläggning mellan flygplatser
eller en flyglinje
skapen.
Samråd om taxor för befordran
av passagerare med bagage i regelinom gemenskapen.
bunden luftfart mellan flygplatser
och planering av trafiken
av avgångs- och ankomsttider
inom gei den mån de berör luftfart mellan flygplatser

Fördelning
på flygplatser
menskapen.

för förordningen

Giltighetstiden

artikel

förslagit

har emellertid

sionen

för

med undantag

artikel

3 och artikel

Rådets

direktiv

de principer

för

1 första

6 ii

EGT C 369, 28.11.98,

gick ut den 30 juni
för
att giltighetstiden

-

skall

och andra

förlängas

1998. Kommis-

förordningen

strecksatserna,
till

den 30 juni

-

artikel
1999

se

s. 2.

1994 om grundläggan94/5 6/E G av den 21 november
och
tillbud inom civil luftflyghaverier
utredning
av

fart
skall

Direktivet

inom den civila
till

och tillbud
vid utredningar
av flyghaverier
och med hänsyn
på gemenskapens territorium
skall även tillämpas utanDirektivet
förpliktelser.

tillämpas
luftfarten

medlemsstaternas

vid utredningar
territorium
av haverier som inbegrimedlemsstat,
i
registrerade
när dessa utredluftfartyg
är
en
som
per
ningar inte utförs av en annan stat eller vid utredningar
av allvarliga
i
registrerade
luftfartyg
är
inbegriper
tillbud
en medlemsstat
som
som
etablerat
i
medlemsstat,
när dessa
eller handhas av ett företag som är
en
för gemenskapens

inte utförs

utredningar

haveri

Varje

av en annan stat.
eller allvarligt tillbud skall utredas.

En sådan utredning

av skuld eller ansvar. Varje
genomförs
de
tekniska
utredningarna
skall
medlemsstat
att
luftfart.
I
eller övervakas
av ett ständigt organ eller institut för civil
samband med varje utredning av ett haveri eller ett tillbud skall en rapfall skall en sådan rapport innehålla releport utarbetas. I tillämpliga
får inte i något

fall

fördelning

ta sikte
säkerställa

vanta säkerhetsrekommendationer.
Rådets

direktiv

marknaden

Syftet

med

för

96/67/EG

marktjänster

direktivet

1996 om tillträde
av den 15 oktober
inom gemenskapen
på flygplatserna

till

marknaden

för

är att

genomföra

tillträde

till

inom gemenskapen. Vad som avses med
till direktivet.
Det rör sig t.ex. om passabilaga
i
anges
en
till
form
i
tjänst
gerartjänster
passagerarna vid avfärd, ankomst, tranav
kontroll
inbegripet
till eller utanför flygplatsen,
sitering i anslutning
av

marktjänster

marktjänster

på flygplatserna
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incheckning
resehandlingar,
av baav bagage och transport
Även s.k. ramptjänster omfattas. De
fram
till
sorteringssystemen.
gage
är bl.a. lastning och avlastning
av flygplanet samt transport av besättning och passagerare mellan flygplanet och flygterminalen.

biljetter,

Direktivet

under

skall,

vissa

närmare

angivna

förutsättningar,

till-

som lyder
en medlemsstats territorium
och som står öppen för kommersiell
skall
anges också när de olika bestämmelserna
regler skall börja tillämpas år 1998, vissa år 1999

lämpas på varje flygplats inom
bestämmelser
under fördragets
I direktivet

lufttrafik.

börja tillämpas.

Vissa

storlek

flygplatsens

är dels typen av tjänster och dels
Trösklama
passagerar- och fraktvolym.

härför

Avgörande

och vissa år 2001.

vad gäller

passagerare eller 25 000 ton gods, 2 miljoner passagerare
eller 50 000 ton gods respektive 3 miljoner passagerare eller 75 000 ton
bestämmelser
är endast
gods. Flera av direktivets
om marknadstillträde
tillämpliga
på de flygplatser som når de nämnda trösklama.
är 1 miljon

de åtgärder som behövs för att garantemarknaden för marktjänster. Medlemsstaterna

skall vidta

Medlemsstaterna

ra tredje man tillträde till
får kräva att leverantörerna
av marktjänster är etablerade
får medlemsstaterna
marktjänster
vissa
Vid
typer
pen.
av

i gemenska-

begränsa

De får dock inte begränsa antalet till mindre

talet tjänsteleverantörer.

anän

två för varje typ av tjänst.
skall
Medlemsstaterna

också vidta de åtgärder som behövs för att
att egenhanteringen kan utövas fritt. Med egenhantering avdär en fysisk eller juridisk
person, som med flyg
ses den situation
från
eller till den berörda
transporterar
passagerare, post och/eller gods
säkerställa

sig en eller flera typer av marktjänster utan att ingå
sådamed tredje man i syfte att tillhandahålla

skaffar

flygplatsen,

något som helst kontrakt
na tjänster.
Enligt direktivet

begränsa

finns

tillträdet

egenhantering

till

när

gör det omöjligt
den omfattning

för en medlemsstat
och utövandet
marktjänster

det vissa möjligheter

marknaden

specifika

för

att

av
eller kapacitetsbegränsningar
utrymmesi
och/eller utföra egenhantering
marknaden

att öppna
som föreskrivs

i direktivet.

97/15/EG
direktiv
av den 25 mars 1997 om antaganoch om ändring
de ‘av Eurocontrol-standarder
av rådets direktiv
tekniska
kompatibla
och
användning
EEG
93/65
av
om definition
och system för ledning
vid upphandling
specifikationer
av utrustning

Kommissionens

av lufttrajiken

Enligt

detta

direktiv

specifikationerna
anges idirektivet

skall

som ingår
antas.

iEurocontrolmomenten
i de Eurocontrol-standarddokument
som

de obligatoriska
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EG
nr 202 7/97 av den 9 oktober
skadeståndsansvar
vid olyckor

fikföretags
Reglerna
skador

vid
lufttrafikföretagets
ersättningsansvar
om fraktförarens
och
finns
i
Warszawabagage
gods
âsamkas
passagerare,
som
i Warszawakonventionen

stadgas

dagens ekonomiska

låg enligt
skadar
endast

är att det ofta

trafik.

för internationell
trafik

skadeståndsansvar

som
har av gemenskapen ansetts vara för
och sociala normer. En följd av den låga

långdragna rättsliga processer som
Vidare
gäller Warszawakonventionen
Åtskillnaden
mellan nationell
och inter-

på den inre luftfartsmarknaden.

har avskaffats

skapen har därför

Den gräns för skadeståndsansvar

uppkommer
anseende.

flygtrañkens

nationell

håller

2.2.3.

se avsnitt

konventionen

gränsen

1997 om lufttra-

Gemen-

ansett det lämpligt att ha samma gräns för och art av
och internationell
trafik.
ICAO
både vid nationell
I avvakpå att revidera Warszawakonventionen.
funnit
det
lämphar gemenskapen
av denna revidering
vilket
skett genom denna
stärka passagerarskyddet,

för närvarande

tan på resultatet
ligt att tillfälligt

förordning.
Förordningen

skadeståndsansvar

lufttrañkföretags

gäller

ombord
sonskador vid olyckor som inträffat
Bestämmelserna
eller
avstigning.
på-

lufttrañkföretag

har

licens

som
skadeståndsansvar

utfärdad
vid

på ett luftfartyg
skall
tillämpas
i

en

för pereller under

av
medlemsstat.

EGEG-

är obegränsat
eller avtal.
i
konvention
lag,
sig
och ingen begränsning
vare
Upp till 100 000 SDR är ansvaret strikt. I övrigt gäller Warszawakondenna
nivå
kan EGinnebär
Detta
regler.
ventionens
att över
undgå ansvar genom att bevisa att företaget eller dess
lufttrañkföretaget

lufttrañkforetagets

personskada

får införas

företrädare

alla nödvändiga

har vidtagit

eller

att det var
sådana åtgärder.

omöjligt
Vid

företaget

för

medvållande

från

för att undvika skadan
dess företrädare
att vidta
den dödade eller skadelidande

åtgärder
eller

100 000 SDR. Ingen av förordningEG-lufttrañkföretag
innebär
bestämmelser
är ensamt ansvaatt ett
ens
föra
regresstalan mot
hindrar
företaget
rigt för en personskada eller
att
f°ar ersättningen

dock jämkas

under

annan part.
Kommissionens

nr 2842/98
vissa
förfaranden
i

EG

förordning

av parter
om hörande
och 86 iEG-fiirdraget
1998

innehåller

förordning

artikel

16.1 och 16.2 iförordning

22 december
artiklarna

om hörande av parterna
EEG
nr 3975/87.

regler

Denna

av den
enligt

enligt

85

bl.a.
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EG
förordning
nr 2843/98 av den 22 december
innehåll
1998 om form,
och övriga detaljer i de ansökningar
och anrådets
EEG
förordningar
i
mälningar
som föreskrivs
nr 1017/68,
EEG
nr 3975/87 om tillämpningen
av konnr 4056/86 och EEG
på transportsektorn
kurrensreglerna

Kommissionens

anmälningar

inom

för ansökningar
och
om förfarandena
För lufttransportområdet
gäller det
transportsektorn.

ansökningar

eller

anmälningar

innehåller

Förordningen

och 5 i förordningen

regler

till

Internationella

2.4

kommissionen

artiklarna

enligt

3.2

nr 3975/87.

EEG

organisationer

m.m.

och tillämpningen
av den svenska luftfartslagstiftningen
beroende
beslut
utsträckning
den
i
betydande
är
av
som fattas inom
av
avsnitt
beskrivs
detta
i
korthet
de viktiI
olika internationella
organ.

Utformningen

gaste av dessa organ.

ICAO

2.4.1

vil

luftfartsorgansationen

civila

Den internationella

ICAO

International

Ci-

genom Chicagokon—
konventionen
blir medlemsom undertecknar
huvudkontor
Numera är ICAO
är beläget i
vars
knutet till Förenta Nationema
ett
som
av dess

Organization

Aviation

ventionen

The

upprättades

och de länder

mar i organisationen.
Montreal,
Canada

fackorgan.
ICAO,
som består av en församling, ett råd och olika underorgan,
har till uppgift att utveckla
och tekniken för internationell
principerna
luftfart
och
utveckling
och främja
planläggning
av internationell
lufttrafik.

Enligt

Standards

största

möjliga

medlemsstaterna.

ICAO

kerställa

har ICAO att fastställa normer och reand Recommended
Practices för att säi fråga om författningar
likformighet
m.m. hos

Chicagokonventionen

kommendationer

i form

av bilagor annex
18 bilagor tillkommit:
Personnel

Licensing

Rules of the Air

Meteorological

sådana normer och rekommendationer
Hittills
har följande
Chicagokonventionen.

utfärdar
till

luftfartscertiñkat
trafikregler

—
Service

for International

logi
4: Aeronautical

Charts

-

flygkartor

Air Navigation

- meteoro-
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and Ground

Operations

—

måttenheter
of Aircraft

Operation

Aviation

General

ternational

Commercial

International

av luftfartyg

användande

-

Air

Transport,

In-

i internationell

trafik
Marks

and Registration

Nationality

Aircraft

-

nationalitets-

och re-

gistreringsbeteckningar
of Aircraft

Airworthiness
Facilitation

-

Air

Services

Traffic

luftvärdighet

av luftfart
Telecommunications

10: Aeronautical
ll:

—

underlättande

teletjänst

-

flygkontrolltjänst,

flygtrafikledning

—

och alarmeringstjänst

fonnationstjänst

12: Search and Rescue - flygräddningstjänst
undersökning
Investigation
Accident
13: Aircraft
14: Aerodromes

inforrnationstj
änst
Noise
flygplansbuller,
Aircraft
från flygplansmotorer
emissionsutsläpp

Unlawful

Services

Information

Del

Protection,

16: Environmental
17: Security

av luftfartsolyckor

flygplatser

-

15: Aeronautical
Del II: Aircraft

flygin-

Engine Safeguarding

Interference

18: Safe Transport

Civil

International

Aviation

against Acts of

säkerhetsbestämmelser
flygtransport
Goods by Air
of Dangerous
-

av far-

ligt gods

gäller

Bilagoma

for

om att vederbörande
rekommendationerna.
och
na
ICAO

medlemsstater

ECAC

2.4.2
Den

som inte har underrättat
stat inte kan tillämpa de fastställda nonner-

alla

europeiska

luftfartskonferensen

European

ECAC

medlemmar

i ICAO.

Civil

Aviation

har för närvarande

grundades år 1955. ECAC
kan vinnas av europeiska
Medlemskap

Conference

medlemsstater.

The

länder

37

som är

att gynna
är ett rådgivande organ som har som målsättning
flygtranseuropeiskt
och uthålligt
utvecklingen
av ett säkert, effektivt
rekommendatioI detta syfte utfärdar ECAC resolutioner,
portsystem.
inte rättsligt bindande. Normalt
åtgärder
är
Dessa
policybeslut.
och
ner
rättsordningbrukar de dock på olika sätt få genomslag i de nationella
ECAC

arna.
Det högsta

beslutande

organet

inom

ECAC

är ett plenarmöte

som

medlemsländerna
av
vart tredje år. Vid detta möte representeras
luftför
landets
generaldirektören
ledas
brukar
delegationer
av
som
för ECAC:s
beslutas bl.a. riktlinjerna
Vid plenarmötet
fartsmyndighet.

hålls
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verksamhet

under

de kommande

tre åren. Mellan
och en Co-ordinating

av en president
båda väljs av plenarmöte. ECAC
i Paris.

verksamheten

regelverket

plenarmötena

leds

Committee

har ett eget sekretariat

som
beläget
är
som

JAA

2.4.3

Authorities
Joint Aviation
luftfartsmyndighetema
De gemensamma
JAA
är ett samarbete mellan ett antal europeiska luftfartsmyndigheter

-

i JAA kan
Medlemskap
som har till syfte att främja flygsäkerheten.
i ECAC. JAA är ett associerat
vinnas av alla länder som är medlemmar
närvarande
länder
medlemmar
i JAA. Härav
till
29
ECAC.
För
är
organ

fullvärdiga

Sverige,
är 19 länder, däribland
kandidatmedlemmar.
s.k.
är
samarbetsavtalet

Det första

inom

samarbetet

Arrangements

of

Arrangements

och 10 länder

om JAA träffades år 1979. Numera är
från
år 1990
på ett dokument

grundat

JAA

the development,

concerning

implementations

medlemmar

Joint

Document

the acceptance
and the
kallat
Requirements,
även
vilket
har underCypem-avtalet,

Aviation
eller

generaldirektörer.
Ett arbete påav luftfartsmyndighetemas
detta
konvention
slutfördes
aldrig.
börjades med att utforma
men
en
bindande avtal utan har
JAA bygger således inte på något folkrättsligt

tecknats

mer karaktären
Samarbetet

flygsäkerhet.

agreement.
av ett gent1emen’s
att utforma gemensamma regler avseende
är inriktat
Dessa regler kan omfatta alla områden som har betydelse

för tlygsäkerheten.

Det läggs emellertid

särskild vikt vid regler som rör
underhåll
flygmateriel,
och användav
samt behörigheten hos personer och organisaoch underhåll
tillverkning
för konstruktion,
av

och tillverkning

konstruktion

av sådan materiel,
som är ansvariga
och som opererar flygplan.
Genom att utforma
flygmateriel
gemenundviks
dubbelarbete
och
utbyte
regler
samma
av produkter och personer mellan olika länder underlättas. De gemensamma regler som JAA

ning

tioner

utarbetar

benämns

Joint

Aviation

Requirements

JAR

eller

gemen-

luftfartsbestämmelser.

samma
Samarbetet

åtar sig att inom ramen för nationell
och
att anta och genomföra JAR som
av JAR
krav utan nationella
varianter
Parterna
sole code.
gemensamma
regelverk och arbeta för att avskall införa nya JAR i sitt nationella
i sitt regelverk i förhållande till JAR.
lägsna skillnader

rätt delta

innebär

att parterna

i utvecklingen

medlemsstaterna
Det är bara de fullvärdiga
som kan göra anspråk på
skall ertillstånd
och andra godkännanden automatiskt
att certifikat,
medlemsstaterna.
kännas av de övriga fullvärdiga
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på antagna JAR kan nämnas JAR 145 som innehåller
krav för godkännande av flygverkstäder
som anlitas av
gemensamma
JAR-OPS
l och 3 som innehåller
kommersiella
flygföretag,
gemenoch
gods
kommersiell
krav
för
transport
av personer,
samma operativa
certifikatbestämmelinnehåller
post samt JAR-FCL
gemensamma
som
Som exempel

ser.
Som ovan behandlats se avsnitt 2.3.2 har EG antagit en förordning
förfaav tekniska krav och administrativa
om harmonisering
har
vissa
denna
förordning
luftfart.
Genom
civil
randen inom området

3922/91

JAR fått ställning

av gemenskapsrätt.
har erhållit mandat

att inleda förhandlingar
som
tlygsäkerhetsmyndighet;
europeisk
skapa
syftar
att
en gemensam
EASA.
En sådan organisation
Safety Authority
Aviation
European
bindande
och
folkrättsligt
skulle delvis ersätta JAA, göra samarbetet
EU-kommissionen
till

Det är tänkt att EASA skall uppbeslutsprocess.
säkra en effektivare
mellan EU, dess medlemsstater
konvention
multilateral
rättas genom en
delta.
Önskar
och övriga europeiska länder som

Eurocontrol

2.4.4

Angående

Eurocontrol,

se ovan avsnitt

2.2.10.

OPS-utvalget

2.4.5
Detta organ
Verksamheten
na. Uppgiften
skandinaviskt

flygsäkerhetschefema.
av de tre skandinaviska
mellan verkscheferregleras i ett avtal med instruktion
med gemensamt
företag
hand
tillsyn
i
första
över
är
i detta fokoordineras
andra
frågor
tillstånd
men även

består

för luftvärroterar varje år. Sektionschefema
med ett särskilt för mebildar underutvalg
dighet, drift och utbildning
tillfinns
tillsynsverksamheten
ett skandinaviskt
direkta
den
dicin. För
i
instrukVerksamheten
regleras
Sverige.
STK
beläget i
synskontor
rum.

Ordförandeskapet

tion från OPS-utvalget.

2.4.6

IATA

är en rent privaträttslig
grundades år 1919
sammanslutning
som ursprungligen
av flygföretag
år 1945. IATA
är en intresseorganisation
och nyorganiserades
vars
består av de större reguljärbolagen
huvudsakligen
medlemmar
som be-

International

Air

Transport

Association

IATA

1
1
I1
l

l
l
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driver

internationell

trafik.

regelverket

Sedan år 1974 kan dock

även charterflygroll
IATA
spelar en stor
när det gäller utvara
formning och Standardisering
villkor,
av kommersiella
normer och procedurer för den internationella
luftfarten.
Här kan t.ex. nämnas IATA:s
roll när det gäller frivilliga
överenskommelser
flygom internationella

företag

priser

medlemmar.

vilka

medlemsföretag
accepteras av IATA:s
när de endast utför
en del av den transport
som resenären ingår avtal om, s.k. interlining.
På så sätt kan passageraren köpa en flygbiljett
för en resa som omfattar
flera delsträckor
och utförs av flera flygföretag till ett lägre pris än om
handhar också
passageraren köpte en biljett för varje delsträcka. IATA
House
mellan medlemsföretagen
avräkningen
genom sitt Clearing
när det gäller

tigt

biljettintäkter.
inom

remissorgan

Slutligen

kan nämnas att IATA
är ett vikinte minst
det tekniska

lufttransportområdet,

området.

2.5

Svenska
civil

I detta avsnitt

ningama

inom

bestämmelser

inom

området

luftfart

redogörs

kortfattat

området

civil

finns

för innehållet

i de viktigaste

författ-

luftfart. Inom parentes kan nämnas att det
som innehåller bestämmelser
som på något
luftfarten.
Beträffande
vissa av de författnedan lämnas längre fram i betänkandet
en mer

över 200 författningar
sätt anknyter till den civila

som beskrivs
detaljerad redogörelse

ningar

stämmelser
tänkande

2.5.1

för

deras

innehåll.

som rör rätt till luftfartyg
SOU
Rättigheter i luftfartyg

Luftfartslagen

För en beskrivning
hänvisas till utredningens

av bedelbe-

1997: 122.

1957:297

I 1 kap. meddelas

i fråga om rätten
vissa grundläggande
bestämmelser
inom svenskt område. Sådan luftfart får i princip enatt utöva luftfart
dast äga rum med svenska luftfartyg
eller med luftfartyg
från främmande stater med vilka Sverige har träffat överenskommelse
om rätt till
luftfart
inom svenskt
område.
eller Luftfartsverket
har
Regeringen
skäl inskränka eller förbjuda luftfart
inatt bl. a. av militära
viss
del
landet
eller,
under
förtillfålligtvis
utomordentliga
om en
av
hållanden, i hela landet.

möjlighet

I 2 kap. finns

bestämmelser

och märkom registrering, nationalitet
sker i luftfartygsregistret
ning. Registrering
som förs av Luftfartsverket.
för att luftfartyget
Den är en förutsättning
skall få användas vid luftfart.
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1986:172
finns i förordningen
om registrering
i registret
förts
in
som har
m.m. Ett luftfartyg
i registret utfärdas nationalitetsOm införandet

regler

Ytterligare

luftfartygsregistret
nationalitet.

svensk

SOU

regelverket
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Luftfartyget

registreringsbevis.
tets- och registreringsbeteckning.
luftfart

stat skall det vid
med föreskrifterna

inom

skall

vidare

märkas

1999:42

om
äger
och

med sin nationali-

i främmande
det är registrerat
märkt
i enlighet
område
svenskt
vara
Om

i hemlandet.

och miljövärdighet.
om luftvärdighet
och miljövärdigt
luftvärdigt
skall
luftfartyg
Huvudregeln
är att ett
vara
åvilar
detta
för
ägaren eller, om
Ansvaret
när det används till luftfart.
Luftvärdigheten
i ägarens ställe, brukaren.
någon brukar luftfartyget
bestämmelser

finns

I 3 kap.

och miljövärdigheten

besiktning

dar efter

skall,

luftfartyg

Verket utfärav Luftfartsverket.
Svenskt
och miljövärdighetsbevis.
Luftfartseller
svenskt
ha
i luftfart,
av

står under tillsyn

luftvärdighets-

när det används

och miljövärdighetsbevis.
godkänt utländskt luftvärdighetsoch om
bemanning
bestämmelser
finns
och
5
kap.
I 4
om luftfartygs
bestämmelallmänna
här
Bl.a.
ombord.
upptas
och tjänsten
befälhavare

verket

Endast den
Sådant utfärdas av Luftfartsverket.
ser om luftfartscertifikat.
är behörig att tjänstgöra som förare, navisom har ett luftfartscertifikat
Den som vill genomgå utpå ett luftfartyg.
gatör eller flygmaskinist
för

bildning

skall

luftfartscertiñkat

I lagen anges
ha ett elevtillstånd.
skall återoch ett elevtillstånd

ett certifikat

förutsättningar
prövas av allmän förvaltningsdomstol.
Frågor om återkallelse
Denskall när det används vid luftfart ha en befälhavare.
Luftfartyg
någon
Om
bemanningen
luftvärdigheten,
m.m.
ne skall ha tillsyn över
säkeromedelbar fara för luftfartygets
genom sitt uppträdande utgör en
åtgärder
vidta
de
mot
het eller för säkerheten ombord, får befälhavaren
en olyckshändenne som behövs för att avvärja faran. Om det inträffar
delse som medför att någon avlider eller får allvarlig kroppsskada eller
eller på egendom skall beatt betydande skada uppstår för luftfartyget
också rapportera,
skall
när
detta. Befälhavaren
fälhavaren
rapportera
inträfskulle
fara för att en sådan olycka
det har funnits någon allvarlig
fel hos fartyget
fa eller när något har hänt som tyder på ett väsentligt

under

vilka

kallas.

eller markorganisationen.

påverkan av alkoholhalgrund av sjukdom, uttröttning,
Den som
tiga drycker eller andra medel eller av andra sådana skäl inte kan fullett betryggande sätt får inte tjänstgöra ombord.
göra sina uppgifter
I 6 kap. finns
tionen

i övrigt.

kerhetens

allmän

krav.

flygplats

och om markorganisaom flygplatser
skall uppfylla
säanläggningar
andra
och
Flygplatser
bruk
allmänt
för
och drift av flygplats
För inrättande
bestämmelser

krävs
bestämmer.

som regeringen
den tas i bruk. Regeringen

eller den myndighet
av regeringen
En allmän flygplats skall godkännas innan
f°ar föreskriva
att detsamma skall gälla i frå-

tillstånd

SOU 1999:42
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regelverket

för luftfarten.
Regeringen eller den myndigga om andra anläggningar
het som regeringen
bestämmer får föreskriva vilka flygplatser
som får
användas vid olika slag av luftfart samt meddela föreskrifter
om avgifför
allmänna
andra
eller
allmänna
användning
flygplatser
ter
av
aneller tjänster

läggningar

för luftfarten.

I 7 kap. finns

till luftfartsverksamhet.
regler om tillstånd
Luftfart
i
får inte utövas i Sverige utan tillstånd av regeringen eller
den myndighet
som regeringen bestämmer. Regeringen får dock före-

förvärvssyfte

i förvärvssyfte
än luftfart i regelbunden trafik
att annan luftfart
får utövas utan tillstånd,
linjefart
om det är lämpligt med hänsyn till
luftfartens
Tillstånd
får beviljas bara om det inte
art eller omfattning.
skriva

möter hinder av hänsyn till det allmänna.
tillstånd
skall de tekniska och ekonomiska
beaktas.

Tillstånd

till

luftfart

i inrikes

och vissa rättssubjekt

rättssubjekt

Vid prövning

av ansökan om
för trafiken
förutsättningarna

trafik

får ges endast till svenska
till EES-stater.

med anknytning

vissa bestämmelser

eller
Regeringen
om lufttrafiken.
meddelar
bestämmer
föreskrifter
regeringen
som
om
vad som skall iakttas vid luftfärder
för att olyckor och olägenheter skall
undvikas.
Föreskrifter
får också meddelas om flygvägar som luftfartyg
finns vidare om landskall följa inom svenskt område. Bestämmelser
I 8 kap. finns

den myndighet

och om förbud mot befordran av krigsmateriel
eller
annat gods samt om fartygshandlingar.
I 9 kap. finns bestämmelser
om befordran med luftfartyg
av passafinns
och
gods.
Regler
om biljetter, resgodsbevis och fraktsedlar
gerare

ningsskyldighet

samt om rätten att förfoga
förarens ansvarighet.

ansvaret för skador genom luftfart.
bestämmelser
om flygräddningstjänst,
luftfartsolyckor.
Bestämmelser
om

10 kap. reglerar
I 11 kap. finns

undersökning
finns

tjänsten
verkar
till

vid

enligt

1986:

och om frakt-

bärgning

och

flygräddnings-

Den som medhar rätt
luftfartyg

l 102.

eller nödställt
av ett förolyckat
bestämmelser
härom i sjölagen. För fordran

har han luftpanträtt

garlön
enligt

av
också i räddningstjänstlagen

bärgning

bärgarlön

över godset, dess utlämning

förmånsrättslagen

i luftfartyget

1970:979.

eller

på bärgodset med förmånsrätt

Om undersökning

från säkerhets-

och andra händelser som berör luftfarten
av luftfartsolyckor
bestämmelser
i lagen 1990:712
om undersökning
av olyckor.
för
Luftfartsverket
I 12 kap. finns bestämmelser
rätt
att förbjuda
om

synpunkt
finns

luftfárd

med

eller då lagens villkor
som inte är luftvärdiga
eller föreskrivna
avgifter inte har erlagts.

luftfartyg

inte är uppfyllda
I 13 kap. finns

ansvarsbestämmelser

ser om lagens tillämpning,
beslut.

och i 14 kap. vissa bestämmel-

bl. a. om överklagande

av Luftfartsverkets

159
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om militär

finns vissa bestämmelser
I 15 kap. slutligen
statsändamål.
för
luftfart
annan

och

171

i ansluten rad tillämpningsbestämmelser
innehåller
även bemyndiganden
Förordningen
inom olika ämnesområden.
att utfärda föreskrifter

innehåller

förordning

Denna

ning

1986:

Luftfartsförordningen

2.5.2

luftfart

1999:42

luftfartslagen.

till

för Luftfartsverket

föreskrifter

Luftfartsverkets

2.5.3

har erhållit genom
stöd av de bemyndiganden
som Luftfartsverket
föreskrifter.
Dessa förerad
verket
utfärdar
luftfartsförordningen
en
svenska
intergenomförandet av
skrifter,
som ofta utgör det konkreta
åtaganden - t.ex. genomförandet av bilagor till Chicagokonnationella
författutfärdas i Luftfartsverkets
och
ventionen
av olika EG-direktivsamlas
i
föreskriftema
delen
övervägande
LFS.
Den
ningssamling
av
Bestämmelser
för
utgivna publikationsserien
den av Luftfartsverket
sju olika delar av BCL:
BCL.
Det finns för närvarande
Civil Luftfart

Med

C,

stämmelser

BCL-F,

BCLMaterielbe-

BCL-SEC

tjänst

som beslutas i samråd
Härutöver
SMI-H.
institut

och

BCL-M,

BCL-MET

Flygplatser

BCL-D,

Driftbestämmelser

Certifikatbestämmelser

BCL-A,

bestämmelser

Administrativa

Security

samt Meteorologisk
med Sveriges meteorologiska

för
finns även Trafikregler
med
fliri
enlighet
regeringen
fastställts
har
luftfart
av
som
En annan
för luftfarten.
angående trafikregler
1961:563
ordningen
luftvärdighetsdis.k.
LFS
är
form av bindande föreskrifter
som utges i
AD.
Ett luftvärdighetsdidirectives
Airworthiness
rektiv LVD,
eng.
begränsningar
operativa
eller
underhållsåtgärder
rektiv kan avse
ex.
och säkra
luftvärdighet
fortsatta
luftfartygs
för
ett
som är nödvändiga
flygning.
som SveI detta sammanhang kan även nämnas några publikationer

hydrologiska

BCL-T

rige genom medlemskapet
till Chicagokonventionen.

i ICAO

förbundit

AIP-Sverige

AIP

sig att ge ut se bilaga 15
för Aeär en förkortning

som ges ut på svenska och engelska
t.ex. uppinformation
varaktig
innehåller
av betydelse för luftfarten,
AIC
kartor.
flygplatser
restriktionsområden,
samt
gifter
om
inte
information
är
innehåller
information
circular
som
Aeronautical

ronautical

information

publication

till tlygsäkerför att ges ut i AIP men som har anknytning
områden.
AIC-A
eller tekniska och administrativa
heten, bestämmelser
medan AIC-B ges ut enbart på svenska.
ges ut på svenska och engelska

kvalificerad

fi
l
l
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och AIC

AIP

ges ut i LFS och får därigenom

regelverket

karaktären

av bin-

dande föreskrifter.

2.5.4

1922:382

Lagen

i följd

skada
I denna lag regleras

för

luftfart

som till följd av ett luftfartygs
tillfogas
personer eller egendom, som inte befordras med
För sådana skador gäller enligt lagen ett strikt ansvar. En-

begagnande

luftfartyget.

för skador,

ansvaret

är det luftfartygets
ägare som bär det strikta ansvaret.
kan dock ansvaret övergå på en nyttjande-

ligt huvudregeln
Under

av

angående ansvarighet

vissa förutsättningar

rättshavare.

2.5.5

1994:

Förordningen

på den civila

myndigheter
I denna

förordning

fullgöra

de olika

som beslutats

2.5.6

1808

om

behöriga

luftfartens

område

som skall pröva frågor och
anges de myndigheter
medlemsstat
uppgifter som åligger en
enligt rättsakter

inom Europeiska

1970:926

Lagen

gemenskapen

om

och som rör civil

särskild

kontroll

luftfart.

på

flygplats
Enligt

denna

lag får,

fara för säkerheten
Vid

sådan kontroll

komma
särskild

till

vid

till

förekommande

luftfart,

eftersöks

vapen eller annat föremål som är ägnat att
vid brott av nyss angivet slag. Förordnande
om
meddelas
efter samråd med
av Rikspolisstyrelsen

användning

kontroll

Luftfartsverket

och skall avse viss tid. Förordnande
kan begränsas till
eller viss trafik. I lagen finns bestämmelser
om vem som
särskild kontroll,
hur den skall utföras och hur det skall förfa-

viss flygplats
får utföra

särskild

av brott som utgör allvarlig
kontroll äga rum på flygplats.

ras med föremål

som påträffas.

6 19-0665Nyluffianslag

161

162
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med

Lagen 1984:283
för Scandinavian

2.5.7

bestämmelser

vissa

Airlines

Systems
i Malmö

flygpassagerarterminal

Airlines
System
av Scandinavian
direkt
befordras
och
gods, som
för passagerare
anordnade terminalen
trafik vid Kastrups flygplats i
i internationell
till eller från ett luftfartyg
kontroll
särskild
Danmark,
äga rum till förekommande
av brott som

Enligt

denna

utgör

allvarlig
gäller

troll

lag får på den i Malmö

fara för säkerheten

vid

kontroll

om särskild

lagen 1970:926

Beträffande

luftfart.

sådan kon-

på flygplats

i tillämp-

liga delar.

1984:308

Förordningen

2.5.8

tull-

och passkontroll

Airlines

Systems

om

m.m.

ersättning

för

Scandinavian

vid

flygpassagerarterminal

i

Malmö

Enligt

förordning

denna

skall

innehavaren

i Malmö
Systems flygpassagerarterminal
för pass- och tullkontroll
tens kostnader
avses i 1 § lagen med vissa bestämmelser
i Malmö.
Systems flygpassagerartenninal

luftfart

inom

för Scandinavian

1979:969

Förordningen

2.5.9

Airlines
av Scandinavian
betala en viss avgift för stasamt för sådan kontroll
som

vissa

om

Airlines

restriktioner

för

områden

skydd för anläggningar
anges
som är av betydelse för totalförsvaret
för luftförordning
till
denna
i en bilaga
ett antal restriktionsområden
med vissa undantag
är luftfart
fart. Inom dessa restriktionsområden

Till

förbjuden.

2.5

1O
.

trafikregler
Enligt

1961:563

Förordningen

denna förordning

för

angående

luftfarten

skall trafikregler

för luftfart

inom

svenskt

ommed de
överensstämmelse
av regeringen i huvudsaklig
vilka är trafikregler
trañkreglema,
s.k. internationella
som har antagits
ICAO.
av

råde fastställas

Det Iufiréittsliga
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2.5.11

föremål

som

luftfartyg,

upphittats

om

behandling

inom

flygplats

av

eller

på

m.m.

innehåller

förordning

Denna

17

1972:

Kungörelsen

regelverket

om hur det skall

bestämmelser

förfaras

som upphittats inom en flygplats eller ombord på ett luftanvänds för befordran av passagerare eller
i
förvärvssyfte
som

med föremål

fartyg
gods.

2.5.12

med

1994:2087

Lagen

Sveriges

tillträde

Denna
andra

enligt

om

undervägsavgifter

och
om behörighet för domstolar
för
undervägsavgift
i mål om betalningsskyldighet
myndigheter
överenskommelse
1981 års multilaterala
om undervägsavgifter
bestämmelser

lag innehåller

undervägsavgifter

som grundas

Förordningen

2.5.13

av utländska
överenskommelsen.

och verkställighet

om erkännande

samt

av

den multilaterala

till

överenskommelsen

anledning

l988:78

avgöranden

med instruktion

om

för

Luftfartsverket
I denna förordning
den centrala
den civila

för Luftfartsverket,
som är
det
har
samlade
för
ansvaret
som
innehåller
även bestämmelser
om

anges huvuduppgiftema

förvaltningsmyndighet
Förordningen
luftfarten.

ledning, organisation och handläggning av ärenden.
är en underenhet
framgår att Luftfartsinspektionen
Av förordningen
för
Chefen för Luftfartsinspektionen
inom Luftfartsverket.
ansvarar

Luftfartsverkets

utfärdandet

tillsynen

av säkerhetsföreskrifter
över flygsäkerheten.

2.5.14

1961:567

Kungörelsen
bestämmelser

med
Enligt
för

denna

krigsmateriel

om

luftfarten

den civila

med

befordran

och

för

närmare
av

krigsmateriel

luftfartyg

författning

att få befordra

för

behövs

krigsmateriel

som huvudregel
med luftfartyg.

anges i en bilaga till författningen.

regeringens
Vad

tillstånd

som avses med
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1992:

Tillträdesförordningen

2.5.15

Enligt

SOU 1999:42

regelverket

krävs, med vissa undantag,

denna förordning

tillstånd

för utländ-

till svenskt territorium.
att de skall få tillträde
tillträde
till svenskt territorium
för
tillstånd
får meddela
Försvarsmakten
stridsflygplan,
än militära
i fråga om andra utländska statsluftfartyg
Försvarsmakten
får även, på begäran av en
begäran av Luftfartsverket.
eller en statlig myndighet
kommun
som svarar för räddningstjänsten,
ska statsluftfartyg

meddela

för

stånd för tillträde

statsluftfartyg

statsfartyg,

utländska
till

territorium

svenskt

av sådana insatser. I andra
tillstånd
för tillträde
statsluftfartyg

övning

utverkas
Inom

på diplomatisk
svenskt

stämmelserna
den svenska

för

vid räddningsinsatser

fall

meddelar

till

svenskt

regeringen
territorium.

fordon

till-

eller vid
utländska
Tillstånden

väg.

territorium
civil

och militära

luftfart

flygtrañkledningen.

ett utländskt
och framföras

skall

statsluftfartyg

enligt

följa

anvisningar

befrån

SOU 1999:42
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Allmänna

3

Den

har jämförelsevis

såsom

sociala,
Under
luftfarten

näringsgren.

ekonomiska

1950-talet.

väl betjänat luftfarten

för flygsäkerheten

såväl

förutsättningar
farten

är från

luftfartslagen

nuvarande

ändringar

utgångspunkter

Lagen

grundar

Lagen jämte senare
och för sin del skapat

som för utvecklandet
av luftsig emellertid
på helt andra

förhållanden
än dagens.
har det skett en snabb förändring inom
luftfartssarnarbetet.
Flygverksarnheten

och trafrkmässiga

de senaste årtiondena
och det internationella

har utvecklats från ett system av företag bestående av en
och
flygplan till en verksamhet som utövas av stora flygfoett
person
har varit snabb och fartygen
tekniska
utveckling
Luftfartygens
retag.
betydelse
har ökat. Vidare har
har snabbt ökat i antal. Miljöfrågomas
i förvärvssyfte

inneburit och kommer även att
integrationsutvecklingen
och av flygverk—
liberalisering
av flygtrafiken
leder även till ökade krav
Intemationaliseringen
samheten i allmänhet.
på harmonisering
av reglerna. Bl.a. mot bakgrund av dessa förhållanden europeiska
innebära

den finns

en höggradig

det ett behov

av en övergripande

översyn

av luñfartslagstift-

ningen.
har gjort är
som utredningen
av luftfartslagstiftningen
i
I
med
vad som
lag.
bör
enlighet
den
utmynna
att
en ny
direktiv
har utredningen strävat efter att begränsa
anges i utredningens
förantalet regler och författningar.
Detta har lett till att i utredningens
Den översyn

så omfattande

Därhar arbetats
i den nya luftfartslagen.
slag ett antal författningar
föreslås
få
bestämmelser
i
luftfartslagen
utöver
samma ämnen som dem
som behandlas i den nuvarande luftfartslagen.

bygger på ett förslag som utarbetades i
Den nuvarande luftfartslagen
i Danmark, Finland och Norge. Luftnära samarbete med utredningar
fartslagarna i dessa länder uppvisar fortfarande mycket stora likheter i
och struktur.
Inte minst därför att det alltjämt
om uppbyggnad
luftfartssamarbete
Skandinaviskt
förekommer
ett omfattande
anser uthar en
redningen att det har ett värde att lagarna även fortsättningsvis

fråga

likartad

möjligt

uppbyggnad.
försökt

behålla

Utredningen

har mot

den nuvarande

denna

gen och den inbördes ordningen mellan de olika
niskt klarare och enhetligare struktur har emellertid

så långt

bakgrund

kapitelindelningen
kapitlen.

i luftfartslaEn lagtek-

eftersträvats.
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Lagtekniskafiégor
Som behandlats

utredningens

nisera

och anpassa

författningsnivå
Vid

I detta sammanhang

luftfartslag-

frågan

är av teknisk

på vilken
natur

och

rättsordningen.
genomföras i den nationella
har den självklara utgångsutformningen

skall

den författningstekniska
varit

uppkommer

inte sällan
- som

dessa regler

detaljerade

punkten

de nationella

regelverk.
på ett internationellt
stor utsträckning
med utredningen
direktiv
att moderär huvudsyftet
till det internaden svenska luftfartslagstiftningen

regelverket.

mycket

bygger

i mycket

stiftningama
Enligt
tionella

kapitel

i föregående

att de för den enskilde och från
bestämmelserna
reglebetydelsefulla

att det är väsentligt

och flygsäkerhetssynpunkt

mest
skäl också angeläget att
emellertid
i
Det
lag.
är
av rent praktiska
ras
karaktär. Teknisklagen inte belastas med regler av mera administrativ

gäller

flygsäkerhetsbestämmelser
som
förändras ständigt och det är
luftfartsverksamheten

bestämmelser

operativa

den praktiska

och

andra

kan utfärdas eller ändras
av betydelse att sådana bestämmelser
på ett smidigt sätt. Sådana regler bör mot denna bakgrund finnas i regeBl.a.
och föreskrifter
ringsförordningar
som utfärdas av Luftfartsverket.
olika internationella
författningsnivå
för att kunna bedöma på vilken
därför

bemyndigange erforderliga
att även göra en översyn av
funnit
har lett till att utredningen

regler skall genomföras och för att kunna
funnit det nödvändigt
den har utredningen
luftfartsförordningen.

Denna

översyn
För att öka
att lämna ett förslag till ny luftfartsförordning.
delats in i kapitel som motsvarar
har förordningen
överskådligheten
redogör för i kapitel 13 lämnar utredlagens. Av skäl som utredningen
det lämpligt

ningen

i 9 kap. LL oförändrade.
om lufttransporter
lämnat
inte
något förslag till förhar som en följd härav
förutses
Det kan emellertid
avseende dessa bestämmelser.

bestämmelserna

Utredningen

ordningstext

att det vid den översyn som pågår av 9 kap. även kommer att tillskapas
i sitt förslag till
Mot denna bakgrund har utredningen
förordningstext.
vid denna överblankt
så
kapitlen
lämnat 9 kap.
att
luftfartsförordning
syn inte skall behöva numreras om.
Vid översynen
av luftfartsförordningen
behörighet
Luftfartsverkets
tydliggöra
att

har utredningen

strävat

efter

oliatt utfärda föreskrifter
försökt
område
aktuellt
varje
därför
på
har
Utredningen
ka områden.
till Luftfartsverket
att utfärda föreskrifter.
lämna klara bemyndiganden
i
har utredningen
rätt att utfärda föreskrifter
När det gäller regeringens
av rent
av tillämpningsföreskrifter
I
med
bemyndiganden.
lagen
administrativ
tynga
§
RF
bestämmelsen
i
13
kap.
8
på
dessa fall får man falla tillbaka
om
besluta om föreskrifter
regeringens rätt att genom förordning
om verki sitt förkan infogas att utredningen
ställighet av lag. I sammanhanget
de fall

där det endast

finns

karaktär

inte

behov

velat

SOU 1999:42
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slag till

har försökt

luftfartslag

undvika

att nämna

utgångspunkter

Luftfartsverket

vid

namn. Skälet till detta är att det- bl.a. mot bakgrund av det europeiska
inte kan uteslutas att det kommer att ske organiintegrationsarbetet
mellan Luftfartssatoriska förändringar
som påverkar rollfördelningen
verket

och andra organ.
och regeringen
Riksdagen

sammanhang

har i olika

uttalat

att en
i Sverige skall vara lägst i
är att flygsäkerhetsstandarden
luftfartsnationer
nivå med den som finns i övriga välutvecklade
se t.ex.
betänkande
1987/88:22
trafikutskottets
TU
1987/88:50
231,
s.
prop.

målsättning

1987/882249.

och rskr.

gande i utredningens

Detta är en målsättning
arbete.

och

ett antal grundläggande
Någon definition
av sådana

återfinns

I luftfartslagstiftningen
som
emellertid

grundläg-

frågor

T erminologiska

luftfart

som har varit

luftfartyg.

Vid

inte i lagstiftningen.

tillkomst

LL:s

begrepp,

så-

begrepp

ges

diskuterades

frågan

skulle tas in i lagen. Det ansågs dock att man
om begreppsdefinitioner
borde avstå från detta under hänvisning bl.a. till den snabba tekniska
och till

utvecklingen
begreppen

för olika

svårigheterna

att fastslå

enhetliga

betydelser

Flyglagutredningen

delar inom luftfarten.

av

avstod

av

av begreppen. Se prop.
samma skäl från att föreslå några definitioner
36
och
1984/85:2l2
1981:12
45-46,
1957:69
Ds
prop.
s.
s. 81.
s.
har också funnit skäl att i sitt förslag inte uppta
Lufträttsutredningen
I detta avseende får man därför hålla sig till
några begreppsdefinitioner.
området. Sådana finns t.ex. i bilabegreppsbestämning
och i ICAO:s Definitions.
goma till Chicagokonventionen
säkerhet är av grundläggande betydelse för all luftfartsBegreppet
verksamhet
och förekommer
ett stort antal ställen i luftfartslagstift-

vedertagen

Inom

ningen.

luftfarten

är den

teknisk-operativa

tionen

enligt

finns

två speciella

flygsäkerheten

15 § förordningen

l988:78

säkerhetsområden.

safety
med

Det ena

som Luftfartsinspekinstruktion
för Luft-

för. Det andra är den säkerhet security
har tillsynsansvaret
luftfarten
kan
hotas
inom
av olagliga handlingar såsom våld, terrosom
rism, kapning, sabotage m.m. Enligt 2 § tredje stycket i nyss nämnda
i samråd med Rikspolisstyrelsen
förordning
ansvarar Luftfartsverket
fartsverket

för ett nationellt
fartens säkerhet.

Någon
emellertid
område
av vikt

program

definition

för förebyggande

av de
i lagstiftningen

olika

av brott mot den civila

säkerhetsbegreppen

luft-

förekommer

och ingenstans anges vilket säkerhetssäkerhet används. Det får anses vara
begreppet
när
som avses
det
framgår i vilken betydelse begrepförfattningstexten
att
av
inte
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Allmänna

pet säkerhet används. Det föreslås därför att det när det rör sig om den
används begreppet flygsäkersafety
flygsäkerheten
teknisk-operativa
säkerhet
den
het och när det rör sig om
som kan hotas av olagliga
används begreppet luftfartsskydd.
security
handlingar
Förutom

i dessa båda betydelser

allmän

trycket

ordning

och säkerhet.

ordet

förekommer

Uttrycket

allmän

säkerhet

ordning

i utoch sä-

i många författningar
är ett standardbegrepp
som förekommer
emellertid
inte närmare definiBegreppet har
inom olika rättsområden.
och det torde även ha något olika omfång i olika
erats i lagstiftningen

kerhet

författningar.
används

sammanhang

I lufträttsliga

begreppet

allmän

ordning

och

säkerhet inte enbart i samband med intresset av att motverka straffsanktionerade handlingar
utan även när det gäller att söka säkerställa förutoch för en i detta sammani allmänhet
sättningar för en trygg luftfart
friktionsfri
samlevnad
medborgare
och
mån
i
möjligaste
hang
trygg
emellan.

Begreppet

allmän

ordning

och säkerhet

är således

ett vidare

begrepp än såväl luftfartsskydd
som flygsäkerhet.
Det möter vissa svårigheter att avgränsa begreppet allmän ordning
Hur den gränsen dras torde
och säkerhet från övriga säkerhetsbegrepp.
från
rättslig synpunkt och det
inte ha någon större betydelse
emellertid
finns

därför

ingen
När

gränsdragning.

anledning
det gäller

göra någon sådan
att i detta sammanhang
begreppet allmän säkerhet kan det dock

sägas att hit hör inte endast faror som framkallas
även faror som härrör från djur, naturhändelser,

av människor
industriolyckor

utan
och

andra yttre omständigheter.

F drfattningskommentaren
till lufttill förslaget
av författningskommentaren
kommenterat
relativt utförligt
nästan varje enfartslag har utredningen
har ändrats i
inte
skild paragraf. Således har även bestämmelser
som

Vid

utformningen

inte vara vanligt i svenskt lagstiftningsbestämmelser
till de befintliga
arbete. Mot bakgrund av att förarbetena
antal ställen
återfinns
på
förslag
stort
utredningens
in
i
ett
arbetas
som
dock
tid
har
utredning75
år
sträcker
sig
över en
och att förarbetena
av
sak kommenterats.

Detta

torde

Inte minst torde
att välja denna modell.
en funnit det ändamålsenligt
kan
till hela regelkomplexet
underlättas
remissarbetet
om förarbetena
anmärkas
skull
för
kan
tydlighetens
ställe.
Det
och
sökas på ett
samma
har
att när en bestämmelse,
som inte har ändrats i sak, kommenteras

utredningen

inte avsett att den skall få en ändrad materiell

innebörd.
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Luftfartslagens
bestämmelser

Inledning

l

finns

I l kap. LL
luftfart

område

territoriella

stiftningens

om förbud
inskränkningar

stämmelser
rörande

reglerna rörande rätten att utöva
den svenska luftfartslagangående
samt
I detta kapitel finns även betillämplighet.

de grundläggande

svenskt

inom

att framföra
förbud
eller
av

mot

luftfartyg
mot

iöverljudsfart

luftfart

inom

viss

samt
del av

riket.

4.2

Lagens

tillämpningsområde

Den nuvarande uppdelningen av lagen i två
luftfart och en för militär
luftfart och anför
civil
- en
Bestämmelser
statsändamål
slopas.
som rör militär
nan luftfart för
och annan luftfart för statsändamål arbetas in i lagens första
luftfart

Utredningens

förslag:

avdelningar

kapitel.
Vissa

bestämmelser

på utländska

luftfartyg

i luftfartslagstiftningen
utanför

svenskt

område

blir

tillämpliga

under

även
förutsättning

att de används inom ramen för ett svenskt drifttillstånd.
tidigare föreslagit skall rätten att
I enlighet med vad utredningen
inom svenskt område knytas till att det är reanvända ett luftfartyg
gistrerat i ett land som är medlem i ICAO. Vidare skall det anges att
skall få användas
för att ett luftfartyg
registrering
är en förutsättning
inom

svenskt

område.

att föreskriva
ges möjlighet
luftrum.
tillträde
till
svenskt
får
inte
Det

att vissa luftfartyg

av miljöskäl

170

bestämmelser

allmänna

Lufifartslagens

SOU

som inte används vid tillståndspliktig
används inom svenskt område ställs
som stadigvarande
i Sverige.
att det skall vara registrerat

luftfart

luftfartyg

För

i två huvudavdelningar.

är uppdelad

Luftfartslagen

och

det krav

första

Den

1999:42

på

avdel-

dvs. luftfart
kap. och rör civil luftfart,
som inte
består av ett kapitel15
Den andra avdelningen
luftfart och annan luftfart för statsändamål.
Det
och avser militär
kap.
i den första avdelningen
är endast vissa av bestämmelserna
som är tillomfattar

ningen

l-l4

sker för statsändamål.

Indelsom avses i den andra avdelningen.
har sin grund i att Chicago-

på sådan luftfart

lämpliga

i tvâ avdelningar
av luftfartslagen
konventionen
enligt artikel 3 är tillämplig

ningen

bara på icke statliga

i konventionens

luftfar-

anses bl.a. militär-,
statliär dock tillämplig

mening

tyg. Som statliga luftfartyg
Chicagokonventionen
tull- och polisfartyg.

som används för affärsdrift.
i LL är att lagens första avdelning skall tillämpas
gäller lagen
luftfart
inom svenskt område. Som huvudregel

ga luftfartyg

Utgångspunkten
på all civil

inom
vid luftfart
och medborgare
luftfartyg
även utländska
särregler
område. På ett antal ställen i lagen finns det emellertid

därför
svenskt

och utländska

för svenska

artikel

Enligt

luftfartyg

respektive

medborgare.
förbinder

12 i Chicagokonventionen

sig varje

för-

dragsslutande stat att vidta åtgärder för att varje luftfartyg,
som färdas
och varje luftfartyg,
inom dess territorium,
som är försett med dess navarhelst fartyget befinner sig iakttar gällande trafikbetionalitetsmärke,
sig varje

förbinder

Vidare

stämmelser.

stat att låta
finns
Det
även en
artiklarna
20, 29 och

fördragsslutande

bestämmelser.

åtala den, som bryter mot tillämpliga
i Chicagokonventionen
rad andra artiklar

t.ex.

är registrerat skall se till
som innebär att den stat där ett luftfartyg
vissa
villkor
varhelst luftuppfyller
besättning
och
dess
luftfartyget
att
svensk
luftfartslagstiftdenna
bakgrund
är
sig. Mot
fartyget befinner

30

ning enligt

fartyg

l kap. 4 § första

vid luftfart

utomlands.

gås utomlands

ombord

och av svensk

domstol.

tjänsten

stycket
Enligt

på svenska

av en befälhavare

2 kap. 3 § BrB

luftfartyg

begås i
som utomlands
på ett svenskt luften besättningsman

Detsamma
eller

även på svenska luftskall brott som bebedömas enligt svensk lag

LL tillämplig

gäller

brott

fartyg.
svensk
kan det ankomma
av Warszawakonventionen
svensk
lagstiftning
med
domstol
att i enlighet
som överensstämmer
dvs. 9 kap. LL, avgöra en tvist med anledning av
med konventionen,
Till

följd

med utländskt luftfartyg.
Det vansom utförts utomlands
bestämmelseort
torde vara att flygningens
är svensk. Det
till Sverige
tänkbart
med andra fall, såsom då anknytningen

luftbefordran

ligaste
är även

fallet

Luflfartslagens

SOU 1999:42

allmänna

bestämmelser

utfärdats här i landet, medan
i att biljetten eller flygfraktsedeln
skett mellan två främmande
befordringen
stater utan mellanlandning
inom svenskt område. Det är också möjligt att svensk lag på grund av.
på interprivaträttens grundsatser kan bli tillämplig
den internationella
består

luftbefordran

nationell

som
bakgrund

inte faller

under Warszawakonventionen.

Det är mot denna
som det finns ett stadgande i l kap. 4 §
i 9 kap. gäller också vid luftandra stycket. LL om att bestämmelserna
i den mån det följer av avtal
fart utom riket med utländska luftfartyg,
med andra stater eller av allmänna rättsgrundsatser.
vilka luftfartyg som får användas vid luftI 1 kap. 2 § LL föreskrivs
i
Luftfart
med luftfartyg som har nationalitet
träffats
det
avtal
med
endast
får
äga
ett annat
om
rum
det andra landet om rätt till luftfart inom svenskt område. Om det finns
regeringen eller den myndighet
särskilda skäl f°ar emellertid
som regemedge undantag från detta krav. Det är viktigt att
ringen bestämmer
fart inom

svenskt

område.

land än Sverige

regleras endast vilka luftfaratt i den aktuella bestämmelsen
får
användas vid luftfart
inom
nationalitet,
avseende
med
på
tyg
som
luftfartsverksamhet
svenskt område. Frågan om vilken
som en ägare till
får bedriva här i landet regleras på aneller en brukare av ett luftfartyg
framhålla

nat håll.
hos och registrering
år 1967 om nationalitet
I en resolution
av luftinternationella
lufttrafikföretag
fartyg som används i sådana
som avses
har ICAO fastställt hur konventioi artikel 77 i Chicagokonventionen

luftfartyg som inte är registrerade
skall tillämpas
nens bestämmelser
artikel
registrering
77 är
enligt
form
nationell
basis.
En
på
av
vilket
ställs
till
luftfartyg
enligt
intemational
system
registration,
som
skall
kunna registreras
hos
förfogande
organisations
en internationell
organisationen som då blir registreringsmyndighet.
den internationella

registsom blir föremål för gemensam eller icke-nationell
bestäms
skall få en allmän beteckning common mar
av
som

De luftfartyg

rering
ICAO.

infördes
till ICAO-resolutionen
För att anpassa svensk lagstiftning
i
i 1 kap. 5 § LL enligt vilken de bestämmelser
år 1986 bestämmelsen
i
registrerade
luftfartyg
i
stat
fråga om
LL som gäller
en annan
som är
skall

tillämpas

internationell

också

i fråga

om luftfartyg

som är registrerade

hos en

organisation.

att bestämmelser som gäller för svenska
på utländska luftfartyg
som innefinns
§
LL
brukare.
7
kap.
I l
has med nyttjanderätt
en regel
av svenska
av
som innehas med nyttjanderätt
som innebär att svenska luftfartyg
brukare i vissa avseenden skall anses ha samma nationalitet
utländska
som brukaren.
I l kap. 6 § LL

luftfartyg

föreskrivs

också skall kunna tillämpas
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på ett tillägg till Chicagokonventionen
och
artikel 83 bis om att vid uthyrning av luftfartyg vissa funktioner
till brukarstaten.
kan föras över från registreringsstaten
förpliktelser
artikel 83 bis som trätt i kraft den 20 juni 1997.
Sverige har ratificerat
Dessa bestämmelser

bygger

då ett luftfartyg
i en
som är registrerat
fördragsslutande
stat används av en brukare som driver näringsverki en annan fördragsslutande
samhet med huvudkontor
stat eller av en
bosatt i en sådan stat. Mellan dessa stater
brukare som är stadigvarande
Artikeln

det fall

behandlar

överför
varigenom registreringsstaten
en Överenskommelse,
eller förtill den andra staten samtliga eller en del av sina funktioner
12, 30, 31 och 32 a i Chicagokonventionen.
enligt artikel
pliktelser
kan träffas

artikel

luftfartyg

som färdas
som är försett

fartyg

trañkbestämmelser
bestämmelser.
hetsbevis
melse

inom
med

deras respektive
deras

att tillse att varje
och varje luft-

territorium

nationalitetsmärken

iakttar

gällande

och att låta åtala dem som bryter mot tillämpliga
artikel 31 luftvärdigArtikel
30 avser radioutrustning,

och artikel

enligt

sig konventionsstatema

12 förbinder

Enligt

artikel

32

a

luftfartscertiñkat.

83 bis skall

För att en överenskomandra fördragsgentemot
råd och ofregistreras hos ICAO:s

ha verkan

stater skall den antingen
eller skall berörda stater underrättas
fentliggöras
slutande

om den.

Överväganden
Enligt

mening

utredningens

finns

det inte något
i två avdelningar.

bärande

skäl

Det föreslås

för att
därför

vara uppdelad
att den nuvarande tudelningen
av lagen slopas. För att öka lagens överrörande militär
luftfart
och annan luftskådlighet bör bestämmelserna

luftfartslagen

skall

fart för statsändamål

arbetas in i lagens 1 kap. Utredningen

luftfart
frågorna om vad som avses med militär
på militär
melser i lagen som skall vara tillämpliga

till

luftfart

återkommer

och vilka
luftfart

bestäm-

och annan

se kapitel 20.
lagens tillämpningsområde

för statsändamål,

är det enligt utredningens
skall
utgångspunkt
självklar
att den i allmänhet
en
vid
luftfart
inom
svenskt
utländska
luftfartyg
även på
vara tillämplig
beträffande
luftfartslagen
område. I den nuvarande
är det emellertid
oklart om de gäller enbart för svenska luftfartyg
vissa bestämmelser
När det gäller

mening

fortfarande

Utredningen
luftfartyg.
på utländska
om de även skall tillämpas
bestämmelse
klart
försöka
sig om att
har därför vinnlagt
ange när en
på svenska luftfartyg.
endast skall vara tillämplig
eller

ökat markant. När
har leasing av luftfartyg
De senaste decennierna
och använder det i
utländskt
luftfartyg
in
svenskt
hyr
flygföretag
ett
ett
svenska
generellt
den
luftfartslagstiftningen
dock
inte
sin verksamhet
är

bestämmelser

allmänna
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I l kap. 6 § LL finns en bestämvid luftfart utomlands.
sett tillämplig
i lagen
melse om att regeringen f°ar föreskriva
att sådana bestämmelser
och med stöd av lagen utfärdade föreskrifter
som avser skydd för liv,

personlig säkerhet eller hälsa samt trafik skall, om detta är förenligt
utländska
luftfartyg
tillämpas
med lagen i registreringsstaten,
som
har utnyttjat
brukare.
Regeringen
svenska
innehas med nyttjanderätt
av
att vissa angivna
detta bemyndigande
genom att i 6 § LF föreskriva
bestämmelser

och LF skall tillämpas,

i LL

enligt

härom

kommelse

artikel

i den utsträckning

83 bis i Chicagokonventionen
utländska

fats med registreringsstaten,

överenshar träf-

som innehas med
i
dock ingen bestämmelse

luftfartyg

av svenska brukare. Det finns
tillämpligheten
LF som direkt utsträcker
av de bestämmelser
finns emellertid
svenskt
område.
Det
utanför
i
6
§
LF
en
som anges
straffbestämmelserandra
LL
stycket
bestämmelse
i 13 kap. 5 §
om att
skall tillämpas
under vissa förutsättningar
na i luftfartslagstiftningen
utanför svenskt område i fråga om sådant utländskt luftfartyg
som av6
§
LL.
i
kap.
ses l
att det inom ett och samma flygföretag
Det framstår som omotiverat

nyttjanderätt
LL

eller

vid

luftfart

hänseende,

utanför

svenskt

tillämpas

olika

flygföretaget
används
Mot
använder
använder

beroende

eller ett inhyrt

skall,

område

bortsett

istraffrättsligt

från

luftfartyg som används av
regler ombord
luftfartyg som
svenskregistrerat
det
är
ett
om

utländskt

luftfartyg.

av att det är såpass vanligt att svenska flygföretag
och att de även
i sin verksamhet
inhyrda utländska luftfartyg
utredningen
utomlands
att bestämmeldessa luftfartyg
anser

bakgrund

med undantag för reglerna om registreoch andra regler som är direkt knutna till
inhyrda
även utanför svenskt område
bör göras tillämpliga
Sverige
svenskt
drifttillför
används
inom
ett
utländska
luftfartyg
ramen
som
stånd jfr 1 § 3 mom. i den finska luftfartslagen.
skall bli tillämpför att den svenska lagstiftningen
En förutsättning

serna i luftfartslagstiftningenoch bärgning
ring, flygplatser

lig på inhyrda

bör dock vara
Med en
med den främmande lag som är tillämplig.
i 1 kap. 6 §
behöver den nuvarande bestämmelsen

utländska

att detta är förenligt
sådan konstruktion

LL och 6 § LF inte finnas

vid luftfart

kvar.

Utgångspunkten

och LF uppräknade bestämmelser
vid luftfart
hyrda utländska luftfartyg

LL

ramen för ett svenskt drifttillstånd.
Rättigheter
I sitt delbetänkande

slog utredningen

utomlands

luftfartyg

vissa ändringar

blir

att vissa i
på intillämpliga
i stället

blir

generellt

utomlands
i luftfartyg

i l kap. 2 § LL

när de används
SOU

1997:122

129.

inom
före-

Således före-

inom svenskt omatt rätten att använda ett luftfartyg
är registrerat i ett land som är
råde skall knytas till att ett luftfartyg
skall
föreslog även att det uttryckligen
Utredningen
medlem
i ICAO.

slog utredningen

V
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för att ett luftfartyg
skall få
är en förutsättning
anges att registrering
vidhåller
sina ändringsanvändas inom svenskt område. Utredningen

förslag

i denna del. Efter

reringsfrågor
sitt arbete

att delbetänkandet
som var inriktat på registoch sakrättsliga frågor
gått vidare i
gavs har utredningen
och gjort en översyn av olika miljöregler.
Som behandlats
i

ett tidigare avsnitt 2.3.2
staterna skall säkerställa
skrivna

det EG-direktiv

finns

enligt

vilka

medlems-

vissa
att luftfartyg
som inte uppfyller
inom deras territorier.
inte trafikerar
flygplatser

bullerkrav

föreFör

detta åtagande förslår utredningen
att
att Sverige skall kunna uppfylla
eller
det i lagen tas in en bestämmelse
den
regeringen
myndighet
om att
får föreskriva
att vissa luftfarav miljöskäl
som regeringen bestämmer
tyg inte f°ar tillträde till svenskt luftrum.
luftfartyg
Det finns för närvarande
ett antal utlandsregistrerade
som
inom svenskt område för privatanvänds mer eller mindre permanent
av personer som är bosatta i Sverige. Luftfartsinspektiogrund av
är- främst
nens rätt att utöva tillsyn över sådana luftfartyg
internationella
begränsad. Mot denna bakgrund föreslår utredregler
ningen att det i lagen ställs upp ett krav på att luftfartyg
som inte anluftfart och som stadigvarande
används inom
vänds till tillståndspliktig

flygändamål

skall vara registrerade i Sverige. Enligt utredningens
med såväl Chistår ett sådant krav i full överensstämmelse
EG-rätten.
cagokonventionen
som
svenskt

område

bedömning

med undantag

för det som i nästa avsnitt
inte skäl att föreslå några materiella
ändringar av de
sägs om EG-rätten,
i l kap. LL som rör lagens tillämpningsområde.
Utredbestämmelser
förändring,
på så
ningen finner emellertid
att det bör ske en strukturell
I övrigt

finner

utredningen,

EG-rätten

4.3

Utredningens

samlas

som rör lagens tillämpningsområde

sätt att alla bestämmelser
början av l kap.

och luftfartslagen

förslag:

I inledningen

till

luftfartslagen

skall

framgå

att det finns EG-förordningar
som gäller vid sidan av lagen och som
nationell rätt.
har företräde framför motstridande

Det svenska
för

medlemskapet

den svenska

lagstiftaren.

i EU har i hög grad ändrat förutsättningarna
När

det gäller

den civila

luftfarten

finns

och andra rättsakter som måste beaktas
det ett flertal EG-förordningar
vid lagstiftningsarbetet
se avsnitt 2.3.2. Detta återspeglas i vårt betänkande,

där innehållet

sionen

om hur de nationella

i EG-reglema

reglerna

ofta utgör en bakgrund
skall utformas.

till

diskus-

i
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utgörs av förordav EG:s reglering på luftfartsområdet
ha allmän
skall en förordning
artikel 189 i EG-fördraget
i
giltighet. Den skall till alla delar vara bindande och direkt tillämplig
i
deras
förordningama
detta
följer
Av
varje medlemsstat.
att
gemenHuvuddelen

Enligt

ningar.

och ord för ord skall tillämpas

omedelbart

skapsrättsliga

form

lemsstatemas

förvaltningsmyndigheter

utan någon särskild
Utgångspunkten
är t.o.m. att de inte
EGi den nationella
rätten.
inkorporeras

eller transformeringsåtgärd.

ringsfår

av medinkorpore-

eller

transformeras

inte får införlivas
i
slagit fast att förordningar
detta skulle kunna skapa tvivel om deras urnationell
rätt, eftersom
effekt.
rättsliga
och
sprung
föranleda att svenska föreskrifter
Inte desto mindre kan förordningar
kan
nivåer måste meddelas. En förordning
på olika konstitutionella
har nämligen

domstolen

för medlemsstaterna
förpliktelser
att besluta om utfylt.ex. innehålla
kan också förutsätta
Förordningar
att nationella
lande bestämmelser.
föreskrifter
kan
föreskrifter.
Svenska
sådana
meddelar
myndigheter

följaktligen
eller

behöva

utfärdas

administrativa

reglera

ut luckor i en EG-förordning
åtgärder som är nödvändiga för att förordplanet. Ett annat viktigt
det nationella
för att fylla

få verkningar
kan kräva svensk lagstiftning
är att den
på att en förordning
skall
med
förordning
kompletteras
Att
straffsanktioner.
förutsätter
en
nationella
regler om straff kan antingen framgå av själva förordningsi artikel 5 i EGtexten eller vara en följd av samarbetsförpliktelsen
skall

ningen

exempel

fördraget.

mellan

Förhållandet

luftfartslagen

och EG-förordningar

uttalat att förordningar
på grund
har vid en rad tillfällen
efhar
direkt
i gemenskapsrättens system
av sin natur och sin funktion
fekt och som sådana är förmögna att för enskilda skapa rättigheter som
slagit fast
domstolar måste skydda. Vidare har EG-domstolen
nationella

EG-domstolen

bestämmelser
att gemenskapsrättsliga
som har direkt effekt har företränationella
regler.
de framför däremot stridande
föreDe nyss nämnda principerna om direkt effekt och EG-rättens
träde är centrala

Sverige
till

enligt

och välkända

EG-rättsliga

lagen 1995:1500

Europeiska unionen. I princip
till EG-rätten,
hänvisning

särskild

principer.

EG-rätten

gäller i

av Sveriges anslutning
behöver det därför inte göras någon
till nadess verkan och förhållande

med anledning

och missviskulle det dock ge ett ofullständigt
påverkas
så
många
i
sätt
lag
att
av olika EGsom
en
till
deras
relation
och
dessa
förekomsten
inte beröra
förordningar
av
framgå
luftfartslagen
att
nationell
rätt. Det bör därför i inledningen
av

tionell

rätt.

sande intryck

Samtidigt
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som gäller vid sidan av lagen och som har
nationell rätt. En sådan generell hänvismotstridande

det finns

EG-förordningar

företräde

framför

ning hindrar

SOU

enligt

utredningens
till

görs hänvisningar

inte att det även i andra lagrum

mening

EG-förordningar.

av straffbestämmelserna
om anpassning
nedan i avsnitt 21.2.

Frågan
handlas

4.4

Inskränkningar
luftfart

inom

av

viss

förbud

eller
del

av

till

EG-rätten

be-

mot

riket

För att det inte skall råda någon tvekan om
restriktionsområden
i samband med störinrätta
att
föreskrivs
det
i
luftfartslagen
att restrikevenemang,

Utredningens

förslag:

att det är möjligt
re publika
tionsområden

1 kap. 3 § LL

Enligt

för att undvika
störning vid allmän
tillställning
omfattning.
större
av

får införas
eller offentlig

mankomst

kan regeringen

eller

den myndighet

sam-

regeringen

skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet
av militära
föreskriva
inskränkningar
eller till natur- eller miljövård
av eller förbud
Föreskrifter
inom viss del av riket.
mot luftfart
om förbud som meddelas av arman myndighet än regeringen får avse högst två veckor. Under

bestämmer

säkerhet

allmän
eller

förbud

eller

förhållanden

utomordentliga

får regeringen

mot

om inskränkning

luftfart

inom

av eller

förbud

Chicagokonventionen

som

när det i övrigt krävs av hänsyn
föreskriva
tillfälligt
inskränkningar

hela riket.

De svenska

till
av

bestämmelserna

artikel 9 i
mot luftfart går tillbaka
innehåller
bestämmelser
rörande
utförliga

områden.

förbjudna

i l kap. 3 § LL har regeringen i 3 § LF
stöd av bemyndigandet
rätt att i vissa fall och under vissa förutsättningar
gett Luftfartsverket
föreskriva
att ett område skall vara s.k. restriktionsområde.
Med

skall vara restrikfår föreskriva
att ett område
till
militär
verksamhet
eller om
behövs
med
hänsyn
så
om
ordning och säkerhet kräver det. Om föreskriften
rör militära

Luftfartsverket
tionsområde,
allmän

förhållanden

skall

samråd

ske med

Försvarsmakten.

Om

föreskriften

Luftavser längre tid än två veckor skall samråd ske med länsstyrelsen.
område
skall
restriktionsomfår också föreskriva
fartsverket
att ett
vara
inte skall orsaka skador eller oläråde, om det behövs för att luftfarten

genheter

i naturmiljön

vets intressen.
ten rör militära

Samråd

eller
skall

förhållanden,

om det behövs för att ta till vara friluftsliske med länsstyrelsen eller, om föreskrifmed Försvarsmakten.
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för luftfarten
fattas
om inrättande
av restriktionsområden
AN S. Antalet ärenden per
Luftfartsverket
vid Flygtrafiktjänsten

Besluten
inom

uppskattas till ca 25. De flesta av dessa ärenden
restriktionsområden
rör
som inrättas av militära skäl. Bara något enstarestriktionsområden
ka ärende per år rör
som inrättas av andra orsaker.
Dock är det dessa ärenden som emellanåt är besvärliga och som väcker
visst uppseende. Ett exempel på andra orsaker till att man önskar att ett
år kan genomsnittligt

restriktionsområde

är publika

inrättas

skall

evenemang

av större

om-

fattning.
För närvarande

det som osäkert om det bemyndigande
som
för
inrätta
restriktionsområatt
utrymme
ger

framstår

Luftfartsverket

har erhållit

den i samband

med större publika

ning fmns
kunna

evenemang. Enligt utredningens mebehov, bl.a. av bullerskäl,
samhälleligt
att
ett
i samband med större sådana
begränsa luftfart

det emellertid
eller

förbjuda

evenemang.
För att det inte skall
rätta restriktionsområden

råda någon tvekan

om att det är möjligt att inmed större publika evenemang bör
föreslår därför
på detta område. Utredningen

i samband

förtydligas

lagstiftningen

att det i luftfartslagen
införas för att undvika

f°ar
anges att restriktionsområden
eller offentlig
vid allmän sammankomst

uttryckligen
störning

av större omfattning.
Ett beslut om restriktionsområde
är av ingripande
natur och får
det
för luftfarten.
I praktiken förekommer
emellanåt stora konsekvenser

tillställning

fattar ett beslut om restriktionsområde
ofta att Luftfartsverket
myndighet
överlåter
att besluta om i vilken utsträcken annan
men
fattas med
Om beslutet exempelvis
ning som beslutet skall tillämpas.
därför

hänsyn

till

allmän

sen att utifrån
restriktionema.
döma på vilket
samhet

ordning

den särskilda

och säkerhet

överlåter

hotbilden

vid tillfället

säkerhetspoliman
meddela lättnader

Försvarsmakten
På samma sätt överlåter man
att befattat
med
till
militär
verkhänsyn
beslut
sätt ett
som är

skall tillämpas.

framär uppenbarligen praktisk. För närvarande
den
har
undanröja
oklart
För
lagstöd.
något
att
om
som
oklarheter
i detta avseende bör det därför tas in en bestämeventuella
får- om särskilda skäl föremelse i LF av innehåll att Luftfartsverket
uppdra åt en annan myndighet att bestämma i vilken utsträckligger
ning som beslutet skall tillämpas.
En sådan ordning

står det dock

i
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5

och milj övärdighet

Luftvärdighet

förslag:

Utredningens

och miljövärdighet

I 3 kap. LL

och 13-27

och miljövärdighet.

Bestämmelserna

ändras i huvudsak

LF finns

Detaljerade

luftvärdighet
om luftfartygs
endast redaktionellt.

luftvärdighet
regler om luftfartygs
bestämmelser
finns i Bestäm-

tekniska

Materielbestämmelser
BCL-M,
vilka ges ut
går tillbaka på artiklarna
Reglerna om luftvärdighet
av Luftfartsverket.
och bilaga 8 till konven31, 33, 39 a och 40 i Chicagokonventionen
Vidare innehåller bilaga 6 till konof Aircraft.
tionen Airworthiness
melser

för Civil

Operation

ventionen

luftfartygs

vid

digheten

Luftfart

of Aircraft

nyttjande

vissa bestämmelser
i internationell

som rör luftvärluftförvärvsmässig

Chicagokonventionens
går tillbaka
om miljövärdighet
och utsläpp från motorer.
bilaga 16 som behandlar flygplansbuller
hör även ett antal JAR se avsnitt
Till regelverket
om luftvärdighet
fart. Reglerna

samt JARav dessa JAR som rör konstruktionskrav
och godkännande
krav på flygverkstäder
l45 som innehåller
av sådaförtecknats i bilaga 2 till rådets förhar
145-godkännande
s.k.
JAR
na,
Övriordning EEG
nr 3922/91 och skall tillämpas som förordningar.
ga JAR gäller med stöd av BCL-M.

2.4.3.

Ett flertal

och miljövärskall enligt 3 kap. l § LL vara luftvärdiga
Bestämmelsen
när de används vid luftfart.
avser såväl svenska
SOU 1955:42 s. 60 och prop. 1957:69
jfr
luftfartyg
som utländska
finns
2
§
5 LL
som ansluter till
en straffbestämmelse
s. 59. I 13 kap.

Luftfartyg

diga

denna bestämmelse.

byggt, utrustat
om det är konstruerat,
anses luftvärdigt,
i stånd på ett sådant sätt samt har sådana flygegenskaper
att
LuftfartsinspektioEfter
påpekande
krav
säkerhetens
är uppfyllda.
av
nen kom termen hålla i stånd att användas i stället för den av flyglagEtt luftfartyg

och hållet

Härigenom ansågs att kravet
termen underhålla.
också kom att omfatta sådan modifiering
som är
luftvärdigheten.
för
nödvändig
att upprätthålla
och annan flygmateriel
är luftvärdig
För att bedöma om luftfartyg
och tyOm konstruktionskraven
är uppfyllda
sker s.k. typgranskning.

utredningen

föreslagna

på luftfartygets

skick
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Lufivdrdighet

pen godkänns utfärdas
handling. Motsvarande

eller
ett typcertifikat
gäller vid modifiering.

en annan godkännandekrävs för
Typcertifiering

skall kunna erhålla ett tillverkningsgodkännande
samt
att en tillverkare
skall kunna utfärdas. Flygmateriel
för att luftvärdighetsbevis
som har
får
i
I sågodtas
Sverige.
i
typgranskats och typgodkänts
en annan stat
och utfärdas ett typaccepteringsbedana fall sker en importgranskning
skall kunna utfärdas.
vis som är ett krav för att luftvärdighetsbevis
luftfartyg
är amatörbyggda
dantagna från kravet på typcertiñering
luftfartyg.
eller
specialklassade
andra experiment-

Unoch

skall vara försett med en
för att typär en förutsättning
En godkänd flyghandbok
flyghandbok.
skall
skall utfärdas. Flyghandboken
eller typaccepteringsbevis
certifikat
skall
kunna
för
luftfartyget
uppgifter
innehålla
alla erforderliga
att
anSom huvudregel

att varje

gäller

luftfartyg

på ett säkert sätt. Bland annat skall den innehålla uppgifter om
inom vilka luftfartyget
är att anse som luftbegränsningar,
prestanda, vikt och balans samt om underhåll.
värdigt, nödförfaranden,
skall medföras ombord om inte annat har medgivits.
Flyghandboken

vändas

operativa

enligt 3 kap. 1 §
anses ett luftfartyg
byggt, utrustat och hållet i stånd
LL miljövärdigt,
om det är konstruerat,
på ett sådant sätt att det inte orsakar skada genom buller eller luftförorening eller genom annan liknande störning.

miljövärdigheten

beträffar

Vad

I 3 kap. 2-9

LL

och luftvärdighetsbevis.

finns
Dessa

om luftvärdighet
enligt 3 kap. 11 §

bestämmelser

närmare

bestämmelser

gäller

och miljövärdigdelar också i fråga om miljövärdighet
och luftvärluftvärdighet
Vad som nedan sägs beträffande
hetsbevis.
och
beträffande
miljövärdighet
gäller därför i princip även
dighetsbevis

LL

i tillämpliga

miljövärdighetsbevis.
Enligt 3 kap. 2 § första
tillsynen

över

stycket

luftvärdigheten

LL

är det Luftfartsverket
som har
tillbehör
och reservdelar

hos luftfartyg,

roll som tillsynsmynm.m. Frågan om Luftfartsverkets
i
kapitel 17.
dighet behandlas närmare av utredningen
utfärdar Luftfartsverket
har visats vara luftvärdigt,
När ett luftfartyg
Fonnuleenligt 3 kap. 3 § LL ett bevis om detta luftvärdighetsbevis.

till

luftfartyg

ringen

att det inte finns

innebär

något obligatoriskt
Beviset

för att utfärda ett luftvärdighetsbevis.
inom
eller luftfart
viss tid, viss luftfart
verkets
sade till

krav

kan begränsas

Visst område.

Enligt

besiktning
till

att avse
Luftfarts-

tidsbegränBCL-M
1.7 är luftvärdighetsbevis
och
motorsegelflygplan
för
segelbevis
år,
ett:
utom
kan enligt 3 kap. 3 §
gäller i fem år. Luftvärdighetsbevis

bestämmelser
normalt

som normalt
andra stycket

är luftvärdigt.
LL förnyas om luftfartyget
3 kap. 3 § tredje stycket LL får Luftfartsverket,
om regeringutfärda och förnya
särskild
sakkunnig
föreskriver
det,
att
uppdra
en
fått ett
I 19 § andra stycket LF har Luftfartsverket
luftvärdighetsbevis.

Enligt

Lufivdrdighet

SOU 1999:42

och miljévdrdighet

har Luftfartsstöd av detta bemyndigande
KSAK
svenska aeroklubben
att utfärda
verket delegerat till Kungliga
och motorsegclflygplan
för segelflygplan
samt s.k.
luftvärdighetsbevis
för
ultralätta
luftvärdighetsbevis
gällande
Sverige
flygtillstånd
inom
sådant bemyndigande.

Med

1.7.
se BCL-M
används vid luftfart, skall det enligt 3 kap.
När ett svenskt luftfartyg
eller ett ut4§ första stycket LL ha ett svenskt luftvärdighetsbevis
Vid luftfart
ländskt sådant bevis som har godkänts av Luftfartsverket.

flygplan,

inom svenskt

område

skall utländska

luftfartyg

enligt paragrafens

andra

eller bevis som har utfärdats
stycke också ha sådana luftvärdighetsbevis
godkänts i en annan stat och som skall erkännas här i riket enligt

eller

avtal med den staten.
I 3 kap. 5 § LL finns

om att ett luftvärdighetsbevis
gäller enligt 3 kap. 6 §
kan bli ogiltigt i vissa fall. Dessa bestämmelser
luftvärdighetsLL även i fråga om ogiltighet
av ett godkänt utländskt
bestämmelser

bevis.

Ogiltighet
-

inträder

enligt

luftfartyget

inte underhålls

föreskrivna

ändringar

paragrafens första stycke om
sätt,
på föreskrivet

inte utförs,

som kan antas ha betydelse
eller i dess utrustning,

ändringar

fartyget
- av
eller

Luftfartsverket

föreskriven

för luftvärdigheten

besiktning

eller

kontroll

görs i luftinte utförs,

har skadats
ett sätt som uppenbarlieller utrustningen
luftfartyget
luftvärdigheten.
för
har
betydelse
gen
automatiskt.
Luftfartsverket
kan
ogiltigheten
l dessa fall inträder
första
i paragrafens
stycke, medge
dock, med stöd av sista meningen
från de nyss beskrivna bestämmelserna
om ogiltighet.
besluta att
3 kap. 5 § andra stycket LL kan Luftfartsverket
andra
omständigheter
inträffar
det
ogiltigt,
luftvärdighetsbeviset
är
om

undantag

Enligt

I dessa fall krävs det
som kan antas ha betydelse för luftvärdigheten.
för att ett luftvärdighetssåledes ett särskilt beslut från Luftfartsverket
bevis skall bli ogiltigt.
Både

luftfartyget

enligt

första

förklaras

och

andra

luftvärdigt.

till dess
varar ogiltigheten
skall,
luftvärdighetsbevis
Ett ogiltigt

styckena

begär det, lämnas till Luftfartsverket.
om Luftfartsverket
är luftvärEnligt 3 kap. 7 § LL svarar ägaren för att hans luftfartyg
i ägadigt när det används vid luftfart. Om någon brukar ett luftfartyg
för
luftvärdigheten.
har
ansvaret
rens ställe är det dock brukaren som
för ägaren eller brukaren att till Luftfartsverket
Det finns en skyldighet
och även i
snarast anmäla sådant som har betydelse för luftvärdigheten
Samma
för
tillsynen.
behövs
övrigt lämna de upplysningar
ansom
-
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svar och skyldighet
som gäller för ägaren och brukaren
enligt 5 kap. 2 § LL.
7 § LL gäller även för befälhavaren

enligt

1999:42

3 kap.

enligt 3 kap. LL förrätt3 kap. 8 § LL skall vid en förrättning
Med förrättningsman
lämnas tillträde
till luftfartyget.
aveller andra sakkunnises i denna paragraf personal från Luftfartsverket
och tillsyn
uppdrag att sköta besiktningar
se prop.
ga som erhåller
Enligt

ningsmannen

av 17 § LF som fös. 151. Detta stadgande kompletteras
med provdet
nödvändigt
Luftfartsverket
är
att om
anser att
för
skall den
eller andra materielprov,
flygningar
vars räkning proven
materiel,
görs biträda med den personal som behövs och tillhandahålla
1984/852212

reskriver

drivmedel

och liknande.

som innebär att om
en undantagsbestämmelse
eller av andra
flygegenskaper
det behövs för att pröva ett luftfartygs
eller den myndighet
regeringen bestämsärskilda skäl, får regeringen
finns

I 3 kap. 9 § LL

i 3 kap.
mer medge att fartyget används vid luftfart, även om villkoren
bemyndigats
inte är uppfyllda.
I 23 § LF har Luftfartsverket
att ge ett
sådant medgivande.
Enligt 3 kap. 10 § LL får regeringen om det krävs av säkerhetsskäl
och tillverka
för att bygga luftfartyg
att det behövs tillstånd
till dem och för att utföra underhålls-,
och reservdelar
reparaoch reservdelar.
Frågan
på fartyg, tillbehör
och ändringsarbeten

föreskriva
tillbehör
tions-

regeringen beprövas av regeringen eller den myndighet
om tillstånd
i 3 kap. 10 § LL gestämmer. Regeringen har utnyttjat bemyndigandet
att sådan verksamhet
som avses i 3 kap.
nom att i 27 § LF föreskriva
10 § LL

Luftfartsverutan tillstånd av Luftfartsverket.
föreskriva
att tillstånd inte behövs för enklare under-

inte f°ar bedrivas

ket får emellertid
hållsVid

och reparationsarbeten.
om luftsom utredningen gjort av bestämmelserna
inte
föredet
i
och miljövärdighet,
har framkommit
stort
att
innehållet
i
dessa
bestämdet
sakliga
något behov av att ändra
den översyn

värdighet

ligger
melser.

Vissa

mindre

bestämmelserna
LF lagtekniskt

ändringar

i 3 kap. LL
behöver

genom Luftfartsverkets
slag gjort en betydande
rörande

föreslås

Utredningen

ningskommentaren.

luftvärdighet

finner

och de därtill

dock, vilka
emellertid
anslutande

motiveras

i författ-

att de nuvarande
bestämmelserna
i

göras klarare och att vissa frågor kan regleras
har därför i sitt förföreskrifter.
Utredningen
redaktionell

omarbetning

och milj övärdighet.

av bestämmelserna

183

SOU 1999:42

6

Luftfartseertifikat

6.1

Gällande

De

rätt

finns

behörighetshandlingar
dels

i

29-45

dels

LF,

reglerna

och

bygger
1 till

och bilaga

Chicagokonventionen

andra

regler finns

Civil

Luftfart

av Luftfartsverket.
artiklarna
32 och

De

utfärdas

vilka

certifikat

om

för

Bestämmelser

BCL-C,

Certifikatbestämmelser
svenska

om luftfartscertifikat
i 4 kap. LL. Mera detaljerade

bestämmelserna

grundläggande

på

33

i

denna konvention.

eller flygmaskinist
på ett
För att få tjänstgöra som förare, navigatör
krävs att man har ett luftfartscertifikat
luftfartyg
som är utfärdat eller
eller
eller ett luftfartscertifikat
i Sverige,
godkänt
som är utfärdat
den
skall
avtal
med
enligt
och
i
staten
godkänt
som
en annan stat
i
luftfartyg
på svenska
tjänstgöring
För
i Sverige.
erkännas
eller
som är utfärdat
får
till
flygsäkerheten,
hänsyn
av
för att
besluta att en innehavare av ett luftfartscertifikat
Luftfartsverket
även behöver ett s.k. behörighetsfullgöra vissa uppgifter vid luftfart
särskilda villkor.
bevis som visar att han uppfyller
även för den som skall
6 kap. 15§ LL krävs certifikat
Enligt
trafik

internationell

godkänt

tjänstgöra

som

exempel

dock

ett

certifikat

det behövs

flygledare

i flygtrafikledningstjänst,
vissa

finns

flygklarerare.
certifikat

krävs

Om

i Sverige.

tjänster

Det
även
men där det krävs en särskild
kan nämnas fallskärmstekniker

för

flygtekniker

eller

det

krävs

vilka

inte

behörighet/auktorisation.
och instruktör

Som

för utbildning

flygsimulator.
Det

är Luftfartsverket

som

utfärdar

luftfartscertifikat

och

andra

finns i BCLDetaljbestämmelser
behörighetshandlingar.
om certifikat
certifikat
finns det två huvudtyper;
C. När det gäller luftfartscertifikat
för privat

certifikat.

flygning

och certifikat

I Sverige

finns

för yrkesmässig

det för närvarande

flygning

trafikflygar-

ca 6 000 privatflygarutfärdade.
Ett certifikat

ca 3 300 trafikflygarcertifikat
flygplan, helikopter,
utfärdas att gälla för en viss kategori av luftfartyg;
för
ultralätt flygplan eller gyroplan. Certifikat
friballong,
segelflygplan,
certifikat

och

i
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flygplan

och, i vissa fall, för
att gälla för en klass av flygplan
Klass
flygplan
enmotorigt
flygplan.
typ
av
av
—
eller
flennotorigt
landflygplan
sjöflygplan,
enmotorigt

utfärdas

särskild

en
landflygplan,

sjöflygplan
när det är fråga om flygplan
som är
— anges
för en förare och typ av flygplan
anges när det är fråga om
för en besättning
flygplan
om minst två förare.
som är certifierade
alltid att gälla för en viss
utfärdas ett certifikat
Beträffande
helikopter
flermotorigt
certifierade

har behörighet
Om en certifikatinnehavare
att
av helikopter.
tjänstgöra endast som biträdande förare skall detta anges i certifikatet.
måste en sökande bl.a. uppfylla
För att erhålla ett luftfartscertifikat
krav i fråga om ålder och fysisk och psykisk lämpligvissa fastställda

typ

och ett praktiskt prov.
het samt genomgå ett teoretiskt
behörighetsbevis
I många fall krävs det ett särskilt
vissa uppgifter
skall
få fullgöra
certifikatinnehavare
har föreskrivit

Luftfartsverket
och instruktörer,

för

flygning

krävs
att behörighetsbevis
instrumentflygreglema
enligt

samt för bogsering.
förs
och behörigheten

mörkerflygning
Luftfartsverket

Behörighetsbevis

för

att en
förare.

som
för flyglärare
IFR,

för

utfärdas

av

i certifikatet.

krävs ett
för luftfartscertifikat
att få genomgå en utbildning
Elevtillståndet
Luftfartsverket.
fungerar
elevtillstånd
av
som utfärdas
till en elev rörande dennes möjlighet
således som ett förhandsbesked
att
För

I Sverige utfärdas det årligen ca l 000 elevtillstånd.
få ett certifikat.
med
varierar
och giltighetstiden
Alla certifikat
är tidsbegränsade
Vid
giltighetstidens
innehavarens
ålder.
och med
typen av certifikat
ansöka om förnyelse. Han kan då vara skyldig
och det skall ske en ny prövning
att ge in ett nytt lämplighetsintyg,
av
skall innehavaren
Dessutom
lämpligheten.
den fysiska och psykiska

utgång kan innehavaren

visa att han fyller kraven på flygerfarenhet.
bl.a. om innehavaren
kan återkallas
Ett certifikat
eller

inte

kontrollera
certifikatet

För att
de krav som gäller för certifikatet.
uppfyller
kan förrätta den tjänst som
att en innehavare av ett certifikat
förelägga en certifikatinnehavare
avser kan Luftfartsverket

giltighetstid.

Vid

sker alltid

för certifikatets

på grund av misskötsamhet
får utfärdas.
innan ett nytt certifikat

återkallelse

en tid som måste förflyta
till följd
föreligger
När en återkallelsegrund
varning meddelas i stället för en återkallelse,
fastställs

sig

längre

att genomgå en certifikatkontroll.
En återkallelse
av ett luftfartscertifikat
återstående

har misskött

kan en
av misskötsamhet
särskilda
skäl
om det av

och om
åtgärd. Frågor om återkallelse
anses vara en tillräcklig
det
inte
finns
Om
förvaltningsdomstol.
allmän
varning
prövas
av
Luftfartsverket
skall
innehavaren
varning
skäl för en
tillräckliga
av
erinras om de krav som gäller.
kan
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JAR-FCL

6.2

inom JAA se avsnitt
ramen för samarbetet
bestämmelser
utarbetats
harmoniserade
om certifikat-

2.4.3

Inom

De tre första

fyra delar.

att omfatta

Crew Licensing

for Flight

Requirements

JAR-FCL

avser flygplanspiloter,
JAR-FCL
3 som avser medicinska

JAR-FCL.

delarna

Joint

JAR-FCL

har

det

Aviation
är tänkt

1 som
och
2 som avser helikopterpiloter
krav. Enligt JAA:s beslut förutsätts

l och 3 skall börja tillämpas
att JAR-FCL
2 den l januari 2000. När JAR-FCL

är klara;

JAR-FCL

den l juli
som skall

FCL

1999 och JARomfatta

flyg-

blir klar är ännu ovisst.

maskinister,

flygplanspilot.

1 ställs upp gemensamma regler om vilka krav som skall
för att någon skall kunna erhålla ett certifikat
som
emellertid
för
inte certifikat
JAR-FCL
l omfattar

segelflygplan,

ballonger

I JAR-FCL

uppfyllda

vara

JAR-FCL
till

185

eller

flygplan.

Bestämmelserna

i

som skett med hänsyn
i stort sett identiska
med

från vissa anpassningar

2 är, bortsett

särskilda

helikopterflygets

ultralätta

betingelser,

i
Den som har erhållit ett certifikat enligt bestämmelserna
eller
konvertegodkännande
skall
krav
i
JAA-stat
JAR-F CL
utan
en
i en annan JAA-stat. Som framgår av
ring kunna använda sitt certifikat
begränsade till de
avsnitt 2.4.3 är sådana erkännanden
av certifikat
JAR-FCL

fullvärdiga
Enligt
enligt

medlemsstaterna
1 kan

JAR-FCL

nationella

regler

före

inom JAA.
som har påbörjat sin flygutbildning
den l juli 1999 och avslutat utbildningen

den

prov före den 30 juni 2002 erhålla ett nationellt
utfärdas enligt nationella
certifikat.
I övriga fall kan inga nya certifikat
krav efter den 1 juli 1999.
Den som har ett certifikat
som har utfärdats före den l juli 1999
och avlagt föreskrivna

kan i denna stat ansöka om ett
i en JAA-stat
under förutsättning
enligt JAR-FCL
att han
de däri angivna kraven. Den som inte uppfyller kraven i JARuppfyller
kan behålla sitt
enligt JAR-FCL
FCL eller som inte vill ha ett certifikat
certifikat
nationella
under förutsättning
att han uppfyller de nationella

enligt

nationella

motsvarande

certifikatkraven.

certifikatsystem

regler

certifikat

Det

kommer

efter den l juli

således

att

finnas

två

parallella

1999.

att bestå av tre delar; själva
I själva certifikatet
och en fotolegitimation.
certifikatet,
ett läkarintyg
certifikatinnehavaren
har, t.ex. vilka typer av
anges vilka behörigheter
han får flyga och om han får flyga med hjälp av enbart
flygplan
måste omprövas med vissa intervallinstrument.
Dessa behörigheter
Ett certifikat

enligt

JAR-FCL

kommer

ett eller två år - och uppgifter om godkända behörighetsprov
får inte ha en giltighetsförs in i certifikatet.
Själva certifikathandlingen
utgång skall en ny
fem år. Efter giltighetstidens
tid som överstiger

vanligen
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utfärdas utan några prov. Ett certifikat
är emellertid
föreskrivna
har
behörighetsprov.
innehavaren
avlagt
inte
om
har avlagts krävs
behörighetsprov
bevis om att föreskrivna

certifikathandling
obrukbart
Förutom

har ett intyg
om att han uppfyller
kraven skall kontrolleras
De medicinska

även att certifrkatinnehavaren
medicinska
krav.
föreskrivna

ålder och
på bl.a. certifikatinnehavarens
skall
Kontrollen
ske
antingen
det är fråga om.
vilken typ av certifikat
eller
vid ett särskilt medicinskt
centrum Aeromedical Centre - AMC
särskilt
utsedd
flygläkare.
av en
med vissa

beroende

intervall

Överväganden

6.3

förslag:

Utredningens

Termen

Aviation

fartslagstiftningens
luftfartslagen

bara

JAR-FCL

i
JAR-FCL

Enbart

Requirements

l

är
omfattar

mycket

anpasFlight

detaljerade

över 400 sidor.
är i dag utformade

om certifikat
med generella
ramlag
en

bestämmelser
utgör

for

byts ut mot flygcertiñkat.

luftfartscertifikat

Certifikatbestämmelsema
omfattande.

certifrkatbestämmelsema

De svenska

i Joint
sas till bestämmelserna
Crew Licensing JAR-FCL.

och
Luftså att
i

bestämmelser

ämnet.
är det väsentligt

serna

att

av certifrkatbestämmelenskilde
och från rätts- och
bestämmelserna
regleras i
betydelsefulla

utformningen

den författningstekniska

Vid

de för

flygsäkerhetssynpunkt

den

mest
av rent praktiska skäl också angeläget att lagen
Sådana regler
karaktär.
inte belastas med regler av mera administrativ
och i föreskrifter
bör i stället finnas i förordning
som utfärdas av Lufti lag och vad som
Vid avvägningen
fartsverket.
av vad som bör tas
funnit
har
utredningen
nivå
lägre
bör regleras
att, i likhet med i dag,

lag. Det är emellertid

enbart

de

återkallelse
JAR-FCL

erhållande
och
om
i
bör tas in i lag. När det gäller bestämmelserna
av certifikat
kunna
dessa
delen
därför
den övervägande
torde
av

grundläggande

bestämmelserna

genom myndighetsföreskrifter.
detta synsätt kräver ett införlivande

genomföras
Med
FCL

i den svenska
de

nuvarande

av
lagstiftningen

luftfartslagstiftningen
lagbestämmelsema

i JARav bestämmelserna
inga större sakliga ändringar
Den svenska
om certifikat.

enligt JARanpassas till att certifikat
det
önskvärt
Vidare
delar.
är
att
kommer
FCL
att bestå av tre
f°ar en enklare och mer pedagogisk struktur. Det
certifrkatlagstiftningen
när
förhållandet
att det kommer att finnas två parallella certifikatsystem
måste

emellertid
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bestämmelserna

i JAR-FCL

träder

i kraft

enligt

kräver

187

utredningens

i lag. Således skall samma lagregler angående
certifikat
enligt
oavsett om det är fråga om ett certifikat
vara tillämpliga
bestämmelserna
i JAR-FCL
eller enligt rent nationella bestämmelser.

mening

inga särlösningar

har arbetat med JAR-FCL
i
av att utredningen
har utredningen
även haft anledning att överväga
heter
frågor. Det som i Sverige benämns certifikat

bakgrund

Mot

engelsk

språkdräkt

vissa tenninologiska

på engelska licence
enlighet

Certificate".
svenska

har

licens

dock

certifikat
i

även

den

gjort

bedömningen

l922:383

de

Akademiens
tillstånd

ordlista

danska,

och

Ord

och tillståndsbevis.

att med

hänsyn

i svensk luftfartslagstiftning

använts

förordningen

gör att man kan fråga sig om inte det
borde bytas ut mot licens för att undvika
hör också att enligt
svenska
sammanhanget

t.ex. Svenska
bl.a. tillåtelse,

se

för

Ord

Utredningen

till

att begreppet
sedan 1920-talet se 23 §

och till att certifikat
används
om luftfart,
finska
och norska
får
luftfartslagstiftningarna,

anses så inarbetat att ett utbyte av det snarare skulle leda till
än till klarhet. Begreppet certifikat bör därför behållas.

begreppet

förvirring

luftfartscertifikat
gäller sammansättningen
däremot
som
ställen i den nuvarande
luftfartslagstiftningen
på ett flertal
skäl att ändra terminologi.
Denna sammansättning
finner utredningen
något
mening
otymplig
framstår
enligt utredningens
att använda.
som
föreslår därför att begreppet luftfartscertifikat
Utredningen
ersätts med
När

det

används

flygcertifikat.

Återkallelse

6.4

Utredningens

förslag:

vid certiñkatingripanden

av

certifikat

De nuvarande

m.m.

rörande

reglerna

när
arbete.

förfarandet

lämnas i sak oförändrade.

vid certifikatingripanden
av förfarandet
har
Utredningen
om körkortsingripanden

En översyn
ske

f°ar eventuellt
redovisat

sitt

och elevtillstånd
samt
om återkallelse
av luftfartscertifikat
allmän
förvaltnings4
22
§
LL
kap.
enligt
varning
prövas
av
om
domstol. Denna ordning gäller sedan år 1987.

Frågor

frågor

Tidigare

prövades

Luftfartsverket.

anledning

av

Denna
att

i

certifikat
Till

språkförbistring.

som skall utfärdas
3 heter på engelska medical

läkarintyget

i JAR-FCL

förhållande

Detta

begreppet

ordböcker

betyder

och det särskilda

med bestämmelserna

frågor

om

ordning

var

Luftfartsverket

återkallelse
emellertid

och
kritiserad,

Luftfartsinspektionen

varning
bl.a.
hade

av
med
flera

188
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roller.

för såväl en stor del av de
av
av dem och beivrandet
Flyglagutredningen
av certifikat.
många roller hade visst fog för

var således ansvarigt
bestämmelserna
som övervakningen

Luftfartsverket

gällande

inklusive
indragning m.m.
mot Luftfartsverkets
att kritiken
sig från rättssäkerhetssynpunkt
Ds K 1981:12 s. 90. Enligt utredningförfarandet
i
kunde
de
rättas
olägenheter
som hade lett till kritiken
en
certifikat
fördes
i vissa frågor om
över
till genom att beslutanderätten
förseelser,

fann

en domstol. Utredningen
bl.a. återkallelse
av körkort
de
bl.a.
grund av kritik
denna domstol tillskapades.

erinrade

till

av körkort
av domstol

om återkallelse
borde prövas
till

hänfördes

angavs att frågor
att de
utan tvekan var av sådan beskaffenhet
och att det var en naturlig
följd av den
av

länsförvaltningen

kompetensområde.

länsrättens

att sådana frågor
denna bakgrund
Mot

i frågor om administraatt beslutanderätten
certifikat,
varning
etc. - i princip
av
från
domstol.
Efter
till
förslag
Luftfartsverket
från

flyglagutredningen

föreslog
tiva

av likartat slag Som motiv till ändringen

omorganisationen

beslutade

om att frågor om
och att
länsstyrelsen
av
fördes över till länsrätt när

i sammanhanget
handlades

tidigare

återkallelse

sanktioner

överfördes

i denna
uppfattning
departementschefen,
som delade utredningens
sanktionema
mot innefråga, kom prövningen
av de administrativa
återkallelse
och varning,
och elevtillstånd,
havare av luftfartscertifikat
till allmän förvaltningsdomstol
från Luftfartsverket
se
att överflyttas
s. 101 ff..
prop. 1984/85:212
1977:477
Enligt 1977 års körkortslag
var det länsrätt som i första
körkort.
Efter en lagändring
instans prövade frågan om återkallelse
av
i

som trädde
beslutsinstans
instans.

kraft

den

oktober

l

i de körkortsmål
skäl

Som

för

denna

1994

blev
haft

länsstyrelse

första

som första
det
förekom
bl.a. att
ett
ombudet först hade att granska

som tidigare
refonn
angavs

länsrätt

genom att det allmänna
innan ärendet på nytt granskades och
och bedöma ett återkallelseärende
från
ansågs inte försvarbart
bedömdes av länsrätt. Detta dubbelarbete
dubbelarbete

resursekonomisk

Vidare
s. 47 f..
som skall ske vid en ansökan om återkallelse
gör när de
är densamma
som länsstyrelserna
ansågs därför väl skickade
Länsstyrelserna

synpunkt

angavs att den prövning
i princip
av ett körkort
körkortstillstånd.
meddelar

se prop.

1993/94:133

att även avgöra frågor om återkallelse
av körkort. Det anfördes även att
hade utvecklats
det för körkortsmålen
en fast praxis.
uttalades i
vid återkallelser
När det gäller förfarandet
av certifikat

nyssnämnda
dessa

frågor

närmare

något

proposition

förslag

att det kan finnas

körkortsfrågoma.

skäl att behandla
I avsaknad
av

på samma sätt som
regeringen från att lämna
i frågan avstod emellertid
från länsrätt till
av mål om certifikat
om överflyttning

utredning

Luftfartsverket.
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tanke

Med
körkort

och
som finns mellan certifikat
vid återkallelse
att förfarandena
av körkort bör ha en likartad utforrnsom första
om inte Luftfartsverket

likheter

på de rättsliga

fog hävdas

kan det med visst

och vid återkallelse
av certifikat
ning. Det bör därför övervägas
instans

skulle

Förfarandena

antalet
nämligen
punkt,
en avgörande
talar
starkt mot att i
mening
enligt utredningens
ändring som på körkortssidan.
göra motsvarande

dock

sig

skiljer

kunna pröva frågan om återkallelse av certifikat.
vid certifikatingripanden
och vid körkortsingripanden
åt

vilket

ingripanden,

om certifikat
Antalet
beslut om

fråga

Under

på

har

tioårsperioden

allmän

senaste
prövat endast ett fåtal återkallelser
av certifikat.
förklaras
dels med att antalet certifikatinnehavare
dels

körkortshavare,

antalet

Om certifikatet,

giltighetstid.

skillnad

ytterligare

mellan

skillnad

kan

är avsevärt färre än
har en begränsad
att försätta det
hinner verket

giltighetstid,

ur kraft, har endast en kortare
förvaltningsdomstol
inte
ansöka
hos allmän
En

Denna

med att certifikat
beslutar
när Luftfartsverket
återstående

certifikatet.

till ca 50 000.
förvaltningsdomstol

årligen

uppgår

körkortsingripanden

den

om

återkallelse

certifikatingripanden

av
och

torde vara att certifikatingripanden
så gott som
skäl.
medicinska
andra
skäl,
Ingripanden
sker av
t.ex. på
av
eller
överträdelser
annan
av flygsäkerhetsbestämmelser

körkortsingripanden
uteslutande

grund

av

förekommer

sällan.

mycket

Mot

det

som beträffande

certifikatrnål

beträffande

bakgrund

finns

certifikatingripanden

antalet

första

9§

4 kap.

jfr

lämplighet

bristande

te som sker vid certifikatingripanden
inte
på något
antalet,
begränsade
resursekonomisk
förorda

princip

Frågan
emellertid

dir.

punkt

LL,

körkortsmål.
kan, med tanke

Det dubbelarbe-

på det mycket

från
sätt anses oförsvarbart
finner därför inte skäl att som
synpunkt. Utredningen
vid återkallelse
och vid
att förfarandena
av certifikat

bör

som
föremål

1998:16

1-5

av det mycket begränsade
inte samma
fasta
praxis

av körkort bör ha en likartad utformning.
karaktär
körkortsingripandets
rättsliga
om

återkallelse
instanser

stycket

handlägga
för

framgår

frågor

utredning.

Av

och

vilka

körkortsingripanden

om
direktiven

till

denna

är
utredning

bl.a. följande.

Vid ett körkortsingripande
på grund av ett brott skall till grund för
frågan om brott föreligger läggas en dom som har vunnit laga kraft eller
körkortsI Sverige ses ett efterföljande
ett beslut om åtalsunderlåtelse.
utan som en trafiksäkerhetsåtgärd.
för
det svenska
systemet
om
med
den Europeiska
körkortsåterkallelse
vid
brott
är förenligt
och de
konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna

ingripande

Det

har

inte som en brottspåföljd
emellertid
ifrågasatts

grundläggande
tilläggsprotokollet

frihetema
till

Europarådskonventionen.

denna

konvention,

art. 4 punkten

Enligt

sjunde
får

ingen
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rannsakas

eller straffas
vilket

på nytt genom brottmålsförfarande
frikänd
slutligt
han redan blivit

1999:42

i samma stat
eller dömd i

för ett brott för
i den staten. I flertalet EU-stater
enlighet med lagen och rättsordningen
med denna regel, frågan om körkortssynes, i överensstämmelse
i den
återkallelse
på grund av brott handhas av brottmålsdomstolen

ansvar för brottet prövas. För det
process där frågan om straffrättsligt
svenska systemet synes länge goda sakliga skäl ha talat. Frågan om
körkortsinnehav
är eller borde i allt fall vara en fråga om prognosen för
kommer
att kunna och vilja iaktta ett trafiksäkert
att vederbörande
beteende.

Den

tendensen

nuvarande

i straffrättskipningen

är däremot

Emellertid

prognostänkande
synes även
särskilt
med
anledning
körkortsingripande
frågan
av brott,
om
längden av spärrtiden, ha kommit alltmer att präglas av ett
beträffande
med en ganska bestämd praxis rörande olika
tänkande,
straffrättsligt

att

med

betrakta

misstro.

jfr också
långa spärrtider vid olika typer av brott eller trañkförseelser
särskilt
skälRÅ 1993 ref.76.
I detta läge talar starka principiella
för att även frågan
Europarådskonventionen
till
om
hänsynen
brottmålsi
brott
anledning
prövas
med
körkortsåterkallelse
av
processen.
Mot denna bakgrund

en utredning som skall
och därvid särskilt
göra en översyn av reglerna om körkortsingripande
i
skall behandlas
brott
grund
på
körkortsingripande
överväga
av
om
i
inte,
dag,
och
sanktion
straffrättslig
första hand som en
som en
som
utredaren
skall
direktiv
utredningens
Enligt
trañksäkerhetsåtgärd.
där frågan om
analysera och redovisa skäl för och emot ett förfarande

körkortsingripande
brottmålet,
samband

dvs.
med

åtalsunderlåtelse.

har det således tillsatts

på grund av brott handläggs i samma ordning som
eller i
i allmän domstol
med processen
eller
strafföreläggande
ordningsbot,
beslut
om

i samband
Utredaren

skall

också

lägga

fram

förslag

till

hur

i den
handläggas
kunna
skulle
körkortsingripande
om
nuvarande
ingripande
skall
överväga
Utredaren
även
ordningen.
om
i en straffrättslig
och vaming,
återkallelse
dena mot körkortsinnehav,
reaktion,
med
t.ex.
bör
ersättas
processordning
en straffrättslig

frågan

körförbud

eller

ett pricksystem,

och i så fall

lägga fram

förslag

till

hur

skall överväga om
system
se ut. Utredaren
ärendena
återstående
de
för
beslutsorganisationen
om körkortsingriskäl, bör
medicinska
de som grundas på
pande, dvs. i huvudsak
ändras och på vilket sätt detta i så fall
påverkas om instansordningen
utreda om det svenska systemet för
ingår
uppdraget
ske.
I
att
bör
på grund av brott kan anses strida mot intematiokörkortsingripande
principer. Utredningen,
nellt vedertagna straffrättsliga
som tagit namnet
sitt
skall redovisa
K 1998:03
Utredningen
om körkortsingripanden,
arbete senast den 31 december 1999.
ett sådant

lämpligen

skall
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De frågor
sin direkta
nuvarande

vid brott visar
systemet för körkortsåterkallelse
med Europarådskonventionen
måste motsvarande

förenligt
för

har
överväger
som Utredningen
om körkortsingripanden
Om det
motsvarighet
när det gäller certifikatingripanden.

certifikatåterkallelser.

förfarandet

sådant

I

vid certifikatåterkallelser

information

det

ske

en

översyn

förfarandet

vid certifikatingripanden

i huvudsak

på två sätt. Det ena sättet är genom att domstol
Luftfartsverket
bl.a. om en innehavare
elevtillstånd
eller behörighetsbevis
har dömts för vissa

138 § LF skall

underrätta

av ett certifikat,
brott.
Detta är emellertid
ett
domstolarna
sällan har uppgift
certifikat,

mycket

bristfälligt

eftersom
system,
innehar ett
en tilltalad

om huruvida
eller behörighetsbevis.

elevtillstånd

Det andra sättet på vilket

Luftfartsverket

erhåller

information-

från länsstyrelsen
är genom underrättelser
som är mer tillförlitligtordning förs uppgift om certifikat
Enligt nuvarande
Vägverket.
elevtillstånd
hav jfr

av

har att få kännedom om återkallelFör närvarande erhåller Luftfartsverket
sådan

händelser.

segmndande

får

vid brott.

En fråga som nära ansluter till
Luftfartsverket
möjligheter

är vilka

enligt

fall

sig inte vara
anses gälla

och
och

oberoende

i körkortsregistret

av eventuellt körkortsinneförsta stycket LF
enligt l39§

skall

Länsstyrelsen

31 § LF.

och

återkallas för den som har
om ett körkort
luftfartscertifikat
eller om det på annat sätt har kommit
fram någon
återkallas.
omständighet
Enligt
att certifikatet
som bör föranleda
skall
stycket,
bestämmelse,
andra
underrätta
Vägverket
samma
Luftfartsverket

underrätta

Luftfartsverket

om

omhändertagits

enligt

har

någon
som
lagen 1976:511

nu nämnda underrättelseskyldighetema
gäller också i fråga om innehavare
enligt 6 kap. 15§ första stycket LL
samma

bestämmelse

andra

stycket.

fråga om den som innehar

luftfartscertifikat
har
ett
berusade
om
personer m.m. De
för länsstyrelse och Vägverket
och av certifikat
av elevtillstånd

och av behörighetsbevis enligt
LF även i
De gäller enligt l40§

ett utländskt

certifikat

som godkänts

här i

landet.

Trafikregisterutredningen
Vägtrafikregistrering,
renodlat

register

föreslår
SOU

i ett nyligen
att det

1998:162

tillskapas

ett
av andra typer
och tillstånd än sådana som hör till området
och elevtillstånd
enligt
även luftfartscertifikat

för vägtrafikområdet,

av behörighetshandlingar
Detta gäller
utmönstras.

betänkande

avgivet
skall

där registrering

LL s. 432.
I konsekvens

utredningen

i sitt

motsvarighet

till

med Trafikregisterutredningens

förslag

till

de nuvarande

Trafikregisterutredningens
heter att få kännedom

luftfartsförordning
reglerna

i 31

förslag

har Lufträtts-

inte tagit
l39§

och

upp någon
l40§
LF.

innebär att Luftfartsverkets
möjligfall
då
certifikat,
någon innehavare av ett
om de

förslag
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begått ett brott som kan utgöra skäl
minskar.
Detta kan utgöra en fara för
för verket att ingripa drastiskt
i detta
förutsätter
Utredaren
att konsekvenserna
flygsäkerheten.
förslag övervägs och
hänseende beaktas när Trafikregisterutredningens
eller behörighetsbevis

elevtillstånd

att frågan

lösning.

då får en lämplig

Flygdagbok

6.5

införs

bestämmelser

en uttryckliga

angående

luftfartsförordningen

och

luftfartslagen

i

behörigheten

att

om flygdagbok.

föreskrifter

utfärda

Det

förslag:

Utredningens

behandla
frågor om
bör utredningen
direktiv
flygdagbok.
Visa
föra
och
att
upp
allmänna
och behörighetsbevis
BCL-C
1.1 Certifikat
Enligt
föra
in
uppgifter
bestämmelser
är en förare skyldig att dagligen
om

utredningens

Enligt

skyldighet

företagna
skall

uppgifter

bl.a.

luftfartygets

beteckning,

flygtid
samt tid
förare.
biträdande
skall

Flygdagboken,
som är personlig,
registreringsluftfartygets
tidpunkt,
om
och total
och
landningsplatser
starttyp,
eller
befälhavare
t.ex.
befattningar
som

i en flygdagbok.

flygningar

innehålla

antecknas

i

olika
Även s.k. PFT periodisk

i flygdagboken

och

flygträning

signeras

och flygprov

av kontrollanten
vid flygföretag

eller

med
som
person.
föra
flygdagbok
dock
endast
behöver
registrering
av flygtid
uppgifter som inte framgår av datalistor.
föreskrivna
beträffande
i LL eller LF om flygdagbok.
I dag finns det inga bestämmelser
Luftfartsverket
har således ingen möjlighet
att förelägga en förare att
Förare

behörig

annan
datoriserad

tjänstgör

Visa upp sin flygdagbok.
är att en förare vid utfárdande,
Ett syfte med flygdagboken
dokumentera
skall
kunna
och förnyelse
av ett certifikat

utökning
antalet

godtar Luftfartsverket
en förares uppgift om antal
Luftfartsverket
ifrågasätta det uppgivna
emellertid
Skulle
flygtimmar.
vilket
timantalet
antalet timmar får föraren styrka
genom flygdagboken,
bevismedel
i denna fråga. Det är således föraren som i ett
är exklusivt
sådant fall får bära risken av att han inte kan Visa upp flygdagboken.
Normalt

flygtimmar.

även betydelse vid
Det kan i olika
för flygsäkerheten.

Flygdagboken
och därmed
behov

har dock

för Luftfartsverket

luftfartyg.
fartygets

Flygdagboken
resedagbok.

att kontrollera
utgör då ett

Luftfartsverkets

sammanhang

vem som har flugit
komplement
viktigt

tillsyn
finnas

ett

ett visst
till luft-

SOU 1999:42

Luftfartscertifikat

När det gäller

flygdagbok

Luftfartsverkets

är den

nuvarande

behörighet

lagstiftningen

införas

att utfärda föreskrifter
om
Det bör därför
otydlig.

bestämmelse angående Luftfartsverkets
en uttrycklig
att utfärda föreskrifter
om flygdagbok.
Enligt
utredningens
förslag se kapitel
17 samlas
för

bemyndiganden
verksamhetskontroll

anknytande
melser

behörighet
erforderliga

Luftfartsverket
i

bestämmelse

i form av s.k.
att utöva tillsyn
bestämmelse
i luftfartslagen
med
en
en
i luftfartsförordningen.
Enligt dessa bestäm-

kan Luftfartsverket

Luftfartsverket

skall

föreskriva
att den som står under tillsyn av
lämna de uppgifter som myndigheten behöver för

Med stöd av dessa regler har Luftfartsverket
att kunna utöva tillsyn.
således rätt att i sin tillsynsverksamhet
få del av en flygdagbok.

7 19-0665Nylufttartslag
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grader;
värde

Onykterhetsbrottet vid luftfart delas in i två
som upptar ett gränsav brottet fIyg/jølleri,
alkohol i blodet, och en grövre grad grovt

förslag:

Utredningens

luftfart

en normalgrad
om 0,2 promille

fall då alkoholkoncentrationen
i
flygfylleri,
som bl.a. tar sikte
blodet överstiger
1,0 promille. Reglerna skall gälla inte bara för piloter utan även för kabinpersonal, flygledare och flygtekniker.
med motsvarande
inneDet föreslås även regler om drogfylleri,
håll som det förslag till regler om drograttfylleri
som för närvarande

behandling

är under

som fullgör
eller lufifartsskyddet
Den

som är av betydelse
skall kunna drogtestas.

tjänst

Gällande

7.1

för flygsäkerheten

rätt

Luftfarten

1 1
.

med avseende

straffbestämmelse

En särskild
infördes

i riksdagen.

1957

i luftfartslagstiftningen
har därefter

Bestämmelsen

onykterhet

luftfart
1 § LL.

hänseende

Straff-

nuvarande

ändrats endast i formellt

vid

13 kap.

ansvar döms
alkoholhaltiga
så
påverkad
är
av
som
ett
drycker eller andra medel att han inte kan fullgöra sina uppgifter
den som tjänstgör
omfattar förutom
betryggande
sätt. Bestämmelsen
barheten

vid

den

ombord

på alkoholhalten

grundas inte direkt
tjänstgöring

på ett

luftfartyg

i blodet.

Till

ombord

även

flygledare

i flygtrañkledningstjänst,

samt, i den mån regeringen föreskriver
med tjänstgöring
markorganisationen
inom
det, annan personal
som är
två
år.
Om
Straffet är fängelse i högst
av betydelse för säkerheten.

flygtekniker

brottet

och flygklarerare

är ringa kan dömas till böter.

Jfr dock betänkandet Nykterhet i trafik II. Lufcfarten, Spårtmñken SOU
1965:35, avgivet av 1957 års traflknykterhetskommitté,
se vidare avsnitt 7.2.
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Tjänstgöringsbegränsmed
stöd av 51 och 92
gäller
som
inte
får ske under flygalkoholförtäring
23.2
föreskrivs
i
LF,
att
mom.
timmarna
före flygning.
I
ning och inte heller under de närmaste 8
före
mellan
24
och
8
timmar
flygning
under
tiden
23.3
sägs
att
mom.
Allmänna

1.15

I BCL-D

I en anmärki fråga om alkoholförtäring.
sker under
alkoholförtäring
mom. anges att om
i
försiktigskall
uttrycketstor
timmar före flygning

stor försiktighet
till sistnämnda

skall

ning

bestämmelser

för besättningsmedlem,

ningar

24-8

tidsrymden

iakttas

inte får vara större än
att förtäringen
skulle kunna köra bil
före
flygning
timmar
vederbörande
8
senast
att
angående trasvensk
lagstiftning
förseelse
enligt
straffbar
utan att begå
bestämmelser
har
meddelats
dessa
Mot bakgrund av att
ñknykterhet.
het

bl.a. läggas den innebörden,

med stöd av 51 § och 92 § första stycket LF kan den som bryter mot
bestämmelserna
enligt 135 § punkterna 6 och 14 LF dömas till böter.
Även JAR-OPS
innehåller
be2.4.3
JAR, se avsnitt
angående
1.085
Enligt JAR-OPS
om alkohol i samband med luftfart.
inte förtära alkohol mindre
b och 3.085 b får en besättningsmedlem
eller påbörja beän 8 timmar innan han skall inställa sig till flygtjänst
med en alflygtjänstperiod
får
inte
påbörja
och
han
redskapstjänst
en
stämmelser

i blodet

koholhalt
ra alkohol
stämmelser

under

0,2 promille.

som överstiger

flygtjänstperioden

eller

Han f°ar inte heller

under

beredskap.

förtä-

Dessa

be-

vilka i och för
är att se som harmoniseringsbestämmelser,
bindande.
sig inte är folkrättsligt
kan nämnas att det för närvarande —-såvitt känt
I sammanhanget
på förslag om harmoniinte finns några planer inom EG-kommissionen

sering av bestämmelser

Väg-, järnvägs-

7.1.2

i samband

om alkoholförtäring

och

med flygtjänst.

ötrafiken

har funnits länge i vårt
om nykterhet i vägtrafiken
land. Reglerna återfinns numera i lagen 1951:649
om straff för vissa
infördes redan
De första bestämmelserna
trafikbrottslagen.
trafikbrott
och kravet på
utvidgats
därefter
successivt
har
l920-talet.
Ansvaret
på
Straffbestämmelser

vid

nykterhet

ratten

har skärpts

efterhand.

Ett betydelsefullt

led i den

påföljd för
infördes som regelmässig
var att frihetsstraff
år 1934.
rattfylleri
År 1941 infördes
i lagstiftningen.
de s.k. promillebestämmelsema
krävdes
bevisning
Dessa innebar att det inte längre
om att förarens körutvecklingen

förmåga

knytas
innebar

till

fallet, utan straffansvaret
var nedsatt i det enskilda
i förarens blod. Reformen
alkoholkoncentrationen

också

att trafiknykterhetsbrotten

delades

kunde
år 1941

in i två svårhetsgra-

SOU 1999:42
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der,

och det
av vilka det svåraste brottet fick beteckningen rattfylleri
i allmänhet korn att benämnas rattonykterhet.
lindrigaste
År 1989 genomfördes
ändringar av lagstiftningen
om trafiknykter-

hetsbrott

1988/89:1

prop.

bl.a.

18,

JuU

27,

1988/89:314,

rskr.

SFS

straffansvar
att det infördes ett särskilt
som
på alkoholkoncentrationen
iutandningsluften.
Genom de änd-

1989:394

grundat

innebar

blev det möjligt
att mer regelmässigt använda alkoholutandi trafiknykterhetsmål.
ningsprov som bevismedel
År 1990 ändrades lagstiftningen
1989/90:2, JuU
nytt prop.

ringarna

1989/90:l06,

rskr.
sänktes

från

motsvarande

tidigare
lindrigare
från

graden

kom

1 februari

Den

Gränsen

för

straffbar

påverkan

i två svårhetsgrader,

där den

och den svårare grovt rattatt kallas rattfylleri
1994 sänktes gränsvärdet för grovt rattfylleri

med motsva1,5 promille till 1,0 promille
en blodalkoholhalt
iutandningsluften
1993/94:44,
sänkning för alkoholhalten
prop.

JuU 11, rskr.
I allt
finns

1990:149.

delades trafiknykterhetsbrotten

fylleri.
rande

SFS

0,5 promille till 0,2 promille
med
en blodalkoholhalt
för alkoholhalten
i utandningsluften.
Liksom
sänkning

SFS 1993:1463.

1993/94:78,

motsvarande

väsentligt

straffbestämmelser

maskindrivet

spårfordon

på järnväg

I 20 kap. 4 och 5
till

onykterhet

sjölagen

sjöss, vilka
bestämmelser

motsvarande

som för vägtrañk
beträffande
den som för
eller tunnelbana.

1990:1157

i järnvägssäkerhetslagen

finns

1994:1009

bestämmelser
om
har en likartad lagteknisk uppbyggnad som
och jämvägssäkerhetslaitrañkbrottslagen

i två
onykterhetsbrott
är indelade
Bestämmelserna
och grovt sjöfylleri.
omfattar

Sjölagens

gen.
sjöfylleri

svårhetsgrader,
inte enbart

fö-

rare av fartyg utan även andra som fullgör uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Bestämmelserna
är vidare tillämpliga
på
alla typer av fartyg, oavsett om fråga är om båtar eller skepp. I sjölagen
har det liksom

i LL inte funnits

tionen

i blodet

eller

prop.

1998/99:43,

något gränsvärde

för alkoholkoncentra-

l en nyligen lämnad proposition
och sjöfylleri
har det dock föresla-

iutandningsluften.

Drograttfylleri

för grovt
att det från den 1 juli 1999 införs en promillegräns
sjöfylleri.
Enligt förslaget ändras bestämmelsen om grovt sjöfylleri

gits

så sätt att en av fyra omständigheter
som särskilt skall beaktas vid behaft en alkodömningen
av om brottet är grovt är om gärningsmannen
holkoncentration
eller
minst
i
blodet
0,50
promille
milligram
1,0
om
per liter i utandningsluften.
riksdagen.

Propositionen

har ännu

inte

antagits

av

för sjötrañkens
och sjöfartens
Frågan om att införa promilleregler
del har utretts vid ett flertal tillfällen,
alltid
avvisats.
tidigare
men
betänkande Grovt rattfylleri
och
I Väg- och sjöfyllerikommitténs

Sjöfylleri

SOU

1992:131

underkändes

tanken

att

med

ett

nedre
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gränsvärde

för

alkoholhalten

i

blod

gärningsmannens

eller

utand-

bestämma vad som skulle bestraffas som s.k. enkelt sjöfylleri.
det lämpligt
ansåg kommittén
att genom ett övre gränsvärde

ningsluft
Däremot

Men
vad som skulle bestraffas
genom s.k. grovt sjöfylleri.
i en
skulle
det
begånget
skulle
alls
för att brottet
vara
anses vara grovt
krav
gärningsmanställde höga
på
syssla som efter omständigheterna

bestämma

nen.
I den efterföljande

ringen

kommitténs

inte borde

införas.

delade regel993/94z44
prop.
propositionen
för sjöfylleri
nedre
gränsvärde
något
uppfattning att
varieoch
mycket
Som skäl anfördes de särpräglade

som råder inom sjötrañken.
När det gällde frågan om att införa ett gränsvärde för grova brott anföreslagna lagtekniska
sågs det i propositionen
att den av kommittén
lösningen i många stycken föreföll tilltalande.

rande förhållanden

som på olika punkter kunde framav den tveksamhet
med beaktande av att effekterna
och
lagförslag
kommitténs
mot
delasjölagens onykterhetsbrott
varigenom
av 1991 års lagändringar inte
och
ännu
sjöfylleri
grovt sjöfyllerides in i två svårhetsgrader:
var
regeringen att man borde avvakta med att
klarlagda, ansåg emellertid
Mot

bakgrund

föras

införa

nya lagändringar
BRÅ
i uppdrag

på området.

I stället

fick

Brottsförebyggande

års ändringar
att snarast
redovisades
i
utvärdering
område.
Denna
sjöfyllerilagstiftningens
BRÅ
slutsatsen
BRÅ-PM
drog sammanfattningsvis
1996:1 Sjöfylleri.
rådet

utvärdera

1991

år 1991 medfört en förhöjd upptäcktsrisk men att de
att lagändringama
för att få en avgörande betydelse för beteendet till
inte varit tillräckliga
BRÅ:s
antagliuppfattning utgör en förhöjd upptäcktsrisk
sjöss. Enligt
medlet för att förebygga brottsligheten.
gen det effektivaste
föreslagit att
Som ovan nämnts har regeringen i prop. 1998/99:43
ändras
så
skall
sätt
att en av de
bestämmelsen
sjöfylleri
grovt
om
vid
bedömningen
skall
beaktas
särskilt
omständigheter
av om
som
brottet
minst

haft en alkoholkoncentration
är om gärningsmannen
om
eller 0,50 milligram
i blodet
1,0 promille
per liter i utandär grovt

ningsluften.
i samma prohar dock regeringen
underlag för
saknas
tillräckligt
närvarande
funnit att det för
position
Regeringen
avser enligt vad
att föreslå införandet
av en promillegräns.
att tillsätta en utredning med uppgift bl.a. att
som anges i propositionen
för
för straffbarhet
bestämmelse
hur
överväga
om en promillegräns
en
Även
andra
utformas.
och
skulle
avgränsas
sjöfylleri av normalgraden
beträffande
rekvisiten
frågor, som t.ex. gränsdragningsproblematiken
betydelse för
och sysslor
den
ett fartyg
av väsentlig
som framför
säkerheten till sjöss kan enligt regeringen behöva belysas.
När det gäller

enkelt

sjöfylleri

SOU 1999:42
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som har brukat anföras mot att införa
för
alkoholkoncentration
till sjöss. Det ena är att det råett gränsvärde
der "särpräglade
förhållanden
sjön jämfört med på land. Det andra
två huvudargument

är att det är svårt att övervaka
När det gäller argumentet

efterlevnaden

av ett gränsvärde på sjön.
de
förhållandena
"särpräglade
på
om
sjön tar det sin utgångspunkt i att trafikens omfattning och karaktär bedöms vara helt olika till lands och sjöss. Vägtrafrken
är mycket mer
Trañkförhållandena
till sjöss skiftar
starkt,
homogen än sjötrafiken.

fartygen

är av skilda slag och de personer som omfattas av ansvarsbekan ha olika sysslor ombord. Det har således framhållits
att

stämmelsen

kan jämställas
delar av sjötrafiken
med motorforäven om viktiga
donstrafiken
allmänt sett inte förenad med
på land är alkoholpåverkan
i sjötrafiken som i vägtrafiken.
lika stora faror för medtrafikanterna
har nämnts att de flesta båtar har begränsade fartresurser,
att trafiken inte är lika tät som på vägarna och att
medtrafikantema
ofta skyddas av de farkoster de färdas
Vidare
är
till
alla
onykterhet
forsjöss
tillämplig
på
sjölagens bestämmelser
om
Som den främsta orsaken

härtill

av fartyg, från det största handelsfartyget till minsta kanot eller
och gäller dessutom inte endast för förare utan också för andra
någon uppgift
fullgör
av väsentlig betydelse för säkerheten till
som
sjöss. Allt detta gör sjötrafiken så heterogen att svårigheterna
att fastställa ett gränsvärde som skall gälla för alla fall blir betydande. Även
skulle begränsas, exemtillämpningsområde
om straffbestämmelsens

mer
jolle

pelvis till vissa typer av fartyg, har det anförts att en sådan begränsning
måste bygga på någon form av schablonisering
som kunde vara svår att
förstå och försvara. Det har också framhållits
att det förhållandet
att ett
det
bostad
används
handelsgäller
och
inte
sällan
fartyg
t.ex.
som
särskilda
skapar
fiskeflottan
problem. Ett yttermen även fritidsbåtarallmänt sett är väligare problem som har framhållits
är att sjötrafiken
mindre

sentligt

reglerad än vägtrafiken t.ex. vad gäller behörighet.
för övervakning
och kontroll
är helt olika

förutsättningarna

Att
träffande

väg- och sjötrafik

framhålls

ofta. Resurserna

be-

för övervakning

av sjötrafiken
anses väsentligt mindre, samtidigt som trafiken till sjöss
sträcker sig över betydligt större och mer svårkontrollerade
områden än

vägtrafiken,
naden

vilket

bedöms

av ett gränsvärde.
pekats på landets

göra det mycket
När

det gäller

svårt att övervaka

bevakningsproblemet

efterlevhar det

insjöar, där en mycket stor del av fritidsbåtarfinns
och
där
antal
olyckor inträffar. Det har anförts att det
ett
stort
na
eftveksamt
det
möjligt
är
är
att uppnå någon nylcterhetsfrämjande
om
särskilt

fekt utan att bevakningsresursema
byggs ut väsentligt samt att regler
innebär inte endast risk för att
inte kan kontrolleras
vars efterlevnad
dessa regler inte efterlevs,
utan även risk för att viljan att följa andra

regler urholkas.
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Danska,

7.1.3
Danmark,

och Norge

Finland

och norska

finska

regler
promillegränser

har samtliga

i sin luft-

fartslagstiftning.
stycket
följer att den inte
för
i en befattning
på ett luftfartyg
sådan
alkohol
i
omfattning
förtärt
har
vilken det krävs certifikat
en
som
att han inte kan fullgöra sin tjänst på ett betryggande sätt eller som har
0,20 promille eller däröver. Straffet
i blodet
en alkoholkoncentration
eller fängär enligt 149 § första stycket hzefte ett kortare frihetsstraff
50

luftfartslagen

Av den danska

f°ar tjänstgöra

§ första

tjänstgöra

eller försöka

else i högst två år.
I den finska

luftfartslagen

88

§

om bruk av
en bestämmelse
den som utför en uppgift ombord

finns

Stadgandet gäller
rusmedel i luftfart.
i en uppgift
eller den som inom markorganisationen
på ett luftfartyg,
fastän
han
till följd av
sin
uppgift,
utför
flygsäkerheten
inverkar
på
som
blodet
eller
han
har använt
alkoholhalt
i
har förhöjd
alkoholförtäring
så, att det i hans organism finns en
något annat rusmedel
än alkohol
konstaterbar

endast om inte
av det. Stadgandet skall tillämpas
stadgas i lag. Stadgandet gäller således förhållandefall skall Stadgandet i strafflagen
På allvarligare
om

mängd
straff

ett strängare
fall.
vis lindriga

Enligt detta stadtillämpas.
kap. 5 § strafflagen
eller arbetar som medlem av dess
gande skall den som styr ett luftfartyg
besättning eller som flygledare eller fullgör någon annan på flygsäkeruppgift efter att ha förtärt alkohol eller intagit något
heten inverkande
fylleri

i lufttrafik

23

fullmedan uppgiften
annat rusmedel i sådan mängd att alkoholhalten
i hans blod eller minst 0,25
görs eller därefter är minst 0,5 promille
eller hans förmåga till de
utandningsluft,
liter
i
hans
milligram
per
är nedsatt, dömas för fylleri i lufttratvå
år. I en proposition RP 32/1997
i högst
fik till
med förslag till revidering
som skall
om trafikbrott,
av lagstiftningen
föreslås
vissa
under
våren
1999,
finska
riksdagen
den
behandlas
av
Någon sakändringar av stadgandet i strafflagen om fylleri i lufttrafik.
som uppgiften
böter eller fängelse

prestationer

lig ändring

kräver

synes dock inte vara avsedd.
§ 6-11
den norska luftfartslagen

får ingen tjänstgöra
Enligt
ombord när han är påverkad av alkohol eller annat berusande eller bedötrötthet eller likvande medel eller på grund av sjukdom, läkemedel,
betryggande
på
utföra
sin
sätt. Har han
tjänst
nande orsak inte kan
ett
eller en alkoi blodet än 0,4 promille
en högre alkoholkoncentration
holmängd i kroppen som kan leda till en sådan alkoholkoncentration
anses han under
bestämmelserna
fritar

icke

från

alla omständigheter
i lagen.
straff.

Villfarelse

enligt
vara påverkad av alkohol
avseende alkoholkoncentrationen

Den som tjänstgör

eller

försöker

tjänstgöra

om-
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bord i strid härmed

kan enligt

§ 14-12 straffas med böter eller fängelse

i högst två år.
Det kan således

millegräns

konstateras

att det inte finns

någon enhetlig

pro-

inom Norden.

7.2

Promillegräns

i lufifartslagen

de
om onykterhet vid luftfart har till syfte att motverka
har samband med att de som tjänstgör ombord
på ett lufifartyg
är påverkade av alkohol eller andra medel. Det är väl
känt att den som framför ett luftfartyg efter att ha druckit alkohol utgör

Lagstiftningen

vilkas

olyckor

uppkomst

Alkoholförtäring,
även i små kvantiteter,
en stor flygsäkerhetsfara.
sedan all alkohol lämnat
alkoholförtäring,
efterverkningar
även
samt
av
och
omdömesförmåga
nedsätter
reaktionsförmåga
samt minskroppen,
kar motståndskraften

mot

påfrestningar,

flygningens

såsom

syrebrist,

och annan fysisk och psykisk belastning. Enligt utredningdessa frågor. Den givtalar
starka skäl för en sträng syn
mening
ens
bestämluftfartslagstiftningens
vid
översynen
av
na utgångspunkten
alkohol
och tjänstgöring
på
melser rörande onykterhet
är således att
acceleration

inte hör ihop. Det finns anledning anta att detta synsätt delas
till utredflygning; såvitt framförts
flesta som ägnar sig
de
allra
av
ningen har det inte uppmärksammats några direkta problem med bris-

luftfartyg

tande nykterhet

i dessa sammanhang.

att någon skärpning

heller

Utredningens

av nuvarande

direktiv

regler på området

anger inte
skall över-

vagas.
Den nuvarande

vid
regleringen innebär inte att all alkoholpåverkan
För
lufti
lufifartslagen.
onykterhetsbrott
enligt
att
flygning är straffbar
fartslagens mening skall föreligga måste det visas att den som tjänstgör
drycker, att han inte kan fullgöra sina
är så påverkad av alkoholhaltiga

uppgifter
tidigare

på ett betryggande
sätt. Reglerna
i BCL-D.
återgivna bestämmelserna

i lagen kompletteras

av de

av den tidigare redogörelsen finns i våra nordiska
Även
promilleregler
när det gäller onykterhet vid luftfart.

Som har framgått

grannländer
lagstiftningen
med

innehåller

i de flesta
sådana

andra länder

regler,

liksom

som Sverige brukar jämföra sig
Enligt utredningens
JAR-OPS.

mot denna bakgrund skäl att överväga om det bör införas
även i den svenska lufifartslagen.
en promillegräns
för att införa ett gränsvärde. För
Det kan anföras tvâ huvudargument
effekt
det första kan anses att det har en pedagogisk och moralbildande

mening

finns

att låta samma principer ligga till grund för luft- och vägtrafik. För det
när det
andra skulle en sådan gräns innebära processuella förenklingar
i mål om onykterhet vid luftfart och öka rättssäkergäller bevisningen
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Onykterhet

heten

för de misstänkta.

Utan

Åklagaren

vissvårigheter.

skall

att han inte på ett
vilket i de flesta fall

påverkad
uppgifter,
förs

SOU 1999:42

vid lufifart

skulle

det också

betydande beett gränsvärde föreligger
kunna visa att den misstänkte
var så
sätt
kunnat fullgöra
sina
betryggande
är svårt att visa.

bli möjligt

Om ett gränsvärde inrutinkontroller
med al-

att genomföra
krävs att det finns

en skälig misskunna
skall
alkoholutandningsprov
för
brott
polis
ta
att
om
den som tjänstgör ombord på ett luftfartyg,
se l § första stycket lagen
Det kan inte uteslutas att det
1976:1090
om alkoholutandningsprov.
vid luftfart
finns fall av onykterhet
lagstiftning
med nuvarande
som
I dagsläget

koholutandningsprov.

tanke

undgår att bli upptäckta eller beivrade
ter och bristande kontrollmöjligheter.
års

1945

just beroende

föreslog

lufträttssakkunniga

i

sitt

bevissvårighebetänkande

SOU

att ett gränsvärde om 0,4 promille skulle införas i luftfartslainte upp i den därpå följande propositioFörslaget
togs emellertid
gen.
allmän översyn av trafikhänvisades
till
det
en kommande
nen, utan
1957:69 s. 179. Översynen genomprop.
nykterhetsbestämmelsema
1955:42

Denna kommitté
tog avav 1957 års trafiknykterhetskommitté.
på grund av att
huvudsakligen
stånd från tanken på en promilleregel,
ansågs vara för högt och då
gränsvärdet, 0,4 promille,
det diskuterade
fördes

under gränsvärdet
att en alkoholhalt
föreslog i stället
skulle komma att uppfattas som försvarlig. Kommittén
innebärande
i
luftfartsförordningen,
regel
ett förbud
kompletterande
en
under
förtära
alkohol
flygning
för flygande personal och trafikledare
att
för
i
före.
förtäring
Undantag gjordes
och under de 8 timmarna
närmast
Överträmåltid av 1/3 liter öl eller ett glas vin.
samband med ordinarie
delse av förbudsregeln
som endast
angavs vara en ordningsförseelse
det inte

kunna

skulle

skulle

föranleda

ledde

inte till

undvikas

dagsböter.

lagstiftning.

SOU

och 53 f.. Förslaget
s. 41
1984/852212 berördes inte promille-

1965:35

I prop.

frågan.
finner
skäl som talar mot att införa en promillegräns,
anförts
i
sammanhang
sjörättsliga
att de argument
som
efterlevoch svårigheterna
de särpräglade förhållandena
att övervaka
När det gäller

utredningen
naden

-

anförts

bäring

inte har samma
måste

Såsom tidigare
om luftfarten.
ombord
på luftfartyg
tjänstgöring

i fråga
vid

alkoholpåverkan

med stora faror. Det kan visserligen
sägas att
så
luftfartygen
heterogen,
på
sätt
är av
är
att
liksom
i
tjänstmarktjänsten
skiftande
slag och att det på ett luftfartyg
kan även vid
uppgifter. Emellertid
gör personer med olika ansvarsfulla

allmänt

luftfarten

sett anses förenad
liksom sjöfarten

pilot, bl. a. med
en alkoholpåverkad
Även
för
fara
flygsäkerheten.
stor
en
efteravseende
krav
nykterhet,
ställas
måste det
stora

av ett litet
på kollisionsrisken,

framförandet
tanke

på kabinpersonal

luftfartyg

som denna personalkategori

utgöra

har en viktig

funktion

när det gäller

flyg-

vid lufçfart
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säkerheten.

Samma

sak gäller

flygtekniker

— som

har viktiga

flygledare och
för annan personal
- t.ex.
Genom den väl
flygsäkerhetsfunktiioner.

finns
flygtrafiktjänsten
saknas
för
sjötrañken.
som

det ett organ

fungerande
kontroll

för övervakning

och

bör införas kan inte ses isolerad från
om en promillegräns
Beträffande
varje
gränsvärde som kan bli aktuellt.
frågan om vilket
invändning
värde över noll är nämligen en beaktansvärd
att det kan

Frågan

jfr

är tillåten

som att viss alkoholpåverkan
1957 års trafiknykterhetskommitté,

uppfattas

ställningstagandet

från
se ovan.
är
Det måste direkt understrykas
att vad utredningen här diskuterar
reglevilka principer som skall ligga till grund för den straffrättsliga
skall
ringen i luftfartslagen
av onykterhet vid luftfart. Som utredningen
kan den regleringen,

till

återkomma

liksom

för närvarande,

lägre nivå

av förbudskaraktär
ras med handlingsregler
strängare innehåll.
Grunden för den nuvarande regeln i luftfartslag;en

komplettevilka

kan ha

är helt klar i detta

Regeln
som är avgörande är flygsäkerhetsaspektema.
vid
ombord
tjänstgöring
på
innebär att den skall fällas till ansvar som
är så påverkad av alkohol att han inte kan fullgöra sina
ett luftfartyg
uppgifter på ett betryggande sätt. Detta innebär inte någon nollgräns;
den tjänstgörande har haft är i princip utan
vilken alkoholkoncentration
hänseende.

betydelse

Vad

för ansvarsfrågan.

brukar inte
till en nollgräns i fråga om trafiknyktelrhetsbrott
stället är det vanligt att det
I
trafiksäkerheten.
till
hänsynen
anges vara
hänvisas till den pedagogiska effekt som en sådan gräns har. Betydelstraff elller straffhot
i enskilsen av denna effekt anses kunna motivera
kan
förfarandet
i
sig
ha
varit
ägnat
antas
da fall helt oberoende av om
Motivet

att påverka trafiksäkerheten.
mening
utredningens
Enligt

är

det

mycket

tveksamt

att

bygga

strafflagstiftning
av det slag det är fråga om här.
med urskiljning.
I
Strafflagstiftning
är ett medel som bör tillämpas
princip bör den begränsas till att omfatta gäminga-r som är klart skadliga eller farliga för enskilda eller samhället. För att utsträcka tillämppå indirekta

effekter

längre bör det finnas mycket

ningsområdet

starka skäl. Frågan är då om
intagen i straffbestämmelsen

som en nollgräns
ett avsteg
är så säkra och starka att de kan motivera
Utredningen har inte funnit stöd för
lagstiftningsprinciper.

de pedagogiska

effekter

kan antas medföra
från gängse

som kan uppnås
genom att gränsmed hänsyn till
värdet bestäms till den lägsta nivå som kan motiveras
inverkan
på en persons möjlighet
alkoholkoncentrationens
att på ett

positiva effekter
ett sådant antagande. De eventuella
med en nollgräns torde till stor del kunna tillgodoses

betryggande

sätt fullgöra

sina uppgifter.
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bör grundas på kunskaper om de flygsäkerav promillegräns
medför. Tillgänglig
forskning ger dock
som alkoholpåverkan
Vad
inget entydigt svar på vilken gräns som objektivt
sett är den rätta
Valet

hetsrisker

i de undersökningsom har redovisats
avser den inverkan på risknivåer
resultaten
emellertid
sådana att de enligt
tagit del av är
ar utredningen
bedömning inte kan läggas till grund för ett förslag om ett
utredningens

gränsvärde

under 0,2 promille.
vid 0,2 promille
skulle tillgoav straffbarhetsgränsen
beakta
den
inverkan
som även låga
av att i lagstiftningen
En sådan gräns ligger så nära
kan ha på flygförmågan.

En placering
dose behovet
alkoholhalter

från flygsäkerhetskan anses vara motiverat
som för närvarande
synpunkt och är så låg att den - i förening med en gräns om kliniskt
varje alkoholpåverkan
rattfylleri
som kan antas insom kriminaliserar
enligt utredningens mening innebär
nebära en fara för flygsäkerheten
ombord på luftfartyg
och
att budskapet om att alkohol och tjänstgöring
inte
hör
kommer
till
klart
i
uttryck
ihop
och
flygtekniker
flygledare
som
noll

lagstiftningen.

En gräns på 0,2 promille
i väg- och
promillegräns

har också den fördelen

att det

lufttrafiken.
Gränsen överenssamma
stämmer även med den som anges i JAR-OPS.
bestämmelser
behandlats
finns det för närvarande
i
Som tidigare

blir

inte får ske under flygning
som bl. a. innebär att alkoholförtäring
före flygning.
Enligt utoch inte heller under de närmaste 8 timmarna
fortredningens mening finns det inget hinder mot att Luftfartsverket
BCL

inäven om en promillegräns
sätter att utfärda sådana handlingsregler
och 5 kap. 7 § förordningförs, jfr 5 kap. 10 § förslaget till luftfartslag
utfärdade med stöd av 5 kap. 7 §
en. Den som bryter mot föreskrifter
dömas till böter.
kan enligt 14 kap. l § 7 förordningen
förordningen
med en reglering av det skisserade
finner att fördelarna
nackdelarna.
Det föreslås därför
de
så
överväger
är
stora att
införs
för
alkoholkoncentgränsvärde
ett
att det i luftfartslagstiftningen
rationen i blodet på 0,2 promille för dem som tjänstgör ombord på luft-

Utredningen

innehållet

eller flygtekniker.
Ett motsvarande
fartyg och som flygledare
bör också införas.
i utandningsluften
de för alkoholhalten

gränsvär-

2 Se Frank A. Holloway, Low-Dose Alcohol Effecs on Human Behavior and
Performance: A Review of Post-l984 Research, Report DOT/FAA/AM-94/24,
U.S. Department of Transportation, 1994, med hänvisningar, Per-Gunnar Larsson, Review of alcohol use and its implications for flight safety, Research
1997, USAFSAM, Brooks, AFB, med hänvisproject at the AAMIMO-course
ningar.
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7.3

Drogfylleri
den 9 november

av regeringen
utredare med uppgift

skild

beslut

1995 förordnades

en säratt se över bestämmelserna
om sådant rattitrafikbrottslagen
och grovt rattfylleri
fylleri
som avser påverkan av
Utredaren fick i uppnågot annat medel än alkohol, s.k. drograttfylleri.
med den nuvarande
förenade
drag att analysera vilka problem som är
och att lämna förslag till åtgärder som skulle medföra en
lagstiftningen
Efter

av brottstypen.

effektivare

bekämpning

der namnet

Drograttfylleriutredningen,

tänkandet

Droger

SOU

i trafiken

Utredningen,
som arbetade unlade i september 1996 fram be-

1996:125.

I betänkandet

föreslogs

dvs. den bestämmelbl.a. en skärpning av det s.k. kliniska rattfylleriet,
skall
för rattfylleri
den
dömas
stadgar
trafikbrottslagen
i
att
som
som
se
inte
kan
medel
han
eller
hon
eller
alkohol
så
annat
att
påverkad
är
av
betryggande
Utredningfordon
framföra
sitt
sätt.
ett
antas ha kunnat
i lagen 1976:1090
om alkoholuten ändring
genomföra s.k.
så att polisman ges rätt att rutinmässigt
fordon i syfte att fastpå förare av motordrivna
ögonundersökningar
i prop.
Betänkandet
har i sin helhet behandlats
ställa drogpåverkan.
en föreslog
andningsprov,

också

1998/99:43.
I propositionen

gör regeringen

bedömningen

att Drograttfylleriut-

för närom en skärpning av det kliniska rattfylleriet
framhåller
sammanhanget
I
genomföra.
varande inte är möjligt att
regestöd
vetenskapligt
ringen att den anser att det i dag saknas tillräckligt
skall vara motiverat
att införa
för att det från trafiksäkerhetssynpunkt
för
andra
samtliga
alkohol
trafikfarliga
såväl
för
nollgräns
mesom
en

redningens

förslag

nåanser regeringen att det för närvarande inte föreligger
för
andra
medel
trafikfarliga
än
att införa gränsvärden
gon möjlighet
alkohol. Enligt regeringens bedömning föreligger det dock ett behov av
området så att de personer omfattas som
att utöka det kriminaliserade
del. Vidare

och som är olämpliga som förare,
trots att de inte uppvisar en så påtaglig påverkan som krävs enligt gällande rätt. Argumenten
mot att införa en nollgräns ter sig enligt regeringen som mindre starka om nollgränsen begränsas till att avse en snäsådan
vare krets medel, som i allmänhet ger upphov till en påverkan av
till
ligger
Vad
närmast
trafikfarlig.
som
art att den kan betecknas som
hands är enligt regeringen att använda samma avgränsning som i nar-

har intagit

ett trafikfarligt

läkemedel

som omfattas av den lagen är redan förebruk av narkotika
är
bl.a. genom att olovligt
typiskt
dessutom
ägdessa
sett
preparat är
av
Detta gäller såväl den illegala narkotikan,
nade att missbrukas.
som ett
läkemedlen. De senare är också föremål
flertal av de narkotikaklassade
ofta vid blandoch förekommer
illegal försäljning
för en omfattande

kotikastrafflagen.

De medel

en särreglering,
kriminaliserat.
Ett flertal

mål

för

205

206

SOU

vid lufifart

Onykterhet

1999:42

av dessa preparat kan dessutom säav olika slag. Missbruket
viss
påverkan
ske
i
uppnå
syfte
att
som kan vara trafikfarlig.
en
gas
Mot bl.a. denna bakgrund har regeringen ansett att det från trafiksäkeri
hetssynpunkt får anses motiverat
att föreslå en nollgräns för narkotika
missbruk

för rattföreslår regeringen att straffansvaret
att avse också den som framför ett motordrivet
fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika
som avses i 8 §
det
under
eller efter
i så stor mängd att
l968:64
narkotikastrafflagen
I propositionen

trafiken.

fylleri

skall utvidgas

färden

finns

till

ämne kvar

något narkotiskt

i förarens

blod.

Motsvarande

Enligt förslaget
jämvägssäkerhetslagen.
dock inte gälla för sådant intag av narkotikaklassat
skall nollgränsen
läkemedel
som skett i enlighet med läkares eller annan behörig receptbeträffande

föreslås

ändring

utfärdares

ordination.

För att polisen

kunna

skall

upptäcka

och beivra

drograttfylleri

har

regeringen
att en ny lag skall införas som ger polisman rätt
fordon, spårpå förare av motordrivet
att företa en ögonundersökning
fordon som avses i jämvägssäkerhetslavagn eller sådant maskindrivet
i samband med förandet av forföraren,
kan
misstänkas
det
att
gen om
föreslagit

donet,

till

gjort sig skyldig

brott på vilket

fängelse

kan följa.

Undersök-

Till sin
få avse ögonens
hjälp skall polismannen få ha en pupillometer,
en penna eller annat liknande föremål och en mindre ljuskälla. Ögonundersökningen skall endast få genomföras om den kan ha betydelse för utredningen
om brot-

ningen

skall

utseende

endast

och funktion.

tet.
Även

av problemet med narom det inte kan antas att omfattningen
är lika stort inom luftfarten
som inom annan trafik måste dock
drogpåverkan inom luftfarten
som princip anses utgöra en lika stor fara
för trafiksäkerheten.
drograttfylleri
för flygsäkerheten
utgör
som
kotika

bör reformeanser därför att luftfartslagstiftningen
som
om drograttfylleri
ras i enlighet med det förslag till bestämmelser
förslag till bestämmelser
I utredningens
lagts fram i prop. 1998/99:43.
har således regeringens förslag om
och grovt flygfylleri
om flygfylleri

Lufträttsutredningen

För att polisen

beaktas.

drograttfylleri

skall kunna

upptäcka

och beivra

ges samma rätt att företa en ögondem som omfattas av bestämmelsen
om flygtill
lag
förare
i
förslag
regeringens
beträffande
fylleri som
om ögonundenna
del
har dock
vid misstanke om vissa brott i trafiken. I
dersökning
med hänsyn till att regeringens förslag till lag om ögoutredningen
något
nundersökning
ännu inte antagits av riksdagen - inte utarbetat
förslag till lagtext.

drogfylleri

undersökning

vid

luftfart

bör polisman

beträffande
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7.4

principiella

Lagstiftningens

uppbyggnad

Även

i luften samt till
mellan trafiken
om det finns vissa skillnader
i
hänseenden
och
många
ändå
likheterna
till
lands och
sjöss, är
stora
annorlunda
synsätt
saknas det anledning att anlägga något principiellt
på onykterhet vid luftfart än det som tillämpas när det gäller vägtrafi-

ken. Det är därför

fiknykterhetsbrott

en naturlig utgångspunkt
bör föreligga en likartad

straffbestämmelsema.

att det i fråga om alla tra-

lagteknisk

en sådan ordning

Genom

uppbyggnad

kommer

av
de gemeni trafiken som

samma, grundläggande ställningstagandena om nykterhet
att strykas under.
ligger bakom bestämmelserna
trafiken
till lands som i luften är det uppenbart
Såväl när det gäller
art, vilket kan beatt det finns gärningar av mer eller mindre allvarlig
kan göras genom
En sådan markering
höva markeras i lagstiftningen.
bestämmelsen
i LL har detta
nuvarande
den
I
brottet
gradindelas.
att
skett genom att det föreskrivs
att om brottet är ringa kan det dömas till
Itrafrkingår endast fängelse i straffskalan.
böter. Vid normalgraden
brottslagen, jämvägssäkerhetslagen och sjölagen har nykterhetsbrotten
upp i en normalgrad av brottet, där böter ingår i straffatt döma till böter.
skalan, och en grövre grad, som inte ger möjlighet
bör
För att markera
att samma principer
vara vägledande vid trafiki luften, till lands och till sjöss bör en liknande lagteknykterhetsbrott
i stället

delats

del. Genom att straffskalan
både böter och fängelse,
över
för
den skillnad i straffvärde
efter
finns det möjlighet
att anpassa påföljden
mellan t.ex. gärningar begångna av en pilot i linjefart
som föreligger
inte
är emellertid
och gärningar begångna av kabinpersonal. Avsikten
till
förhållande
den
finns
i
praxis
ändring
åstadkomma
någon
som
att

uppbyggnad

nisk

normalbrottet

för närvarande

väljas för luftfartslagens
kommer

att spänna

när det gäller påföljder för

onykterhet vid luftfart.

konDet grova brottet bör, liksom de övriga trafiknykterhetsbrotten,
innebrott.
Det
för
normalt
gradindelade
gäller
det
på
sätt
strueras
som
skall avgöra frågan om vilken grad av brottet som
bär att domstolen
i det konefter en samlad bedömning av omständigheterna
föreligger
kreta

fallet.

särskilt

I bestämmelsen

skall beaktas

bör dock anges vilka omständigheter
som
sådan
En
brottet
är
grovt.
av om

vid bedömningen

är ägnad att främja en enhetlig domstolspraxis. De omständigheter som skall beaktas vid denna bedömning bör, med anpassning till
dem som beaktas i
särskilda förhållanden,
luftfartens
vara motsvarande

ordning

rattfyllerilagstiftningen.
aktas

vara

för vad som skall
som för grovt rattfylleri.

gränsvärdet
samma

Således bör den första

Utredningen

alkoholkoncentrationen.

föreslår

som grovt brott
En närmare beskrivning

straffas

som bedärvid
att
skall vara det-

omständighet

av de omstän-
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som bör beaktas

digheter

när det avgörs

om ett brott är grovt

behandlas

i författningskommentaren.
Det finns

inte någon

särskild

i den nuvarande

brottsbeteckning

ly-

delsen av 13 kap. 1 § LL. Av praktiska skäl finns det ofta ett behov av
en vedertagen benämning av ett brott. Detta behov blir särskilt påtagligt
föreslår därför att brottet
Utredningen
vid brott som är gradindelade.
kallas

flygfylleri

trafikbrottslagens
i båda

Härigenom
anknyts till
grovt flygfylleri.
och
markeras
det
rattfylleri
grundläggande
om
och trafik
inte hör ihop.
nämligen
att alkohol

respektive
regler

regleringar-na,

till
beteckningen
även det förhållandet
att brottet,
rymmer
omfattar inte bara den som är
skillnad mot vad som gäller för rattfylleri,
förare utan även andra personer som utför viktiga sysslor.

Samtidigt

7.5

Drogtester

är den om
eller samhället att företa drogtester på
och luftfartsskyddem som har tjänster av betydelse för flygsäkerheten
det. Med drogtester avses här tester som används för att utröna användEn fråga som nära ansluter till
för en arbetsgivare
möjligheten

problemen

kring

drogfylleri

eller andra droger.
av alkohol, narkotika
Av vad tidigare anförts framgår att utredningens

ningen

förslag

beträffande

med
att det blir möjligt att genomföra rutinkontroller
den som tjänstgör ombord på ett luftfartyg
alkoholutandningsprov
eller som flygledare
och flygtekniker
avsnitt 7.2 samt att utredningen
innebär

flygfylleri

att införas möjlighet
att det kommer
bl.a.
flygfylleri
vid misstanke
avsnitt 7.3.
om
innebära
vissa
de
således
genomförs
att
- om
måste
uppfattning
Enligt
utredningens
tester.
drogtester behandlas även i ett vidare perspektiv.
förutsätter

därvid,

mot bakgrund

av övriga

nyssnämnda

till

ögonundersökning

Dessa förslag

möjligheter
emellertid

kommer
till

frågan

Av störst intresse

förslag,

drogom
blir

frågan om narko-

tikatester.
att genomföra drogtester har utom rätten för arbetsgivare
i
undersökningar
nyligen av Utredningen
retts relativt
om medicinska
arbetslivet
SOU
1996:63.
Denna utredning fann att frågan om narkounder anställning
inte lämpar sig för en lagreglering
tikatester
som i

Frågan

alla

delar

behandlar

användandet

av dessa tester.
är alltför komplex

Som

skäl

för

och beroende

ställ-

bl.a.
angavs att frågan
innehåll och de lokala förhållandena
av de särskilda arbetsuppgifternas
på varje enskild arbetsplats m.m. se s. 171. Mot denna bakgrund farm
inte skäl att föreslå lagstiftning
området. Det finns därutredningen
för
för anledning
Lufträttsutredningen
att närmare överväga behovet av

ningstagandet
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till

och möjligheterna

att företa

beträffande

drogtester

dem

vid luflfart

har

som

och luftfartsskyddet.
av betydelse för flygsäkerheten
bruk av
I Sverige råder en bred enighet om att allt icke-medicinskt
narkotika
och därför inte kan accepteras. Den svenska narär missbruk

tjänster

att uppnå ett samhälle som är fritt från
icke-medicinskt
bruk av narkotika.
och
Den diskussion
som uppkommit i Sverige om narkotikatestning
i USA. Anlednarkotikamissbruk
i arbetslivet
uppstod ursprungligen

syftar

kotikapolitiken

ningen
USA
med

också till

olyckor i bl.a.
detta var en rad svåra och uppmärksammade
på framför allt 1980- och början av 1990-talet som hade samband
Även om narkotikamissbruket
i Sverige är
narkotikapåverkan.
till

så utbrett som det är i USA, talar mycket för att det i Sverii
liksom
USA, finns ett dolt missbruk av narkotika.
ge,
och mediinnebär i sig ett socialt, psykiskt
Narkotikamissbruket
och hans närmaste omgivning.
Desscinskt lidande för missbrukaren

långt ifrån

arbetsplatsen utgöra en allvarlig
utom kan den påverkade
liksom för arbetsgivarens
själv och för sina arbetskamrater
vissa yrken

kan den narkotikamissbrukande

en fara

allmänheten

för

arbetstagaren

och för egendom

utanför

risk för sig
egendom.

I

även utgöra

arbetsplatsen.

Det

hög grad arbetstagare som har tjänster som är
Således finns det flera skäl för att en arbetsgianvända
sig av drogtester.
vill

senare gäller i mycket
flygsäkerhetsrelaterade.
vare eller samhället
Mot arbetsgivarens

drogtester
personliga
centrala

eller

samhällets

står de arbetssökandes

integriteten.

problemen

Denna

intresse

och anställdas
intressekollision

när det gäller användningen

av en användning
av
krav
skydd för den
kan ses som ett av de
av drogtester i arbetsli-

vet.
Den
att företa drogtester är beroende av två faktorer.
tänkt
vid
ske;
anställningstillfalvid
vilken
tidpunkt
testen är
att
ena är
let eller under anställningsförhållandet.
Den andra avgörande faktorn är

Möjligheten

om någon är privatanställd

Drogtester

eller offentligt

anställd.

av arbetssökande

vilket ini Sverige har i princip en fri anställningsrätt,
En arbetsgivare
fria
nebär att han fritt kan välja vem han vill anställa.. Arbetsgivarens
har
arbetsgivare
innebär
anställningsrätt
är att en
att utgångspunkten
kan vara att den
Ett sådant villkor
rätt att ställa upp anställningsvillkor.
arbetssökande
arbetsmarknaden

lagen l982:80

t.ex. en drogtest.
en medicinsk undersökning,
begränsas dock av s.k. god sed
anställningsrätt
i lag. Se 25 §
men även av allmänna bestämmelser
16 och 17 §§ jämställdhetslagen
om anställningsskydd,

genomgår

Arbetsgivarens
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1991:433,

etnisk

mot

i kollektivavtal,

s.k. organisationsklausuler

diskriminering,

ll

kap.

om offentlig
ankan även begränsas genom
dvs. klausuler
enligt vilka

lagen 1994:260

och 4§

RF

Den fria anställningsrätten

LOA.

ställning

1994:134

lagen

8§

regeringsfonnen

9§

att endast anställa arbetstagare som tillhör
en
kollektivavtal
med
arbetsgivaren
tecknat
har
facklig organisation
som
inskränkas
kan vidare
Anställningsrätten
för arbetsplatsen.
genom
är skyldig

arbetsgivaren

arbetsstyrkas
sammansättom en nyrekryterad
i
anställningsrätten
Ingen av de nyss åsyftade begränsningarna
emellertid
något hinder för en arbetsgivare att använda drogtester

myndighetsföreskrifter
ning.
utgör

Det bör i sammanhanget understrykas
för anställning.
att
som ett villkor
arbetssökandes
samtycke.
med
den
endast
kan
genomföras
drogtester
peka på att det
området får utredningen
När det gäller det offentliga
enligt 2 kap. 6§ RF har gentemot
grundlagsskydd
som medborgarna
och landsting, såvitt
kommuner
myndigheter,
och
kroppsbesiktning
såsom
ingrepp
kroppsliga
avser påtvingade
Om
anställningssituation.
t.ex.
påtvingande drogtester, inte gäller vid en
dvs. statliga

det allmänna,

eller en drogtest krävs för att få den förmån som
indetta således inte att ett tvångsmässigt

en läkarundersökning
utgör,
en anställning

medför

grepp föreligger.
det statliga
Beträffande

med

i samband

dersökningar

under

som avser bl.a. arbetstagare hos
samt vid de allmänna försäkringskassorför att anställa någon
arbetsgivare som villkor

regeringen

na, framgår att en statlig
får föreskriva
att den som skall
ställer särskilda
arbetsuppgifterna
skall

anställas.

generalläkaren.

un5 §

1994:373,

anställningsförordningen
myndigheter

är dock frågan om medicinska
Av
forfattningsreglerad.
anställning

området

anställas

Försvarsmakten

För

arbetsgivare

En statlig

skall

lämna

hälsotillståndet

krav

meddelas

sådana

får meddela

läkarintyg,

om
hos den som
föreskrifter
av

sådana föreskrifter

efter samråd med Socialstyrelsen.

Sammanfattningsvis
lagliga

hinder

varken

beträffande

mot

finner

utredningen

några
inte att det föreligger
med anställningar,

att företa drogtester i samband
det statliga eller privata området,

inte finner

skäl att föreslå

Drogtester

av anställda

några författningsregler

varför

utredningen

området.

rätt finns det ingen lagstiftning
som direkt tar sikte på frågan
för
arbetsgivare
att
mot
rätten
en arbetstagares vilja genomföra
en
om
för
arbetsgivaren
grunden
att kräva och arrättsliga
Den
drogtester.
under anställning
drogtester
sig
betstagarens skyldighet
att underkasta

I svensk

står att finna

i det enskilda

anställningsavtalet.

Anställningsavtalet

får
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sitt innehåll

avtalet

från det personliga

eller intolkat

uttryckligen

mellan
och kol-

men också bl.a. från lagstiftning

och arbetstagare

arbetsgivare
lektivavtal.

området

På det privata

möjligheter

arbetsgivarens

skränker

skyddsregel

påtvingade

mot

kroppsliga
I övrigt

inte privatanställda.

RF gäller

det ingen allmän

finns

som lokalt reglerar frågor
på respektive arbetsplats.

kommelser
av anställda
Oflentligt

som inDen
drogtester.

lagstiftning,

att påfordra
ingrepp som finns
finns

olika

i 2 kap. 6 §

former

av överensundersökningar

om medicinska

anställda skyddas mot påtvingade kroppsliga ingrepp i arnämnts
ovan, genom 2 kap. 6 § RF. Enligt denna bestämsom
melse är varje medborgare
gentemot det allmänna skyddad mot påingrepp, även i andra fall än som avses i 2 kap. 4 §
tvingade kroppsliga
betet,

RF dödsstraff

och 2 kap. 5 § RF kroppsstraff

m..m..

Med kroppsligt

men även
avses i stadgandet främst våld mot människokroppen
och
vaccinering
blodprovingrepp
läkarundersökningar,
smärre
som
med ordet
företeelser
stagning samt liknande
som brukar betecknas

ingrepp

Som

exempel

kan även nämnas

åläggande

att geoch
242
243
prop.
s.
se
SOU 1975:75 s. 144 ff. s. 199 och s. 358, prop. 1975/761209 s. 147.
Skyddet gentemot det allmänna mot påtvingade kroppsliga ingrepp
enligt 2 kap. 6 § RF, kan enligt 2 kap. 12 § RF endast inskränkas
ge-

kroppsbesiktning.
nomgå

härom

alkoholtest

1973:90

bl.a.

är uppfyllda.
nom lag, om vissa förutsättningar
1984
AD
dom
framförde
i
AD
nr 94 kritik mot att en offentlig
en
skulle genomgå
arbetsgivare
utan lagstöd krävde att en arbetstagare
Domen, som torde omfatta alla slags påvissa hälsoundersökningar.

hälsoundersökningar,

tvingade

att en offentlig
sig medicinska

arbetsgivare

innebär

att det måste finnas

skall kunna tvinga anställda

lagstöd för

att underkasta

undersökningar.
infördes i LOA en bestämmelse
Som en följd av 1984 års AD-dom
30 § första stycket LOA är
Enligt
hälsoundersökningar.
periodiska
om
hälsodär
i arbetstagarens
brister
med
arbetsuppgifter,
arbetstagare
en
tillstånd

medför

risk för människors

liv, personliga

säkerhet

eller hälsa

miljö eller egendom, skyldig att efter
skador
genomgå hälsoundersökningregelbundet
arbetsgivaren
av
för
bedömningen
nödvändiga
av huruvida arbetstagaren har
ar som är
hälsotillstånd.
skyldighet gäller enligt paraDenna
sådana brister i sitt
grafens andra stycke endast för arbetstagare som enligt kollektivavtal
eller föreskrifter
av regeringen är skyldiga att genomgå hälsoundersökeller

för

betydande

uppmaning

oorganiserade arbetstagare i sådant arbete som
får
omfattas dessa av lagen. Föreskrifterna
kollektivavtalet,
avses med
Enligt
bara avse arbetstagare hos myndigheterna under regeringen.
pai andra och tredje stycket
ragrafens tredje stycke är bestämmelserna
ningama.

Sysselsätts
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dvs. om det i en
speciallagstiftning,
till befintlig
har
meddelats
med
stöd av lag,
i en författning,
som
från
första
eller
andra
avviker
stycket
gäller de
som

i förhållande

subsidiära

lag eller

annan
finns föreskrifter
föreskrifterna.

Nedan

dan avvikande

lagstiftning.

Bestämmelsen

det i vilken

diskuteras

hänför

i 30 § LOA

utsträckning

sig bara till

det finns

så-

dem som är offentligt

arbeten, dvs. vad som brukar kallas
sett riskfyllda
anställds
brister i hälsotillståndet
kan
där
i säkerhetstjänst,
en
Hit räknas bl.a. en mängd ande angivna skyddsintressena.

anställda

med typiskt

personal
äventyra

och
som polis, flygledare
hälsådana
offentliganställda
utövar
som
avses
av personer och av gods eller
so- eller sjukvård eller utför transporter
som hanterar särskilt farliga ämnen eller föremål eller har något annat
arbete. En del av personalen är redan på grund av bestämmelriskfyllt
inom

ställningar

tulltjänsteman.

vissa anställningar

försvaret,

Vidare

skyldig
området

fattas

om tjänstbarhetsintyg

av föreskrifterna
ordningen 1994:373.

torde

föreskrifter

kollektivavtal

ett centralt
Det allmänna

1995

om5 § anställningsför-

enligt

skall

kunna

är som ovan nämnts att det finns
i kollektivavtal
eller i en av rePå det statliga området gäller från den l

förordning.

utfärdad

geringen
juli

personalen

hälsoundersökningar

för att periodiska
arbetstagare
offentliga
av
om sådana undersökningar

En förutsättning

genomföras

hälsoundersök-

att genomgå periodiska
ofta den berörda

ser i speciallagstiftning
ningar. På det statliga

hälsoundersök-

om regelbundna

ningar
om regelbundna hälsoundersökningarAgV Cirk 1995:46. Av avtalets 2 § första stycke framgår att undersökmed sådana uppgifter
ningarna avser arbetstagare
som anges i 30§
andra stycke kan utläsas
första stycket LOA. Av samma bestämmelses
f°ar
myndighetsvis
och lokal arbetstagarorganisation
att arbetsgivaren
avtalet

Om en lokal
om sådana hälsoundersökningar.
besluta att
inte leder till att avtal träffas, får arbetsgivaren
förhandling
Parhälsoundersökningar.
regelbundna
skall
genomgå
arbetstagare
en
de
till
avtalet
uttalat,
särskild
har
i
protokollsanteckning
att
terna
en
kollektivavtal

sluta lokalt

hälsoundersökningama

aktuella

återhållsamhet.
Luftfartsverket

stöd

Med

och lokala

bör

genomföras

av bl.a.

detta

med urskillning

centrala

och

kollektivavtal

har

i november

1998

arbetstagarorganisationer

inom Luftfartsverkett avtal om narkotikatestning
av anställda
narkotikatestningar
skoncemen.
Avtalet
av
avser regelbundna/årliga
där brister i den
vilka har arbetsuppgifter
anställda
i Luftfartsverket,
slutit

anställdes
risk

hälsotillstånd

för människors

dande

skador

förteckning

liv,

på miljö

över vilka

och reaktionsförmåga
samt omdömespersonliga säkerhet eller hälsa eller
eller

egendom.

I en bilaga

tjänster/arbetsuppgifter

till

avtalet

medför
för betyfinns

som avses i avtalet.

en
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i föri 30§ LOA subsidiära
Frågan äir då om det finns nåkan företa
en offentlig arbetsgivare

Som ovan nämnts är bestämmelserna
till befintlig
speciallagstiftning.

hållande

med vilken
gon sådan lagstiftning
drogtester utan stöd av kollektivavtal.
1977:1160;
AML
I arbetsmiljölagen
tar till
som

finns bestämmelser

i arbetet.
ohälsa eller olycksfall
att förebygga
och
endast anställda.
Arbetsgivarens

som syfLagen omfattar
de anställdas

huvudregel

I 3 kap. 2§
anges i 3 kap AML.
de
skall
vidta
alla
åtgärder som
stadgas bl.a. att arbetsgivaren
AML
behövs för att förebygga
utsätts för ohälsa eller
att arbetstagaren
rörande

skyldigheter

och följa

betsmiljöarbetet
ordningar
inte följs
kunna

3 kap. 4 § AML

Enligt

olycksfall.

arbetsmiljön

för att förebygga
och föreskrifterna

skilja

arbetstagaren

skall

arbetstagarna

medverka

iar-

samt använda skyddsanOm detta medansvar
ohälsa och olycksfall.

givna

föreskrifter

negligeras,
från

torde arbetsgivaren

anställningen

sae prop.

i vissa fall
1976/77:149

kan då tillmäta en vägran betydelse som ett åsis. 259. Arbetsgivaren
vad
dosättande av
som åligger arbetstagaren i anställningsförhållandet.
för anställda att underkasta sig narkotikatester
Frågan om skyldighet
dessa sammanhang har dock inte uppmärksammats av lagstiftaren.
aktualiserats i ett par rättsfall.
Frågan har emellertid
AD intolkade
betade
fanns

med

enligt

i

1991 nr 45, som rörde ett företag som aratt en sådan skyldighet
av byggnadsställningar,
AD fann att det låg väl i linje
anställningsavtal.

i domen AD

montage
aktuella

för säkerheten på
med vad som allmänt gäller i fråga om medansvaret
förhållanden
under
de
bolaget
arbetsplatsen att anse, att
som rått haft
i
åtgärd
syfte att främja säkeratt som en
rätt enligt anställningsavtalen
för arbete med ställningsmontage
heten i arbetet ställa som villkor
att

arbetstagarna
att det åvilat

deltog

och
i den av bolaget anordnade urinprovtagningen
medverka
till
motsvarande
skyldighet
att
en

arbetstagarna

provtagningen.
i målet fann
en samlad bedömning av vad som hade förekommit
i den
arbetstagarna,
ha
åvilat
kunde
sådan
skyldighet
att en
anses
rättsliga mening att en vägran borde kunna leda till att arbetstagaren får
Vid

AD

skiljas

från anställningen.

inte uttalade sig
framhöll
att den genom sitt ställningstagande
bör
tillkomma
allmänt
vilken
sig
rätt
en arbetsgivasom
anses
om
vare
tvist
skilda
eller
vidta
hur
slag
kontrollåtgärder
en
om provtagav
re att
under
bedömas
andra
narkotikamissbruk
skulle
böra
ning för att spåra
förhållanden
än de som hade förelegat i detta mål. Sådana mer vittsyfAD

tande

bedömningar

vavtal

borde

enligt

AD

det här aktuella

området

inte

i en enskild tvist. Det naturav förhållandena
AD vara att ett ämne som detta regleras i kollektifall genom lagstiftning.
eller i förekommande

göras på grundval
liga syntes enligt

enbart
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1998 nr 97, som rörde frågan om en vid ett kärnkrafti en av arbetsgivaren
varit skyldig att medverka
fann AD att det låg i linje med bestämmelserna
anordnad drogtestning,
i 3 kap. 2 och 4
AML att ett företag som det aktuella kärnkraftverket
i detta hänseverkar för en drogfri miljö och som ett led i strävandena
I domen

AD

verk anställd

städerska

i testerna.
och även att anställda medverkar
städerskan
skyldig
bedömning
samlad
att geAD
att
var
en
den
företaenligt
alkoholtestning
inte
nomgå narkotikatest
av
- men
därom. AD påpekade att det häri inte låg
instruktionen
get utfärdade
ende genomför
fann

drogtester

vid

Enligt
till vad detta närmare innebar rättsligt.
ställningstagande
AD kunde man sålunda inte av domskälen dra några slutsatser om vilka
till
påföljder som kunde riktas mot städerskan om hon inte medverkade
testningen.
mening är det högst tveksamt om bestämmelEnligt utredningens
något

är bestämmelser
av det slag som avses i
1993/94:65
Vidare är det en5.131.
jfr prop.
mening mycket svårt att med stöd av de två ovan andra några slutsatser om i vilka fall och i vilken
ut-

serna i 3 kap. 2 och 4
30 § tredje stycket LOA

ligt utredningens
förda

rättsfallen

AML

drogtestning av anställda kan ske med åberopande av AML.
inte anses utgöra något
mening kan därför AML
Enligt utredningens
stöd för en offentlig
arbetsgivare
att
stöd och i vart fall inte tillräckligt
sträckning

tjänster. Någon androgtester vad avser flygsäkerhetsrelaterade
för en offentlig
stöd
skulle
kunna
AML
lagstiftning
än
ge
arsom
nan
beträffande
innehavare
betsgivare att företa drogtester
av flygsäkerhetsinte kunnat finna. Den möjlighet
relaterade
tjänster har utredningen
därför att genom kollektivavtalsidan
den
offentliga
återstår
är
på
som
företa

på det sätt som skett
om drogtester.
På den offentliga
LOA

inom Luftfartsverkskoncemen
sidan

torde

endast överenskommelser

ka hälsoundersökningar

kunna

med

hänsyn

till

komma

regleringen

överens
i 30§

ingående i periodisom narkotikatester
mening får
träffas. Enligt utredningens

arbetsgivare saknar möjligdet anses otillfredsställande
att en offentlig
arbetstaheter att kunna företa icke regelbundna drogtester beträffande
tjänster.
gare som har flygsäkerhetsrelaterade
behov av att
finns det ett samhälleligt
Med tanke på flygsäkerheten
drogtester på ankan företa icke regelbundna
arbetsgivare
en offentlig
betjänster. Detta samhälleliga
ställda som har flygsäkerhetsrelaterade
hov får anses väga tyngre än den enskildes anspråk på skydd för den
personliga

integriteten.

Med

12 § RF måste en skyldighet
icke regelbundna drogtester

hänsyn

till

för offentligt

bestämmelsen
anställda

i 2 kap. 6 § och

att genomgå

sådana

vara lagreglerad. Enligt 8 kap. 13 § RF kan
dock föreskrifter
av sådana lagregler beslutas av reom verkställighet
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
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Onykterhet

vid luflfart

införeslår mot denna bakgrund att det i luftfartslagen
eller
myndighet
bestämmelse
den
regeringen
att
som regeen
om
får föreskriva
ringen bestämmer
att den som fullgör tjänst som är av
skall genomgå drogeller luftfartsskyddet
betydelse för flygsäkerheten

Utredningen

förs

bestämmelse
införs en korresponderande
I luftfartsförordningen
föreskrifter.
utfärda
BemynLuftfartsverket
dessa
bemyndigar
att
som
såväl offentligt
digandet är formellt
avsett att omfatta alla anställdasom fullgör tjänst som är av betydelse för flygsäkerheten
som privat

test.

och luftfartsskyddet.
När det gäller

följande

vill dock utredningen göra
de som är privatanställda
Enligt utredningens mening synes från statsmak-

påpekande.

tens sida allmänt ges uttryck för att den lämpligaste vägen att lösa tvisPå den privata arbetsär genom kollektivavtal.
ter på arbetsmarknaden
där det inte finns några rättsliga hinder om att träffa avtal
marknaden
om icke regelbundna drogtester kan det därför anses önskvärt att frågan
i första

hand

löses genom

Skulle

frågan inte kunna

tillfredsställande

från flygsäkerhetssynpunkt
ket ha möjlighet

avtal.

att utfärda

föreskrifter

lösas på ett
sätt bör dock Luftfartsver-

om drogtester

även beträffande

privatanställda.
av drogtester vill utredningen
framhålla
att det är av stor betydelse att dessa tester genomförs på ett
med hänsyn till den personliga integriteten godtagbart sätt. Utredningen
När

det gäller

själva

genomförandet

aspekten. De testmetoder
den kvalitativa
som används
säkra.
Att
inte
och
ändamålsenliga
testerna
måste vara
ger utslag för
Testerna
andra än de avsedda substansema måste vara en självklarhet.
såväl alkohol som narkotika.
Vidare
kunna ta sikte
bör emellertid

vill

understryka

måste

sekretessen

lämna

tillräcklig

undersökningen.
föreskrifter.

Arbetsgivaren
bör dessutom
vara tillfredsställande.
testförfarandet
till
vid
arbetstagarna
information
om
Dessa hänsyn

bör tillgodoses

genom

Luftfartsverkets

2l 5
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8

Luftfartygets

I nuvarande

om luftfartygets
ändras endast redaktionellt.

Bestämmelserna

förslag:

havare och tjänsten

och

ombord

tjänsten

Utredningens

befälhavare

ombord

befäl-

5 kap. LL finns bestämmelser
ombord.

och tjänsten

Enligt

om befälhavare på luftfartyg
dessa bestämmelser
skall ett luftfartyg
ha

skall ha tillnär det används vid luftfart. Befälhavaren
en befälhavare
och bemanningen m.m. Han skall vidare se till
syn över luftvärdigheten
i enlighet med gällande beförbereds
och genomförs
att luftfárden
stämmelser.

fogenheter

I kapitlet

också bestämmelser
ombord

då säkerheten

Dessa regler går delvis tillbaka

begås ombord.

2.2.6.

beom befälhavarens
hotas eller då brott

på Tokyokonventionens

Tokyokonventionen,

angående

bestämmelser
även avsnitt
rell räckvidd

finns

i de situationer

De svenska reglerna

se prop. 1966:159 samt
har dock en något mera gene-

än konventionen.
i
också regler om befälhavarens
skyldigheter
5 kap. LL innehåller
Råkar ett luftfartyg
i nöd skall
och vid olyckshändelser.
nödsituationer

befälhavaren

fartyg
göra allt vad han kan for att rädda ombordvarande,
vid
slag
användningdet en olyckshändelse
visst
av

och gods. Inträffar

Dessskall befalhavaren
rapportera det inträffade.
en av ett luftfartyg
utom finns bestämmelser
som rör besättningen i allmänhet. Här stadgas
e.d. inte kan sköta sin
bl.a. att den som på grund av alkoholpåverkan
tjänst på ett betryggande sätt inte får tjänstgöra ombord.

Ytterligare
i 47-52

bestämmelser

om befälhavare

och tjänsten ombord

finns

§§ LF.

När det gäller

reglerna

i 5 kap. LL har utredningen

inte funnit

skäl

ändringar. Utredningen anser emellertid
att göra annat än redaktionella
i
vilka for närvarande återfinns
bemanning,
luftfartygs
reglerna
att
om
4 kap.

1 och 2

tjänsten

ombord

kapitel.

och
luftfartyg
om befälhavare
har ett sådant samband att de bör föras samman till ett
LL,

och reglerna
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Flygplatser

och den övriga

markorganisationen

9. l

Inledning
finns

I Sverige

det för närvarande

54 trafikflygplatser,

dvs. flygplatser

driver 19 av dessa,
som är utrustade för s.k. linjetrafik. Luftfartsverket
eller av helt eller delvis kommunäg33 tillhör eller drivs av kommuner
och Saaboch 2 är i privat
ägo Stockholm-Skavsta
da bolag
finns
mindre
det
många
dessa trañkflygplatser
Utöver
Linköping.
ägs och används
som huvudsakligen
också ett antal militära flygplatser.
På trañkflygplatser
som används för linjetrafik

flygplatser

av flygklubbar.

Det

finns

finns

det en markor-

ganisation.
utgörs av start- och landningstjänsEn del av markorganisationen
för
de anläggningar och hjälpmedel
samlingsbegrepp
är
ett
som
skall kunna starta, landa
flygplan
för
behövs
service
den
att
samt
som
säkert
marken
sätt. Hit hör bl.a. räddett
sig
respektive förflytta
ten,

ningstjänsten
till

flygtrañk
flyttningar
rangering,
platser

till

samt den lokala flygtrañklçdningstjänsten
som betjänar
markföroch från flygplatsen och viss del av flygplanens
hör också
Till start- och landningstjänst
på flygplatsen.

som innebär
ankommande

främst

flygplan

att fördela

samt att leda arbetet

uppställningsmed att ledsaga

till

uppställningsplats.
En annan del av markorganisationen
utrustning
vari innefattas anläggningar,
flygplan

flygplatsens

av passagerarzjdnsten,
service för att ta hand
viss
samt
flygplans ankomst
samband
med
och deras bagage i

om passagerare
avgång.

respektive

Till

utgörs

passagerartjänsten

hör driften

av passagerarfrakt och post.
bagage,
av passagerare,
Vidare ingår bryggor, dvs. anordningar för att passagerare skall kunna
dvs.
och dockningstjänst,
ombord
komma
på eller lämna flygplan,
flygplanet till rätt position
driften av det dockningssystem
som leder

terminaler

i förhållande

och säkerhetskontroll

till bryggan.
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Flygdel av markorganisationen
är flygtrafiktjänsten.
delar;
flygledningstjänst
består av fem olika
ANS,
trafiktjänsten
MET,
flygräddflygvädertjänst
AIS,
ATM,
flygbrieflngtjänst
En ytterligare

Huvuddelen

COM.

och flygteletjänst

SAR

ningstjänst

Verksamheten
heten sköts av Luftfartsverket.
kerhetssynpunkt
av Luftfartsinspektionen.

Flygledningstjänsten

och

leder

övervakas

kontrollerar

av verksamfrån flygsä-

flygtrafiken

så

att

till piloten om förhålsamt lämnar information
tillhandafärden.
Flygbrieñngtjänsten
för
landen som är av betydelse
piloten behöver för att kunna planera och gehåller den information
uppgift är att ta fram väderinFlygvädertjänstens
nomföra sin flygning.
elimineras

olycksrisker

formation

är nödvändig

för

planering

och genomförande

av en
luftfartyg
att efterforska
de nödställda
när
som saknas och att över hav och stora sjöar undsätta
skett. På land har samhällets lokala räddningstjänst
lokalisering
ansvaluftfarten
med
försörjer
Flygteletjänsten
ret för undsättningsarbetet.

flygning.

som

har till

Flygräddningstjänsten

kommunikationssystem

samt

uppgift

övervaknings-

och

navigationshjälpme-

del.
finns det
Utöver de ovan behandlade delarna av markorganisationen
del. Denna del som brukar kallas marktjänsäven en rent kommersiell
består av den markservice
som utförs på en
ten eng. Ground handling
trafik.
Hit hör bl.a.
bedriva
skall
kunna
för att ett flygbolag
flygplats

tjänst, i vilken ingår den service som ett flygplan behöver
Vidare
och avisning.
på marken,
t.ex. tankning
vilken ofta bedrivs i särskilda fraktterminaler
frakthanteringstjänst,

teknisk
sitt

uppehåll

under

ingår
och

i tertill kund, hantering
kan omfatta alla steg från hämtning/leverans
Ytterligare
ett exempel är ramptjänst,
minal och leverans till flygplan.
på
för
erfordras
innefattar
de
att hantera flygplanet
tjänster
som
som
marken i samband med ankomst eller avgång.

Gällande

9.2

rätt

finns i 6 kap.
och annan markorganisation
finns i ChicagokonventioLL och 53-78
om flygplatser
till
3-5, 9-11 och 15.
hänvisas
bilagoma
kan
Därjämte
14.
bilaga
nens
föreskrifter.
allmänna
till
början
innehåller
6 kap.
Luftfartslagens
en
för
luftfart
skall uppoch andra anläggningar
Där stadgas att flygplatser
Bestämmelser

om flygplatser
LF. Regler

krav. Enligt 6 kap. 2 § LL får regeringen eller den
bestämmer meddela föreskrifter
regeringen
om flygväsom
skall
finnas för
särskild
reglering
beträffande
vilka
luftrum,
gar och om
skall
det
luftfarten
enligt 6
lufttrafiken.
För att trygga och underlätta

fylla

säkerhetens

myndighet

kap. 3 § LL finnas

flygtrañktjänst.
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Flygplatser

I 6 kap. 4-9

§§ LL

till

och godkännande

jer

mellan

andra,

flygplatser

s.k. enskilda

Med

allmänna

och den övriga

markorganisationen

och 53-63

LF finns bestämmelser
om tillstånd
och
andra
anläggningar.
flygplatser
Man skilav
för allmänt bruk, s.k. allmänna flygplatser,
och

flygplatser.

avses flygplatser
som ställts till allmänt
och avgång se prop. 1988/89:36
s. 3. Det är i viss mån oklart när en flygplats skall anses ha upplåtits
för allmänt bruk. Under begreppet faller i alla händelser flygplatser
på
för

förfogande

vilka

jfr

flygplatser

luftfartygs

det bedrivs

landning

regelbunden

luftfart

av annan än flygplatsinnehavaren

s. 250 och 275.
6 kap. 4 § LL får allmänna

1957:69

prop.

Enligt

flygplatser

inte inrättas

eller

dri-

vas utan tillstånd
av regeringen eller den myndighet
som regeringen
bestämmer.
gäller om en allmän flygplats byggs om eller
Detsamma
driften ändras, om inte ombyggnaden
eller driftsändringen
är av ringa
får enligt 6 kap. 5 § LL beviljas bara om hinder inte
betydelse. Tillstånd
möter av hänsyn till det allmänna. Vid prövningen skall hänsyn tas till
bl.a. markförhållandena,
till störningar som kan uppkomma för omgivVidare skall hänsyn tas till sökandens
ningen och till totalförsvaret.
och ekonomiska

tekniska
litisk

För att bl.a. undvika en överskall det i vissa fall även göras en trafikpoflygsektom
Avser prövningen inrättandet av en flygplats som skall

inom

kapacitet

förutsättningar.

prövning.

instrumentväderförhällanden
trafilçflygplats,
till
eller
trafikflygplats
flygplats
utbyggnad
ombyggnad av en
av en
skall prövningen omfatta även investeringens lönsamhet
trafikflygplats,
och dess inverkan på andra flygplatser i regionen.
kunna

Vid

användas

enligt

tillståndsprövningen

LL

skall

även vissa bestämmelser

en hänvisning i 6 kap. 5 § tredje
LL skall 3 och 4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § MB tillämpas

Miljöbalken
stycket

under

MB

tillämpas.

Enligt

vid prövningen.

I dessa bestämmelser

ning med mark-

och vattenområden

återfinns bl.a. regler om hushållsamt stadgandet att ny verksamhet
till att en miljökvalitetsnorm
överträds inte får tillåtas.
som medverkar
Enligt 6 kap. 5 § fjärde stycket LL får tillstånd inte meddelas i strid

mot en detaljplan
eller bestämmelsen

Enligt
anlägga

eller

och bygglagen

plan-

Om syftet

områdesbestämmelser.

inte motverkas,
1987:10

får dock mindre
krävs

det inget

med planen

avvikelser

göras.

för att
är dessa dock

bygglov

Ingår det byggnader i anläggningen
en flygplats.
Det kan även krävas marklov enligt 8 kap. 9 § plan-

bygglovspliktiga.
och bygglagen.
I de flesta

fall

skall

en flygplats även tillståndsprövas
stöd av bemyndigande
i 9 kap. 6 § MB

separat med
har regering-

stöd av MB. Med
verksamhet
och hälso1998:899
en i förordningen
om miljöfarlig
bl.a. följande: En civil flygplats med en instrumentskydd föreskrivit
bana längre

än l 200 meter tillståndsprövas

av miljödomstol,

en flottilj-

i
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flyg med
som är avsedd även för militärt
länsstyrelsen,
tillståndsprövas
200
l
meter
av
en banlängd av mer än
år äger rum anmäls till
annan flygplats där mer än 100 flygrörelser per
nämnd.
kommunal
2 100
med en banlängd överstigande
När det är fråga om flygplatser
ske
inledningsvis
MB
§
21
1
17
kap.
det
enligt
en regemeter skall
En sådan prövning skall ske såväl när det är fråga om en
ringsprövning.
helt ny flygplats som när en befintlig flygplats byggs ut med en ny bana
då en befintlig bana förlängs till
som uppgår till minst 2 100 meter eller
Regeringsprövningen
längd.
denna
av en verksamavser tillåtligheten
lokalisering
bl.a.
frågan
ingår
het. I frågan om tillåtlighet
av en
om
får komma till stånd får regeringen
verksamhet.
Om en verksamhet

flygplats

civil

eller

flygplats

för att tillgodose
särskilda villkor
även bestämma
Avseende flygplatser fattas själva tillståndsbeslutet,

allmänna

intressen.

som vanligen

inne-

därefter av miljödomstol.
håller en rad detaljvillkor,
ingå i
Enligt 6 kap. 5 a§ LL skall en miljökonsekvensbeskrivning
enligt samma lag. Om det inte krävs tillstånd
en ansökan om tillstånd
gäller följande. Innan miljökonsekvensbeMB
enligt
för flygplatsen

skrivningen
enligt

upprättas

den som avser att inge ansökan samråda
berörda länsstycket MB med Luftfartsverket,

skall

6 kap. 4 § första

styrelser och enskilda.
konsekvensbeskrivningen

för att upprätta miljödenna samt planer och planeoch 10-12
4 § tredje stycket, 5-8
förfarandet

När det gäller

och kraven

ringsunderlag skall 6 kap. 3
Innan ansökan prövas skall miljökonsekvensbeskrivMB tillämpas.
i miljökonsekvensbeInnehållet
ningen godkännas av länsstyrelsen.
skall beaktas vid
yttranden
samråd
och
och resultatet
skrivningen
av
skalltillståndsprövas
flygplats
fall
då
de
även
I
tillståndsprövningen.
en
inte vad som nu anförts utan då skall i stället 6 kap.
Vid prövningen enligt MB tillämMB tillämpas.
7 § och 9-12
ha
6 kap. MB i sin helhet. Det finns då inte skäl att i luftfartslagen

enligt
3
pas

MB

gäller

utförliga
samma
kvensbeskrivningen

regler

förfarandet

angående

inte föreskriver

med

miljökonse-

tillståndsplikt.

som då MB
När ett tillstånd meddelas enligt LL får det enligt 6 kap. 6 § LL föreller
kan t.ex. avse antal flygrörelser
Sådana villkor
enas med villkor.
i
tillståndshavare
får
ske.
Om
flygningar
tidpunkter
vilka
mellan
en

väsentlig

mån

åsidosätter

villkoren

för

verksamheten,

får regeringen

Detsamma gäller om det måste
6 kap. 7 § LL återkalla tillståndet.
i fråga om
inte kan fullgöra sina förpliktelser
antas att tillståndshavaren
meddelats
har
tillståndet
drift.
Om
och
dess
av annan
anläggningen

enligt

myndighet

än regeringen

får också

denna myndighet

återkalla

tillstån-

det.
En allmän
har godkänts

flygplats

får enligt

av den myndighet

6 kap. 9 § LL inte tas i bruk innan
Regeringen
bestämmer.

regeringen

den
får
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föreskriva

att detsamma skall gälla i fråga om an.dra anläggningar
I samband med godkännandet skall fastställas de villkor

luftfarten.
behövs.

Ett godkännande

som
åsidosätts i väom villkoren
de krav som
annars inte uppfyller

kan återkallas

sentlig mån eller om anläggningen
gäller för sådana anläggningar.
Genom
tillstånd

LF har regeringen

till

för

sina befogenheter

delegerat

och godkännande

av allmänna

till

flygplatser

såvitt

gäller

Luftfartsver-

ket.
Vad

beträffar

I stället

räcker

bruk,

dvs. en flygplats

flygplatser,

enskilda

sedd för allmänt

finns

inte något krav

som inte är avi LL.

till.ståndsprövning

det enligt

60 § LF med att den som vill inrätta en enskild
eller driva en tidigare inrättad enskild flygplats
flygplats
anmäler detta
till Luftfartsverket
viss tid innan anläggningsarbetena
påbörjas eller han
i bruk. Luftfartsverket
kan då förbjuda att flygplatsen
tar flygplatsen
inrättas eller drivs eller föreskriva villkor för detta.. Om en enskild flygde flygsäkerhetsmässiga
kraven för allmän flygplats,
plats uppfyller
efter ansökan

kan Luftfartsverket

godkänd

enskild

flygplats

samma status som en allmän
i förvärvssyfte.
passagerartrafik
för

fartsverket

Enligt
ringen

civil

driver

luftfart
tillhör

LF.

det

När

själv bestämma

får användas

för

flygplatser,
som Luft-

eller den myndighet

eller andra allmänna

gäller

enskilda

som regeför användning av
anläggningar eller tjänster för

om avgifter

delegerat

denna uppgift

flygplatser

till

Luft-

:får flygplatshållaren

avgifterna.

6 kap.

ventionen,

och därmed

som då kallas
får
att flygplatsen

som nämns är militära
Av de 19 flygplatser

föreskrifter

I 75 § LF har regeringen

fartsverket.

flygplatsen,
innebär

5 denna kategori.

meddela

flygplatser

luftfarten.

Enligt

62§

6 kap. 13 § LL får regeringen

bestämmer

allmänna

flygplatser

kategori

En ytterligare

upplåtna

godkänna

Godkännandet

flygplats.

skall

för luftfarten

14 § LL,
allmänna

artikel 15 i Chicagokonsom är baserad
och andra allmänna anläggningar

flygplatser

i intematiopå samma villkor
som för svenska luftfartyg
nell trafik vara öppna för utländska luftfartyg i sådan trafik, om dessa
i en stat som har träffat överenskommelse
med Sverige
är registrerade
om denna förmån.
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9.3

och

landningsplatser
Det

införs

ett uttryckligt

Utredningens

förslag:

rätta tillfälliga

start- och landningsplatser.

i svensk

Utgångspunkten
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luftfartslagstiftning
och landa

för

luftfartyg

lagstöd

för att in-

är att det med markägaöverallt med ett luftfartyg.

är tillåtet
att starta
rens tillstånd
samtycke när en start eller
Enligt praxis krävs det inget uttryckligt
landning inte innebär något avsevärt men för den som äger eller innehar det aktuella

området.

1.2 i första
Såsom start- och landningsplats skall dock enligt BCL-D
I andra
hand utnyttjas i AIP-SVERIGE
upptagen godkänd flygplats.
1.2
hand får enskild flygplats eller ett annat område användas. I BCL-D
start och landning får ske
angivet under vilka villkor
Om det behövs av
flygplatser.
inrättade
inte
är
på områden som
som
naturvård
eller frifiske eller andra näringar,
hänsyn till samfärdsel,
efter samråd med länsstyskall enligt 64 § LF Luftfartsverket
lufisliv,
finns

det närmare

meddela
förbud för luftfartyg
att landa inom ett visst område
områden
tillstånd.
För
verkets
utan
som är skyddade enligt miljöbalken,
finns det också möjlighet
och naturreservat,
att i
t.ex. nationalparker
föreskrifterna
för området förbjuda eller begränsa landning se 7 kap. 3
relsen

meddelade
med
om miljökvalitetsnormer
till
landeller
förbjuda
inskränka
rätten
vidare
kan
stöd av miljöbalken
och de nyss
i lufifartslagstiftningen
bestämmelserna
ning. Utöver
i
finns det inga bestämmelser
i miljöbalken
nämnda bestämmelserna
MB.

och 5

svensk

Föreskrifter

lagstiftning som medför en rätt att förbjuda eller begränsa landdvs.
rätten till luftfart,
det gäller möjligheten
att inskränka

När

ning.
i luftrummet,
restriktioner
se ovan avsnitt 4.4.
Även om utgångspunkten
är att det är tillåtet
upprepad landning
bör som huvudregel
överallt,

att landa och starta
och start från en

Emellertid
kan
plats som inte är inrättad som flygplats inte förekomma.
inventeelledningar,
vid
inspektion
det i olika sammanhang - t.ex.
av
finnas behov av att under en
eller skogsgödslingring av djurstammar
har inrätkortare tid eller sporadiskt använda ett område som tillfälligt
det sådana tillfalI dag förekommer
tats som start- och landningsplats.
särskilt reglerat i
det
landningsplatser
är
utan att
ligt inrättade start- och
finns
det ett stort
mening
Enligt utredningens
luftfartslagstiftningen.
och det bör därstart- och landningsplatser
praktiskt behov av tillfälliga

för Aeronautical information publication, är en
AIP, som är en förkortning
publikation som ges ut av en stat eller på uppdrag av en stat och som innehåller
varaktig information av betydelse för lufcfarten, se avsnitt 2.5.3.
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för i luftfartslagstiftningen

införas ett uttryckligt stöd för ett inrättande
sådana.
för inrättande av en
Utformningen
av
av de närmare villkoren
och
tillfällig
och
under
vilka
landningsplats
förutsättningar
starten
sådan start- och landningsplats
får användas bör överlåtas till Luftfartsverket.
Det kan tilläggas
för budgetåret

i regleringsbrevet

att regeringen

1999 har uppdragit

da intressenter

se över begreppet
med särskild inriktning

ningen

get är en uppföljning
i landets
utveckling

9.4

flygverksamheten

i fjällen.

Uppdra-

1995/96:226,
Hållbar
av regeringens proposition
fjällområden.
Uppdraget skall redovisas till rege-

senast den l oktober

ringen

för Luftfartsverket

verket att efter samråd med berörtillfällig
landning i luftfartslagstift-

1999.

Flygplatsterminologin

Utredningens

Begreppen

förslag:

och enskild

flygplats

ut-

och ersätts med begreppet flygplats.

ur lagstiftningen

mönstras

allmän

indelas flygplatserna
i lagstiftningen
Som ovan behandlats
i huvudallmänna
flygplatser och enskilda flygplatser. Det råder en
grupperna
viss osäkerhet
av begreppen allmän och enskild flygom tolkningen
plats. Vidare har det ifrågasätts om det överhuvudtaget finns något behov av att ha den uppdelning i allmänna och enskilda flygplatser
som
finns

luftfartslagstiftningen.

i den svenska

Mot

denna bakgrund

det skäl att se över kategoriseringen av flygplatser.
Den nuvarande
uppdelningen i allmänna och enskilda

finns

flygplatser

flygplats

prövningsförfarande som skall tillav en ny flygplats.
tidigare angetts skall enligt gällande lagstiftning
en allmän
tillståndsprövas
enligt LL medan en enskild enligt LF skall

anmälas

viss

har framför

för vilket

allt betydelse

lämpas vid inrättandet
Som

kan efter
skriva

tid

innan

anmälan

villkor

anläggningsarbetena

förbjuda

för inrättandet.

påbörjas.

Luftfartsverket

att en enskild flygplats inrättas eller föreI praktiken skiljer sig de olika prövnings-

förfarandena

inte på något avgörande sätt. Den nuvarande differentievid inrättanflygplatserna
av
genom olika prövningsförfaranden
det synes inte vara meningsfull.
Det skulle vara mera ändamålsenligt
med ett formellt
Vidare
sett enhetligt förfarande for tillståndsprövning.

ringen

är den

nuvarande

genom att det finns ett
samtidigt
som det finns ett
flertal allmänna
flygplatser
som har gräsbana och som huvudsakligen
används av flygklubbar.
Mot denna bakgrund finner utredningen att be-

flertal

enskilda

terminologin

flygplatser

8 19-0665NyIutttanslag

med

vilseledande

linjefart,
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inbegripet godkänd enoch enskild flygplats,
greppen allmän flygplats
skild flygplats, inte längre fyller något behov och att dessa begrepp bör
ur lagstiftningen.
begreppen allmän
Utrnönstras

utmönstras

och enskild flygplats ur lagstiftningen
behövs
någon annan uppdelning av flygplatdet
frågan om
uppkommer
Det kan hävdas att det finns ett prakserna och en annan terminologi.
med
behov av en kategorisering
tiskt och lagtekniskt
av flygplatser

hänsyn till att det finns flygplatser
av varierande storlek.
område och en indelning
dynamiskt
Luftfarten
är ett mycket
av
från storlek, anden görs med utgångspunkt
flygplatser
oavsett
om
riskerar att snabbt bli föreller någon annan faktor
vändningsområde
mening bör det därför endast finnas en kaåldrad. Enligt utredningens

tegori;

flygplatser.

för ett flexibelt

På så sätt ger lagen utrymme
förhållanden.
till förändrade

Den föreslagna

som kan anpassas
nologin synes också stå bäst i överensstämmelse

system
termi-

med Chicagokonven-

tionen.
komoch enskilda flygplatser
i allmänna
uppdelningen
i
luftfartslagen
och godkännande
mer reglerna om tillståndsprövning
skäl inte bli
Det kan av naturliga
formellt
att omfatta alla flygplatser.
prövningar
när det är fråga om en
aktuellt
att göra lika omfattande
Avskaffas

som enbart är avsedd för enskilt bruk, som när
flygplats. Det är därför en förutdet är fråga om en stor internationell
sättning att det kan ske en differentiering
omav tillståndsprövningens
vid den planerade
beroende
på verksamheten
och innehåll
fattning

mycket

flygplats

liten

flygplatsen

och att vissa mindre

flygplatser

kan undantas

från kravet

på

godkärmande.

Inrättande

9.5

Utredningens

av

sker en precisering
av vilka förutsättDet
när någon önskar inrätta en flygplats.
mellan olika prövningsansvarsfördelning

Det

förslag:

som skall prövas
skapas också en klarare

ningar

organ.
Vid

flygplatser

tillståndsprövningen

enligt

luftfartslagen

är lämpligt
ur flygsäkerhetssynpunkt
tilltänkta
platsen samt hur flygplatsen

gande funktioner.

Vid

denna prövning

att inrätta

påverkar
skall

skall

prövas om det
flygplats
på den
en
samhällets grundläg-

inte längre

någon

hän-

Det
förutsättningar.
syn tas till sökandens tekniska och ekonomiska
lönsamhet
investerings
skall inte heller ske någon prövning
av en
i rehänseende på andra flygplatser
eller dess inverkan i ekonomiskt

gionen.
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Vid

hållning

skall

tillståndsprövningen
med markför

beviljas

kvalitetsnorrn

markorganisationen

regler om husfår inte
tillämpas. Tillstånd
till
medverkar
att en miljömiljöbalkens

och vattenområden

verksamheter

som

överträds.
skall

förslaget

Enligt

och den övriga

tillståndsprövningen

inför

flygplatsens

in-

till
inte avse rätten att driva flygplatsen. ställningstagandet
innefattande
bedömning
kan
drivas
lämpligt
på
sätt,
om flygplatsen
får göras i
förutsättningar,
av sökandens tekniska och ekonomiska

rättande

med att flygplatsen
tillståndsprövning
någon
vas
skall inrätta en flygplats.
samband

godkänns för drift.
enligt

Det skall inte behö-

luftfartslagstiftningen

när staten

Som ovan behandlats kan det enligt den nuvarande ordningen behövas
meddelade av olika organ, för att få inrätta eller
flera olika tillstånd,
mening är det viktigt
Enligt utredningens
driva en flygplats.
att det
och vilka
klargörs vad som skall vara syftet med de olika prövningama
mellan de
som skall prövas samt hur ansvarsfördelningen
skall vara, så att en tydligare ordning skapas i
olika prövningsorganen
till vad som gäller i dag.
förhållande
förhållanden

När det gäller vilka
finner

får inrättas,
nuvarande

som skall prövas innan en flygplats
det lämpligt att till utgångspunkt ta den
Det kan först erinras om att uti luftfartslagen.

förhållanden

utredningen

regleringen

att uppdelningen i allmänna och enskilda flygplattillståndsbestämmelsema
i 6 kap. LL formellt
varför
skall
slopas,
ser
kommer att omfatta alla flygplatser.
Enligt 6 kap. 5 § första stycket första och andra punkterna LL får ett
tillstånd
beviljas bara om hinder inte möter av hänsyn till det allmänna.

redningen

föreslagit

prövningen skall hänsyn, förutom till annat, tas till markförhållanstörningar som kan uppkomma för omgivningen och till totalförsvaret.
Enligt paragrafens tredje stycke skall 3 och 4 kap., 5 kap. 3 §
och 16 kap. 5 § miljöbalken
tillämpas vid tillståndsprövningen.
innehåller
föreskrifter
3 kap. miljöbalken
som
om den avvägning

Vid

dena, till

vid beslut om. ianspråkstagande
av
miljöbalken
kap.
mark- och vattenområden.
I 4
anges de olika geografiska områden i landet som på grund av sina samlade natur- och kulturBevärden i sin helhet av riksdagen har bedömts vara av riksintresse.
skall

göras mellan

skilda

intressen

med mark och vatten i 3 och 4 kap. milom hushållning
betrakta
är att
om
som ett instrument för att lösa konflikter
Planeringsöverväganden
användningen
av mark- och vattenområden.
ingå i prövningen hos Luftfartsav detta slag bör även fortsättningsvis
stämmelserna

jöbalken

verket.
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är föreskrifter
om lägsta godtagbara miljökvalitet i fråga om mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för vissa geograhar medfiska områden eller för hela landet. Om miljökvalitetsnormer
och kommuner
enligt 5 kap. 3 §
delats av regeringen skall myndigheter

Miljökvalitetsnormer

att normerna uppfylls när de prövar tillåtlighet,
utövar tilltillstånd,
godkännanden, dispenser och anmälningsärenden,
skall iaktta
och
myndigheter
föreskrifter.
Kommuner
meddelar
och
syn
Tillstånd
får inte bevilnormerna även när de planerar och planlägger.
till
miljökvalitetsnorm
medverkar
att en
jas för verksamheter
som
säkerställa

miljöbalken

milkan påverka eventuella
en flygplats
och buller. 5 kap. 3 §
t.ex. luftföroreningar
vid tillståndsbeslut
enligt bl.a. luftskall således tillämpas
miljöbalken
fortsättningsvis
ingå i luftfartsbör
detta
även
fartslagen. En erinran om
tillämpas. Enligt denna belagen. Vidare skall 16 kap. 5 § miljöbalken
avseende

får tillstånd

stämmelse
verkar

till

Enligt

vid

Verksamheten

överträds.

jökvalitetsnonner

för en ny verksamhet
överträds.

inte meddelas

att en miljökvalitetsnorm
1998:899
förordningen

om miljöfarlig
med en banlängd

verksamhet

som medoch häl-

soskydd skall alla flygplatser
som är mer än l 200
fler än 100 flygrörelser
per år tillmeter eller där det förekommer
anmälas till
eller länsstyrelse alternativt
ståndsprövas av miljödomstol
innebär detta att det sker en separat
nämnd. I praktiken
kommunal
Vid denna
prövning från miljösynpunkt
av i stort sett alla flygplatser.

prövning

utgör

miljökonsekvensbeskrivningen

anser det inte nödvändigt

ningen

att ställa

ett viktigt inslag. Utredanspråk på föreytterligare

vid
av en miljökonsekvensbeskrivning
enligt luftfartslagen.
med prövningen
Det som bör vara huvudsyftet

komsten

tillståndsprövningen
enligt

luftfartslagen

är lämpligt att inrätta en flygplats
är om det ur flygsäkerhetssynpunkt
kan påverka samhällets
hur
flygplatsen
platsen samt
den tilltänkta
samhället bör det
När det gäller påverkan
grundläggande funktioner.
framför

platsen

allt

beaktas

samspelar

utöver
med övrig

flyghur den tilltänkta
Det skall
och andra trafikslag.

miljöpåverkan
flygtrafik

i luften kan inverka på närliggande
om verksamheten
i närheten av
i luftrummet
säkerheten
driftsäkerhet
eller på
flygplatsers
Även
behöver
till och från flygplatsen
trafiken
den nya flygplatsen.
kan behöva läggas
kan erfordras och befintliga
beaktas. Nya trañkleder
således

beaktas

påverkar betydelsen och
läge och beskaffenhet
om. Hur flygplatsens
beaktas.
behöva
kan
också
utförandet
av militära anläggningar
tillatt det vid
understrykas
Det måste
att det förhållandet
sker en prövning av om det från flygsäkerhetssynståndsprövningen
att inrätta

punkt

är lämpligt

något

flygsäkerhetsmässigt

en flygplats

godkännande

på en viss plats inte innebär
När en flygav flygplatsen.

-c

"L,
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skall det ske ett separat godkännande från flygsäplats är färdigbyggd
innan flygplatsen får tas i bruk.
kerhetssynpunkt
6 kap. 5§ första stycket sista punkten LL skall vid tillEnligt
tas till sökandens tekniska och ekonomiska
utredningens mening är detta inga faktorer som
att ta hänsyn till när man skall bedöma om det är
en viss plats. Sökandens tekniska och
en flygplats

hänsyn

ståndsprövningen
förutsättningar.

Enligt

det är nödvändigt
lämpligt att inrätta

bör däremot ha en stor betydelse vid prövskall
godkännas, eftersom detta är faktorer
flygplats
av om en
kan upprätthålla
vikt
för
de krav på
flygplatshållare
om en
som är av
flygsäkerhet
som finns.

förutsättningar

ekonomiska

ningen

år 1988 SFS 1988:1572, prop. 1988/89:36,
en lagändring
det nuvarande
andra stycket i 6 kap. 5 § LL, enligt vilket det

Genom
infördes

skall
av en trafikflygplats
lönsamhet
ske en trañkpolitisk
prövning som omfattar investeringens
i regionen. Syftet med bestämoch dess inverkan
på andra flygplatser

vid

nybyggnad,

utbyggnad

och ombyggnad

eller
eller begränsa tlygplatsprojekt
är att förhindra
av trafikala
trañkekonomiska
skäl och på så sätt undvika en för flygsektom
som
helhet kostsam överkapacitet se prop. s. 4. Det rör sig således om en
prövning. Numera är nya flygplatser med
form av samhällsekonomisk

melsen

en banlängd

läggningar
en enligt
påverkan

av minst 2 100 meter i likhet med andra
underkastade
obligatorisk tillåtlighetsprövning

17 kap. MB.

på miljön

stora trafikanav regeringsom har stor

avser verksamheter
med naturresurser.
Regeringens
där allmänna
bedömning
sarnhälls-

Den prövningen

eller hushållningen

en allsidig
Regeringen bedömer bl.a. samhällsnyttan
av den aksamhällsekonomisk
särskild
prövning
Någon
tuella investeringen.
enbehövs därför inte. Regeringens tillåtlighetsprövning
ligt luftfartslagen

prövning

innefattar

aspekter

beaktas.

omfattar

inte investeringens

geringens

prövning

kommer

Det får emellertid
antas att rei flygplatsöverkapacitet
förhindra
den
att
förhindra.
till
bestämmelsen syftar
Mot
att
lönsamhet.

systemet som den nuvarande
denna bakgrund anser utredningen

motiv
att det inte finns tillräckliga
investeluftfartslagen
för att bibehålla
särskild
prövning
enligt
av
en
i 6 kap. 5 § andra
Den nuvarande bestämmelsen
ringens lönsamhet.
stycket kan därför utgå. Det kan i sammanhanget även anmärkas att den
samhällsekonomiska
normalt innehåller
prövningen
ett visst mått av

politiska

uppgiften
enligt

överväganden

miljöbalken

nomiskt

bidrag.
Även

och att regeringen

än Luftfartsverket.
eller

ansvarstagande

är bättrad lämpad för
att betona att ett tillstånd
intet sätt innebär något ekodärför

Det är viktigt

luftfartslagen

från statens sida eller någon garanti

om det inte skall
lönsamhet
en investerings

ske någon prövning
och dess inverkan

enligt

om stats-

luftfartslagen

i ekonomiskt

av
hänseende
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fortfarande kunna ge
den
viktigt
dessa frågor. Det är
att
råd beträffande
som avser att bygga
och ställningstaeller bygga ut en flygplats grundar sina överväganden
varvid bl.a. beaktas omfattningganden på ett fullgott beslutsunderlag,

på andra flygplatser

bör Luftfartsverket

i regionen

rimliga andel i förhållande
luftfartens
en och arten av trafikunderlaget,
för en varaktig
ekonomiska
betingelsema
de
till andra trafikslag
samt
av en flygplats.
såväl för att inrätta som för
Enligt 6 kap. 4 § LL krävs det tillstånd
föbakgrund
Framför
allt
mot
flygplats.
driva
av att utredningen
att
en
ekotekniska
och
sökandens
till
skall
tas
reslår att hänsyn inte längre
och att det inte skall
för att driva flygplatsen
förutsättningar
nomiska
drift

göras

någon

finns

det

längre

något

vid

prövning

samhällsekonomisk

inte

behov

av

tillståndsprövningen,

tillatt i detta sammanhang
Frågan om någon är lämplig

att: driva en flygplats.
för att driva en flygplats f°ar helt och
att driva en flygplats och villkoren
hållet prövas inom ramen för den procedur som sker när en flygplats
skall godkärmas och vid den miljöprövning
som sker med stöd av mil-

ståndspröva

rätten

jöbalken.
en tilleller för
ståndsprövning
av en ny flygplats ske även om den byggs av
vid tillståndsprövTeoretiskt
Luftfartsverket.
sett kan Luftfartsverket
ningen säga nej till en flygplats som verket självt vill bygga. En sådan
för en ny flygplats är
regel framstår som onödig. Planeringsprocessen
sker i
normalt sett lång. Även om planeringen och tillståndsprövningen
organisation får det förutsättas att verket
olika delar av Luftfartsverkets
de intressen som enligt 6 kap.
väger
redan under planeringsprocessen
LL skall beaktas vid tillståndsprövningen.
lydelsen av 6 kap. 4 § LL krävdes det enEnligt den ursprungliga

Enligt

de nuvarande

dast tillstånd
än staten

bestämmelserna

i 6 kap.

LL

skall

och drift av en allmän flygplats när annan
år 1986 togs
sådan.
Genom en lagändring
en
bort
jfr prop.
flygplatserna
de
statliga
för
förbehållet
för
statliga
föreslår
att undantaget
162. Utredningen

för inrättande

skulle

utan motivering
l984/85:2l2
s.

inrätta

följa samma regåterinförs.
I övrigt bör statliga flygplatser
det
kommer
För de statliga flygplatserna
ler som övriga flygplatser.
med
flygplatsen
samband
i
att
således att ske en flygsäkerhetsprövning
i miljöenligt bestämmelserna
skall godkännas och en miljöprövning

flygplatser

balken.

9.6

Flygtrafiktj

änsten

kan bedrivas
För att säkerställa
att luftfarten
finns det en flygtrafiktjänst.
och effektivitet

med säkerhet,

regularitet

SOU 1999:42

F lyglatser

Flygtrafiktjänsten

ANS

i Luftfartsverket

en avdelning
nämnts av fem olika

övervakas

och beträffande

Luftfartsinspektionen
ra flyginspektionen.
Flygledningstjänst

från flygsäkerhetssynpunkt

den militära

av
delen av den militä-

benämning
på
är en sammanfattande
och luftrumsplaneATFM
flödesplanering
ATS

Flygtrañkledningen

ring ASM.

och flygtele-

SAR

ATM
ATS,

flygtrañkledning

flygbriefingtjéinst

ATM,

flygräddningstjänst

MET,

Verksamheten

tjänst COM.

begrepp

Services Department
Air Navigation
är
——
består som tidigare
och verksamheten

delar; flygledningstjänst

flygvädertjänst

AIS,

markorganisationen

och den övriga

flygkontrolltjänst

som inrymmer

är i sin tur ett sammanfattande
ATC,
fllygrådgivningstjänst,

och alarmeringstjänst.

flyginformationstjänst

Flygkontrolltjänst

ATC

benämning
områdeskontrolltjänst,
en sammanfattande
och
flygplatskontrolltjänst.
inflygningskontrolltjänst

är slutligen

mellan
Syftet med flygtrañkledning
är att dels förebygga kollisioner
fältomrâde
i luften och
samt mellan lluftfartyg och hinder

luftfartyg

dels åstadkomma

område,

sådant
miskt

under ett optimalt

trafikflöde

beav dessa uppgifter gäller i princip att luftfartygens
medan flygkontrollorgan
ansvarar för navigeringen,

För lösandet

själva

fälhavare

och ekonoett snabbt, effektivt
utnyttjande av luftrummet.

fårdtillstånd

genom meddelade
hålls i förhållande

till

m.m.
andra luftfartyg

svarar för att separation upprättoch
flygplatsens
manöverom-

råde även till markfordon.
Den

år 1973

från

de riktlinjer

godkände

bygger på ett
av flygtrañktjänsten
1973:162
rskr.
varigenom
riksdagen
se
för samordning av den civila och militära
flyg-

organisationen

nuvarande

riksdagsbeslut

m.m. som regeringen

i en organisation

trafikledningen

föreslagit

i prop.

1973:27.
förordades

I propositionen

skulle

ningssystemet
kontroll

enligt

Ds
mellan

tegration

utvecklingen

K

1971:2.

de

civila

Vidare
och

förordades

militära

av flygledyttäckande

i kravet

av
som presenterats
en principmodell
1980
i betänkandet
Flygtrañkledning

ningskommittén
organisation

att den fortsatta
ske med utgångspunkt

en

FlygtrafikledSystem
funktionell

och
in-

flygtrañkledningsorganisa-

tionema.
Med

anledning

fikledningen
yttäckande

för

av riksdagens beslut integrerades år 1978 flygtraluftfart
civil
och militär
och år 1983 infördes
ett

flygkontrollområde

Bestämmelser

som numera täcker hela landet.
finns i 6 ka.p. 3 § LL, enligt

om flygtrañktjänsten

och underlätta

Vil-

luftfarten.

skall finnas för att trygga
regesamma lagrum meddelar regeringen eller den myndighet
Om
föreskrifter
regeringen
flygtraflktjänsten.
ringen bestämmer
om
det, f°ar den myndighet
bestämmer
som svarar för flygtrafiktjänsten
ken flygtrañktjänst

Enligt

231

232

SOU

markorganisationen

och den övriga

Flygplatser

1999:42

sådan tjänst. I 74 § LF har regeringen
åt annan att ombesörja
sitt bemyndigande
att Luftfartsverket
genom att föreskriva
avseende
flygtrañkledoch
utformning
omfattning
fastställer
uppgifter,
tjänst för
meteorologisk
för luftfarten,
informationstjänst
ningstjänst,

uppdra

utnyttjat

flygräddningstjänst

luftfarten,

i förekommande

skall

såvitt

samt,

angår

fall
den

den flygtrafiktjänst
att ombesörja
skäligen kan åläggas honom.
med

är också 1 § andra
för Luftfartsverket,

intresse

Av

instruktion

för flygtrañktjänst

ansvara

efter samråd

Beslut

härom

med Försvarsmakten
efter

tjänsten,

meteorologiska

får uppdra

Luftfartsverket

SMHI.

för luftfarten.

och teletjänst
meddelas

samråd

med

innehavare av flygplats eller annan
som med hänsyn till förhållandena
5 i förordningen

stycket

Luftfartsverket

och militär

luftfart,

enligt

i fred för civil

1988:78

vilken

skall

och 38 § i

där det anges att för flygtrafiktjänst
som är av betysamma
fastställer
regeringen ansvars- och uppgiftsdelse for Försvarsmakten
och Försvarsmakten.
mellan Luftfartsverket
fördelning

förordning,

inom flygtrafiktjänsten
utgörs av myndigEn del av verksamheten
och
i att meddela föreskrifter
Den består huvudsakligen
hetsutövning.
och
dess
anordningar.
flygtrafiktjänsten
att hålla uppsikt över
Även

innehåller väsentliga moment av
en del av flygkontrolltjänsten
I princip består denna
jfr AD:s dom nr 123/83.
till
vid sina instruktioner
i att flygkontrolltjänsten
myndighetsutövning
eller
offentligrättslig
lag
tillämpar
flygplan
på
befälhavaren
ett
anen

myndighetsutövning

varigenom
en plikt eller rättighet skapas för befälhavanan författning
se 13 kap. 2 § 12 LL.
re. Plikten är förenad med straffansvar
i
med stöd av bemyndigandet
Formellt
sett torde Luftfartsverket
alla
former
flygtraombesörja
74 § LF ha rätt att uppdra
att
av
annan
även sådan som omfattar
anledning
av uttalanden

fiktjänst,

myndighetsutövning.

till rikssom gjordes i förarbetena
har det emellertid
år 1973 om en integrerad flygtrafiktjänst
kan uppdra åt annan att ombesörja
rått tveksamhet
om Luftfartsverket
Med

dagsbeslutet

flygkontrolltjänst.
I sitt betänkande

Flygtrafikledning

1980

—

System

och organisation

Flygtrafikledningskommittén
att flygkontrollfå utövas av personal som var anställd i det som
s. 43 8. I den efterkommittén
föreslog skulle bli ett flygsäkerhetsverk
kommitténs
förslag att
1973:27
godtogs
prop.
följande propositionen
När det gällde
endast ett organ skulle ha ansvar för flygtrafiktjänsten.

Ds

tjänst

K

1971:2

endast

uttalade

skulle

förslag
ramen godtogs dock inte kommitténs
Luftföreslog
departementschefen
att
utan
om ett flygsäkerhetsverk,
flygtrafiktj
för den integrerade
änsten.
skulle vara huvudman
fartsverket

den yttre

organisatoriska

Det angavs
borde vara

att en utgångspunkt i det fortsatta utredningsarbetet
att flygtrafiktjänsten
som huvudavdelning
gavs ställning

också

inom

verket.
Som

departementschefen

i
att grunddragen
kunde
organisation
de riktlinjer

nämnts

ovan

som

i propositionen.

föreslagits

I samband

stycket

ansåg

i fråga om flygtrafiktjänstens
godkände sedan riksdagen

förslag

kommitténs
bestå.

övrigt

I

markorganisationen

och den övriga

Flygplatser
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med

LL infördes

i 6 kap. 3§ tredje
att delegationsbestämmelsen
SFS 1986: 166 gjordes det inga uttalanden i förar-

det kunde blli aktuellt att tillämpa
betena om under vilka förutsättningar
bestämmelsen
eller om det var tänkt att det skulle :ske några avsteg från
de principer
s.
som drogs upp i prop. 1973:27 jfr prop. 1984/85:2l2
161 f..

mening

utredningens

Enligt

finns

det inga hinder

mot att Luftfarts-

överlåter
produktion
med stöd av redan gällande bestämmelser
Luftfartsverket
skall
till
Att
flygkontrolltjänst
svara för flygannan.
av
luftfart
innebär
Luftfartsverket
militär
civil
och
i
fred
för
trafiktjänst
att
verket

vari främst
ansvaret för flygtrañktjänsten,
och utöva
att utfärda föreskrifter,
svara för behörighetskontroll
Det kan dock inte innebära något krav på att
tillsyn över verksamheten.
Under förutsättning
Luftfartsverket
måste producera flygtrafiktjänster.
ha det övergripande

skall

ingår

att

utgör

det stå Luftfartsverket
till

flygtrafiktjänst

andra operatörer.

arbetar

ler för privata

under

en eventuell
är det viktigt

konkuratt Luft-

som är likvärdiga dem som gäloch
produktionen
Den konkurrensutsatta

förhållanden

entreprenörer.

produktionen

den icke konkurrensutsatta
neutrala

om att vid

av flygtrañktjänstverksamheten

rensutsättning
fartsverket

erinra

utredningen

vill

Slutligen

de flygsäkerhetsmässiga
kraven
och att
Försvarsmakten
bör
betjäningsfunktion
en
alla
former
fritt att överlåta produktionen
av
av

beaktar

Luftfartsverket

flygtrafiktjänsten

måste kunna

hållas

skapas. Detta för att minska

konkurrensförhållanden

isär så att
risken för

korssubventionering.

9.7

Avgifter

för

och tjänster
Utredningens

förslag:

Varje

användning
för

av

flygplatser

luftfarten

flygplatshållare

får bestämma

sina egför luft-

av flygplatsen och tjänsterna
na avgifter för användningen
framåtagandenfarten. För att säkerställa Sveriges internationella
inte får diskravet att utländska tlygföretag
förallt med avseende
krimineras

geringen
ciper
tas ut.

regeringen eller den myndighet
får emellertid
som rebestämmer
utfärda föreskrifter
enligt vilka allmänna prin-

avgifter

för

användningen

av flygplatsen

och tjänsterna

skall

233

234

avgång om
ges en rätt hindra ett luftfartygs
inte
har
betalats.
landningen
som avser senaste

flygplatshållare

Varje
de avgifter

av markorganisationema
som tillhandahålls
infrastrukturtjänster
upp i två huvudgrupper;

De tjänster
kan

SOU

och den Övriga markorganisationen

Flygplatser

delas

och

mark-

som hör samman med
Hit hör
och flygtrafiktjänst.

är de tjänster

Infrastrukturtjänster

nadstjänster.

flygplatserna

i form av flygplatser
kategorierna
de ovan
start- och landningstjänst,
passagerartjänst och flygtrafiktjänst
se avsnitt 9.1. Den andra huvudgruppen utvilka är sådana tjänster som efterfrågas i angörs av marknadstjänster,

flygets

infrastruktur
beskrivna

till

slutning

en flygresa.

Hit

hör

den

beskrivna

kategorien

eller den myndighet

regeringen

tidigare

marktjänster.
6 kap. 13 § LL får regeringen

Enligt
bestämmer
männa

föreskrifter

meddela

flygplatser

eller

andra

för användning
av allom avgifter
eller tjänster för
allmänna
anläggningar

Lufti 75 § LF överlåtit
Regeringen har genom föreskrift
Bestämmelserna
fartsverket
att fastställa sådana avgifter.
ger enligt sin
möjlighet att med bindande verkan för alla
Luftfartsverket
ordalydelse
såväl statliga och kommunala
flygplatshållare
som enskilda - fastEnligt uttalanden
allmän
flygplats.
ställa avgifter för användandet
av en
ha
varit en av avdetta
också
tycks
till luftfartslagen
i förarbetena
luftfarten.

i 6 kap. 13 § LL se SOU 1955:42 s. 109
sikterna med bestämmelsen
fastställs
dock
avgifter
och prop. 1957:69 s. 105 ff. Luftfartsverkets
på de statliga flygendast för att gälla för den civila verksamheten
fastställer
således sina
och enskilda flygplatser
platserna. Kommunala

Enligt uppgift användes
egna avgifter.
tidigare i stor utsträckning
som förlaga,

Luftfartsverkets
men numera

avgiftssystem
används

en friare

prissättning.
sina
i praktiken fastställer
av att varje flygplatshållare
i allmänna och
föreslår att uppdelningen
att utredningen
egna avgifter,
inom EU har avregleoch att luftfarten
enskilda flygplatser
utmönstras
Mot

bakgrund

bör utformas
så att varje
att bestämmelserna
fastställa
sina
avgifter.
får
själv
flygplatshållare
åtaganden som pågjort vissa internationella
Sverige har emellertid
möjligheter
verkar en flygplatshållares
att helt fritt bestämma sina avskall de avgifter som en
gifter. Enligt artikel 15 i Chicagokonventionen
rats

anser

utredningen

fördragsslutande

dragsslutande

stat tar ut, eller låter någon annan ta ut, av övriga föreller
för användningen
staters luftfartyg
av flygplatser

2 För en analys av luftfartsavgifiers
rättsliga status, se Viggo Hagstrøm, Fra
kontraktsrettens grenseland; avgift eller vederlag, Festskrift till Jan Ramberg,
1996.
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markorganisationer
gelbunden

markorganisationen

som inte används i relufttrafik, vad ifrågavarande
stats inhemska
Motsvarande
skulle erlägga i liknande trafik.

inte överstiga

internationell

och den övriga

för luftfartyg,

av samma klass
tragäller även för luftfartyg
som används i regelbunden internationell
i
liknande
skulle
erlägga
fik med avseende på vad inhemska luftfartyg
råd har
trafik.
internationell
I sammanhanget kan nämnas att ICAO:s

fartyg

och marStates
Contracting
to
korganisationen
Statements
on
Charges for Airport and Air Navigation Services - Doc 9082/5.
Vidare brukar det i de bilaterala luftfartsavtal
som Sverige ingår fingett

ut rekommendationer

angående avgifter

för flygplatser

by the Council

denna bestämmelse
som avser flygplatsavgifter.
nas en bestämmelse
får ta ut användaravtalsslutande
ingendera
det
parten
brukar
anges att
avtalsslutande
den
andra
parten
utsett av
avgifter av ett lufttrafikföretag
som är högre än de avgifter som tas ut av dess egna lufttrañkföretag
Det
trafik mellan de avtalsslutande
parternas territorier.
som bedriver
för
interflygnavigeringsavgift,
varje
tas
ut
brukar även anges att
som
som har tillståndsbevis
av
av lufttrafikföretag
förhållande
till
i
skäligt
skall
stå
avtalsslutande
ett
de
parterna,
en av
för de tjänster som lämnats det berörda lufttrafikföretaget
kostnaden

nationell

trafik

bedriven

och tas ut i enlighet med relevanta riktlinjer utfärdade av ICAO.
åtagandenFör att säkerställa
att dessa internationella
som främst
upprätthålls, bör det emellertid
innebär ett förbud mot diskrimineringi luftfartslagen
finnas en bestämmelse
som bemyndigar regeringen eller
bestämmer
att utfärda föreskrifter
regeringen
den myndighet
som
som
och
den
principer
som driver en flygplats
anger efter vilka allmänna
får
för
tjänster för luftfarten
ta ut avgifter
den som tillhandahåller
anoch
tjänsterna.
flygplatsen
vändningen
av
har bl.a. inneburit
att nya flygbolag
Avregleringen
av inrikesflyget
i
Också
förändringarna
inrikesnätet.
i
på linjerna
har börjat konkurrera
har
börjat
under senare år har gjort att nya flygbolag
omvärlden
operera
En del av de
och i det svenska luftrummet.
marknaden
ekonomiska
stabilitet
inte
haft
den
har
bolagen
som man tidigare
nya
kan det många
bakgrund
Mot
denna
vid
inom
flygsektorn.
har varit van
avgifter för de luftgånger vara svårt för en flygplatshållare att få
den svenska

skäl för utredningen
som använder flygplatsen. Det finns därför
möjlighet
flygplatshållares
att driva in avgifteröver
att närmare se
en
i förgrunden.
Den
träder
två
frågor
det
som
na. I detta sammanhang är
fråden
andra
och
för avgifterna
ena är vem som är betalningsansvarig
bör ha att hindra ett luften flygplatshållare
gan rör vilken möjlighet
fartyg från att avgå om avgifter inte har betalats.

fartyg

Från

sida har det, mot bakgrund av det alltmer utatt det bör övervägas
om ett luftav leasing, framförts
för
betalningsansvariga
och brukare kan bli solidariskt

Luftfartsverkets

bredda

bruket

fartygs

ägare
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Får varje

flygplatsavgifter.

SOU

markorganisationen

och den övriga

Flygplatser

själv

flygplatshållare

bestämma

1999:42

sina avgif-

avtal. I svensk rätt
det att bli fråga om ett rent civilrättsligt
hålla
till
sin
måste
sig
huvudregel
att
egen avtalspart
man
som
led. Enligt utredningens
och att man inte kan vända sig mot ettbakre
mening finns det ingen anledning
att göra något undantag från denna

ter kommer

gäller

när det gäller

huvudregel

flygplatsavgifter.

rätt att hindra ett luftom en flygplatshållares
fartyg från att avgå om avgifter inte har betalats, regleras denna för
närvarande
i 12 kap. 2 § LL. Enligt detta lagrum får innehavaren
av en
från att avgå, om de avgifter enligt
allmän flygplats hindra ett luftfartyg
När det gäller

frågan

6 kap. 13 § LL som avser fartygets senaste ankomst, uppehåll och avgång inte har betalats och säkerhet inte har ställts. Denna rätt att hindra
avgången f°ar dock enligt 127 § LF inte användas om luftfartyget
används

kap. 13 § LL är bestämmelsen
de statliga
Det
hindras.

platsen
hållaren

i praktiken

flygplatserna.

som säger hur länge avgången får
i princip kan hållas kvar
flygDet betyder att luftfartyget
har betalats. Ytterst
tills avgifterna
ger det också flygplatstid att vidta åtgärder för kvarstad och utmätning av luftfartyget.

finns

De avgifter

betalning

det görs en hänvisning
till 6
endast beträffande
tillämplig

Eftersom

linjefart.

i internationell

för

ingen

bestämmelse

på detta sätt kan kräva kontant
som flygplatshållaren
dvs. landningsavgiften,
är de egentliga trafikavgifterna,

TNC-avgift
passageraravgiften
inflygningskontrolltjänst
och hangaravgiften.
Det
samt parkeringsavgiften
gäller således bara de avgifter som hänför sig till den senaste landningObetalda kommersiella
avgifter som
en och uppehållet på flygplatsen.
utförda
tjänster
och andra avgifter för affärsmässigt
ramptjänstavgifter

avgiften

för

och securityavgiften

rätt enligt
ger inte flygplatshållaren
inte heller obetalda undervägsavgifter

luftfartslagen

att hindra avgången,
underlåtenhet
att

eller flygbolags

kan emellertid
Sådana skulder
avbetalningsplan.
en uppgjord
grunda en vägran att utföra t.ex. marktjänst.
disi 12 kap. 2§ LL infördes
I samband med att bestämmelsen

följa

kuterades
ett

det ingående

luftfartyg

stod

i vilken

utsträckning

i överensstämmelse

en befogenhet att kvarhålla
med kvarstadskonventionen,

även kallad Romkonventionen,
se avsnitt 2.2.5, och inskrivningskonGenévekonventionen,
2.2.4 SOU
ventionen,
även kallad
se avsnitt
ff.
ff.,
och
283
166
261
och prop.1957:69
1955:42 s. 161
s.
I fråga om inskrivningskonventionen
intresse av att driva
ga att det allmännas

framhöll
in skatter

de lufträttssakkunnioch avgifter

fått vika

3 För en redogörelse av andra länders regler om kvarhållningsrätt,
se Graham
Rights,
Maxwell,
and
Detention
Sweet
LonMcBain ed., Aircraft Liens
don, 1998.
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för inskrivna

inte stå i överensstämmelse

Det ansågs därför

fordringar.

anda att luftfartyg
utan begränsning kunde hindras
eller andra avgifter, som var förknippade
att avgå om landningsavgifter
med användandet
av en flygplats, inte hade betalats. En rätt att hindra
avgången som begränsades till att avse avgifter som stod i samband

med konventionens

aktuella besök
med ett luftfartygs
en flygplats ansågs däremot
inskriven
rättighet måste nämligen
godtagbar. Innehavaren
av en
inte kan användas utan att landningsberäkning att ett luftfartyg

vara
ta i
och

betalas, på samma sätt som han måste räkna med
det inte
måste betalas. I sådana fall föreligger
att t.ex. bränslekostnader
Däremot ansågs han inte behöva räknågot s.k. överraskningsmoment.
andra sådana avgifter

att utnyttja ett luftfartyg kunde äventyras genom
na med att möjligheten
att en under tidigare resor uppkommen skuld skulle åberopas som skäl
mot dess avgång.
inte beläggas med
får vissa luftfartyg
Enligt kvarstadskonventionen
Med

kvarstad.

kvarstad

förstås

enligt
till

artikel

förmån

gärd, varigenom
ett luftfartyg
i fartyget,
har
sakrätt
annars
som

2 i konventionen

för borgenär,

genom

varje åt-

ägare eller den,

domstols

eller

förvalt-

intresse hålls kvar, utan att den
beslut i privaträttsligt
ningsmyndighets
verkställbar
dom, given i vanlig rätteåberopa
kan
åtgärden
söker
som
verkställighet.
Enligt samma artikel
för
motsvarande
grund
gång, eller

samtycke
av en rätt för borgenär, som utan innehavarens
i besittning, att kvarhålla fartyget att likställa med kvartagit luftfartyg
bestämmelser.
Enligt de lufträttskonventionens
stad och underkastad
inte
innefatta
ordalag
dessa
under
kunde
sakkunniga
en åtgärd som
man
är utövandet

till säkerhet för obetalda landatt man håller kvar ett luftfartyg
vilken varken innebär ett kvarhållande
ningsavgifter,
genom domstols
beslut eller ett besittningstagande
eller förvaltningsmyndighets
av luftinnebär

fartyget.
att innehavare
skall avgå från
av flygplats till allmänt bruk fick hindra luftfartyg som
hänför
till fartygets
sig
lämna
denna,
avgift
flygplats
att
som
om
en
till
dess
avgång är
eller
och
flygplatsen
landning
uppehåll
senaste
säkerhet
därför
blibetalats
eller
obetald, dock endast till dess avgiften
Mot

denna bakgrund

de lufträttssakkunniga

föreslog

om att det inte var fråga om en rätt
att till säkerhet för sin fordran i juridiskkvarhålla
fartyget, vilket innebar att om fartyget
bemärkelse
teknisk
det
lämnat flygplatsen denne inte hade
innan
skulle säljas exekutivt
i
Det anfördes även att innehavaren av en flygplats
någon förmånsrätt.

vit

ställd.

viss

utsträckning

obetalda
sträcka

erinrade

De sakkunniga

för flygplatsens

avgifter

innehavare

torde

kunna

åberopa

retentionsrätt

enligt

17 kap. 5 eller

6 § HB. Att

tillämpningsområdet

de ansågs inte böra komma

för sådan retentionsrätt
i fråga.

till

säkerhet

begränsa
utöver

eller

för

utvad då gäll-
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flesta ledamöter uttalade att den föreslagna bestämmelsen
med hänsyn till avstå i strid mot någon av konventionema
tillerkänts
dem.
giftemas särskilda natur och den exigibilitet
som
de
invändning
sakkunnigas
ledamöter
ansåg
En av lagrådets
att
om
varken innebar ett
att den föreslagna rätten att hålla kvar ett luftfartyg

Lagrådets

inte torde

beslut

eller

knappast var relevant. Ur
ett besittningstagande
av luftfartyget,
lättare
inte
torde det
att acceptera en med
ventionssynpunkt
vara
själv kan styra
stad besläktad kvarhållningsrätt,
som borgenären
först
efter
prövning av
kan
utnyttjas
än en kvarhållningsrätt
som

kon-

kvarhållande

genom

domstols

eller förvaltningsmyndighets

kvaröver,
dom-

ansåg dock inte att
brott
den föreslagna kvarhållningsrätten
ett
mot kvarstadskoneftersom
det var fordringar
ventionen,
av helt annat slag som avsågs
och likskrevs och då frågan om flygplatsavgifter
när konventionen
stol eller

förvaltningsmyndighet.

Lagrådsledamoten
innebar

nande

inte berördes

i förarbetena.

Departementschefen

kommenterade

stod i överensinte frågan om i vilken utsträckning
en kvarhållningsrätt
åtaganden jfr prop. 1957:69 s. 283.
stämmelse med internationella
möjligheten
I utredningen har diskuterats
att utvidga kvarhållningssamband
med den senaste landi
avgifterna
inte
bara
till
rätten
att avse
utan även tidigare obetalda avgifter. Det har därvid framkomsaknar
i vissa andra länder om kvarhållningsrätt
mit att bestämmelserna
den svenska begränsningen till att avse de senaste avgifterna.

ningen,

Sverige är alltjämt
kvarstadskonventionen.
kuterades

det under
huruvida

fartslag

som
av såväl inskrivningskonventionen
disSom framgått av den tidigare redogörelsen
års
luft1957
föregick
det lagstiftningsarbete
som
bunden

om kvarhållningsrätt
genom dessa konventioner.

regeln

med våra åtaganden

pekade i sammanhanget

skillnaden

står i överensstämmelse
De lufträttssakkunniga

å ena sidan att hålla kvar
för den aktuella landningen inte

mellan

beroende på att avgifterna
ett luftfartyg
betalats och å andra sidan att som skäl mot avgång åberopa en skuld
finunder tidigare resor. Utredningen
för luftfartyget
som uppkommit

att det får anses tveksamt om en
ner i likhet med de lufträttssakkunniga
kan godtas med
nuvarande
begränsningen
kvarhållningsrätt
utan den
Tveksamheten
inför en utvidgning
tanke på konventionsåtagandena.
blir

än större med tanke på att utredningens
innebär att alla flygplatshållare

det följande,

förslag,

såsom framgår

får kvarhållningsrätt.

av
Ut-

begränsstannat för att behålla den nuvarande
ningen till att avse avgifter för senaste landning.
i
intogs bestämmelsen
Efter förslag från lagrådets flesta ledamöter
redningen

har därför

får föreskriva
att första stycket inte
om att regeringen
internationell
luftfart.
inAtt bestämmelsen
viss
i
gälla
fråga om
tänkbar
varje
fördes synes ha samband med att man ville förebygga

andra
skall

stycket

och den övriga
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internationella

i den regelbundna

svårighet

s. 262 f..
Att kvarhållningsrätten

luftfarten

markorganisationen

jfr

prop.

1957:69

är begränsad i fråga om viss
eftersom det är i fråga
stora bekymmer,
i
har
hemvist
Sverige
inte
de
flygbolag
som det föreligger
som
om
från
att avgå. Det finns
störst behov av att kunna hindra ett luftfartyg
beträffande
viss
därför skäl att närmare överväga om inte restriktionen
för närvarande

medför

luftfart

internationell

luftfart kan slopas. Eftersom en rätt att hindra ett luftfarfrån
avgå
att
tyg
om de senaste avgifterna inte har betalats inte kan anfinns det inget skäl att göra nåses strida mot kvarstadskonventionen,
luftfart.
internationell
gon begränsning beträffande
internationell

avgifter som kan bli föremål för en kvarAtt landningsdet vissa uttalanden i förarbetena.

När det gäller frågan vilka

gjordes

hållningsrätt
hörde

avgifter

dit

rådde

det ingen tvekan

om. När

det gällde

parke-

ansågs det att i fråga om parkeringsområden
som tillhörde
kunde de också omfattas av kvarhållningsflygplatsen
föll
frågan om i vilken utsträckning hangaravgifter
rätten. Beträffande
kunde
gränsdragningen
ansågs att den närmare
in under lagrummet

ringsavgifter

den allmänna

åt rättstillämpningen.

överlämnas

för en flygplatshålatt det bör finnas en kvarhållningsrätt
lare får anses vara att denne av flygsäkerhetsskäl har svårt att vägra ett
luftfartyg
att landa på flygplatsen. Till följd härav blir flygplatshållaren
förenade med en
mer eller mindre tvungen att utföra de tjänster som är
landning. Till bilden hör också att det är svårt att hindra ett icke betaSkälet

lande

till

att återvända till
dvs. rent kommersiella

flygföretag

nadstjänster,

ramptjänst,

en flygplats. När det gäller marktjänster som t.ex. teknisk tjänst och
vägra att utföra tjänsten om han

kan en tjänsteleverantör
Mot denna bakgrund anser utredningen att det endast är
avgifter för tjänster hörande till huvudgruppen infrastruktur-

inte f°ar betalt.
obetalda

hindras från att avgå.
som bör kunna leda till att ett luftfartyg
avgång är för närvarande begränsad
Rätten att hindra ett luftfartygs
med att det
till innehavare
av en allmän flygplats. Detta hänger samman
för de allmänna flygplatserna
endast var avgifterna
som blev föremål
ansågs
reglering
sådan
i
En
lagen.
för reglering
vara en förutsättning
att lämna
för att man skulle kunna införa en rätt att hindra ett luftfartyg

tjänster

en flygplats
Avskaffas

se SOU 1955:42 s.162.
uppdelningen

i allmänna

och enskilda

flygplatser

och f°ar

frågan om
sätta sina avgifter uppkommer
varje flygplatshållare
alla
till
flygplatsutsträckas
avgång kan
rätten att hindra ett luftfartygs
skäl
mot att
mening finns det inget bärande
hållare. Enligt utredningens
fritt

som inte har been rätt att hindra ett luftfartyg
Det som är väsentligt är att det endast är
låter unsom ges denna rätt. Om en flygplatshållare

ge alla flygplatshållare
talat infrastrukturavgifter.

flygplatshållaren

239
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ett luftfartyg

självständig

rätt att hindra
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skall

infrastrukturtjänster
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derentreprenörer

SOU
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och den övriga
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vid

flygplatser

Flygplatshållaren

förslag:

dessa inte ges någon

från att avgå.

m.m.

vilka

bestämmer

delar

inte har tillträde till.
som allmänheten
efter samråd med Luftfartsverket
utfärdar

flygplatsområdet
Länsstyrelsen

för en flygplats

ningsföreskrifter

av
ord-

för luft-

eller en annan anläggning

farten.

Enligt

57 § LF utfärdar

Luftfartsverket

till allom tillträde
där.
Föreordningen
av
efter samråd med länssty-

föreskrifter

och om upprätthållande
som gäller en viss flygplats utfärdas
till flygplatser
handrelsen. Ärenden
om tillträde
som rör föreskrifter
normalt
förSådana föreskrifter
läggs vid Luftfartsinspektionen.
anger
med
skaderisker
och
till
områden
syftar
för obehöriga
bud mot tillträde
männa

flygplatser

skrifter

kommer till skada. Föreskriffrämst till att förebygga
att allmänheten
föri 135 § LF. De kungörs i länsstyrelsens
terna är straffsanktionerade
vid
skyltning
flygplatsen.
och tillkännages
fattningssamling
genom
vid en flygordningen
att upprätthålla
de tillsammans
Ofta sammanställs
plats utfärdas av flygplatschefen.
stöd
i s.k. Airport
utfärdas
med
55
§
LF
med driftbestämmelser
av
som
sammankomskan avse allmänna
Ordningsföreskriftema
Regulations.
Föreskrifter

som

syftar

till

försäljning,
ter och demonstrationer,
alkohol
och andra berusningsmedel,

reklam,
störande

trafikregler
tillträde,

sådana områden

brandskydd

där det krävs

och nödutrymning

av
etc. inom
Det kan också

uppträdande

dit allmänheten
sådana delar av flygplatsen
äger tillträde.
körtillstånd
liksom
inom flygplatsområdet
gälla taxitrafik
inom

bruk

nedskräpning,

särskild

och

andra

behörighet

av terminalbyggnader.

för

Driftbe-

och uppställning
på
flygplanens markrörelser
Sådana bestämmelser
har
och avisning.
rampområden
samt tankning
villkor för flygplatsens brukande.
närmast karaktären
av avtalsliknande
stämmelsema

kan reglera

Flygplatsverksamhet
utredningens

mening

innefattar
skall

många faror

det inte

behövas

för allmänheten.

någon

särskild

Enligt
myndig-

för att avgöra vilka områden vid en flygplats som allmänsak att avgöra
få tillträde
till. Det är flygplatshållarens
inte
bör
heten
föreslår därför, att det i lagen tas
detta. Utredningen
en bestämmelse
får beträda en
tillstånd
flygplatshållarens
innebär,
ingen
utan
att
som

hetsprövning

del av ett flygplatsområde
om det genom stängsel
framgår
något annat liknande
sätt
att allmänheten

eller skyltar

eller på

inte har tillträde

dit.

1999:42

och den övriga
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På samma sätt bör det finnas möjligheter
för luftfarten
de till andra anläggningar

markorganisationen

tillträatt hindra allmänhetens
delar
dem,
eller till
av
exemsom inte ligger i anslutning till

eller godsterminaler
passagerarradar-, navigations- och kommunikationsanläggningar
etc.
olika
flygplatser.
varierar
mellan
ordningsföreskrifter
Behovet
av

pelvis

en flygplats,

De stora trafikflygplatsema
resenärer.

dagligen av stora mängder
vid flygplatsen
och

genomströmmas

De är arbetsplatser

för många anställda

och andra företag som verkar där. De stora flygplatkommersiella
dessutom
centra och mötesplatser för människor.
serna är
I många avseenden kan flygplatser jämföras med större industrianläggningar. Det finns här ett uppenbart behov av föreskrifter
som reglerar
Också vid mindre flygplatser kan det finnas behov av regler
ordningen.
de flygbolag

vid

och för att förebygga olyckor eller konexempelvis
gäller andra anläggningar för luftfarten,
flikter.
Detsamma
till flygoch godsterminaler
som inte ligger i anslutning
passagerarverksamheten

för att underlätta

platsområden.
De ordningsföreskrifter

vid en
som behövs för att verksamheten
karaktillfredsställande
speciell
sätt är av
flygplats skall fungera på ett
utan
tär. De skall inte ta sikte på att reglera den allmänna ordningen
De skall gälla såväl inomhus som utomhus,
ordningen
på flygplatsen.
och inom områden

i passagerarterrninaler

dit allmänheten

inte äger till-

träde, dvs områden som inte är offentlig plats. Behovet kan därför inte
i ordningslagen
tillgodoses
om bemyndigande
genom bestämmelserna
Saken bör
för kommunerna
att meddela lokala ordningsföreskrifter.
regleras genom en bestämmelse i luftfartslagen.
och skall då enbör vara straffsanktionerade
8
kap. 7 § första stycket
ligt 8 kap. 3 § RF meddelas genom lag. Enligt
och 11 § RF kan ett bemyndigande meddelas för regeringen,
en förEtt sådant
eller en kommun att utfärda föreskrifter.
valtningsmyndighet

Ordningsföreskriftema

bör tas in i luftfartsförordningen.
ordningsförenärvarande
är det Luftfartsverket
som utfärdar
föreslår att begrepför de allmänna flygplatserna. Utredningen

bemyndigande
För
skrifter

pen allmän och enskild flygplats avskaffas och ersätts med begreppet
för
flygplats se avsnitt 9.4. Ett stadgande i lag om ordningsföreskrifter
storlek
flygplatser kommer då att avse alla flygplatser oavsett kategori,

Ordningsföreskriftemas

eller ägarförhållanden.
bör för varje
och regionala

enligt

ordningslagen

länsstyrelsen
reskrifter

utsättningar
med

och innehåll

utformning

anpassas till flygplatsens behov och de lokala
Länsstyrelsen har redan i dag uppgifter
förhållandena.

flygplats

och det naturliga

i luftfartsförordningen

för flygplatser.
skall

Luftfartsverket

mening

är enligt utredningens
bemyndigas att utfärda

För att flygplatsverksamhetens
utfärdas
bör föreskrifterna

att
ordningsfösärskilda

bli beaktade
som

sektorrnyndighet

för

den

civila

efter

för-

samråd

luftfarten.

241

242

Verket

markorganisationen
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tillhandahålla

bör också kunna

SOU

till

ett normalförslag

1999:42

ordningsfö-

reskrifter.
Som ovan har nämnts finns det ett behov
också för andra anläggningar

ningsföreskrifter

av att kunna utfärda
för luftfarten.

ord-

som idag utfärdas med stöd av 55 § LF bör i
för
enlighet med vad som ovan har angetts ses som flygplatsens villkor
De vilar således på avtalsoch andra att bruka flygplatsen.
flygbolagen
De driftbestämmelser

grund. Något

rättslig

behov

på området

av myndighetsföreskrifter

kan

inte anses föreligga.

9.9

Facilitation

Utredningens

Det

förslag:

bemyndiganden

införs

i luftfartslagen

avseende s.k. faciliatt utfärda föreskrifter
dvs. regler som syftar till att underlätta för luftfarten.

och luftfartsförordningen
tation,

som syftar till att med regler
en rad verksamheter
och verka för en smidig hantering av luftunderlätta
och gods. Som ett samlingsbegrepp
besättningar
passagerare,

luftfarten

Inom

finns

och tillämpningar

fartyg,
för

sådana

användas

brukar

verksamheter

det

engelska

uttrycket

facilitation.
allt två dokument
sammanhang
I ett internationellt
är det framför
facilitation;
9 till Chicagokonbilaga
det
gäller
betydelse
är
när
som
av
del
30,
ECAC:s
ventionen och
Document
9 till

Bilaga
nehåller
finns

regler

här regler

som är indelad i åtta kapitel, inslag. Således
av vitt skiftande

Chicagokonventionen,
som
om

rör

förhållanden

förhållanden

vid

ankomst

och avgång

avseende

luftfartyg,
personer och deras bagage samt fraktgods och andra varor
för trafik som passerar genom ett land
3 och 4, förhållanden
kap.
internationella
kap. 6,
flygplatser
kap. 5, lättnader och service
landningar
slag,

på andra

ställen

kapp kap.
ECAC:s

8. Ett flertal
Document

Chicagokonventionen,

än internationella

miljöföroreningar,

biståndsflygningar,

flygplatser

7,

kap.

hälsokontroll

och

be-

handi-

av reglerna i bilaga 9 är av bindande karaktär.
30, som inte är lika omfattande
som bilaga 9 till
inriktat.
Det innehåller
är mer praktiskt
t.ex.

pass, åtgärder kring icke godom användning
av maskinläsbara
Document
30 är
skyltning
på flygplatser.
tagna personer och trafikal
inte bindande utan är att se som råd till en lämplig norm för ett gemen-

regler

i Europa.
samt tillvägagångssätt
När det gäller reglerna i bilaga
dessa i ett antal fall frågor

9 till

som ligger

Chicagokonventionen

utanför

Luftfartsverkets

omfattar
ansvars-

l
Il

Flygalatser
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område.

markorganisationen

allt rör det frågor där ansvaret ligger hos Generaltulloch viinvandrarfrågor
Statens invandrarverk
tullkontroll,

Framför

styrelsen

passkontroll.

och Rikspolisstyrelsen

sering

och den övriga

svaret även
införselkontroll

såsom

hos myndigheter

och Socialstyrelsen

Statens

I vissa frågor
livsmedelsverk

ligger
ut-

anoch

hälsokontroll.

stöd av lagen 1979:588
om handikappanpassad kollektivtra1980:398
fik har regeringen genom förordningen
om handikappaninom sitt område
Luftfartsverket
att
uppdragit
kollektivtrafik
passad
Med

meddela

föreskrifter

struktion,

utrustning

avseende

fárdmedlens

och

terminalemas

kon-

och drift.

frågor rörande facilitation
som ligger inom
avser ett flertal
erforsaknas det dock för närvarande
ansvarsområde
Luftfartsverkets
nuvarande
oklart.
Den
författningsstödet
eller
är
derligt författningsstöd
Vad

saknar

luftfartslagstiftningen

att
ett generellt bemyndigande
mening
område. Enligt utredningens

således

för detta
för att säkerställa att Sverige kan leva upp till
detta
av
åtaganden som inte tas om hand av reglering utanför
internationella
föreskrifter
luftfartslagens
om utbildram. Som exempel kan nämnas
pasning och kompetens hos personal som assisterar funktionshindrade
misskött
Utredningen
bagage.
eller
skadat
föreskrifter
och
om
sagerare
bemyndigande
tas in ett uttryckligt
föreslår därför att det i luftfartslagen
bestämmer
regeringen
att uteller den myndighet som
för regeringen

meddela
finns

föreskrifter

det behov

färda föreskrifter

9.10
Som tidigare

som rör facilitation.

Marktj

flygplatser

änster

behandlats

se

avsnitt

2.3.2

finns det ett EG-direktiv
om
inom gemenflygplatserna

för marktjänster
till marknaden
skapen rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996. Arbetet med
pågår för närvarande
i svensk lagstiftning
detta direktiv
att införliva
i en promemoria unredovisas
kommer
och
att
Regeringskansliet
inom
inte funnit skäl
utredningen
har
der våren 1999. Mot denna bakgrund

tillträde

Skulle det visa sig att det behöver
i betänkandet.
att behandla direktivet
bör
för att genomföra direktivet
göras ändringar i luftfartslagstiftningen
och Lufträttsutdet övervägas att behandla den aktuella promemorian

redningens

slutbetänkande

i en och samma proposition.
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9.1 1

markorganisationen

SOU

lyghinder

För att säkerställa
att det i landet kan föras
och uppdaterad förteckning
införs en beav flyghinder
en komplett
1987:l0
stämmelse
i plan- och bygglagen
om att en byggherre
minst fyra veckor innan arbetena påbörjas skall göra en anmälan

Utredningens

förslag:

till

Försvarsmakten

om arbetena avser uppförande eller tillbyggnad
av en byggnad eller annan anläggning vars
sammanlagda höjd kommer att överstiga 50 meter när arbete skall

flygsäkerhetsanmälan

utföras

inom

skall utföras
Vid

sammanhållen
inom

bebyggelse

eller

20 meter

när arbetena

annat område.

som utgör hinder för befintliga
av anläggningar
för markering
luftrum
betalas kostnaderna
av den
anläggningen.

uppförande

flygplatser

och

som uppför

är det av mycket stor betydelse att det i närheten
byggnader eller andra anläggningar
som kan
också
för
luftfarten.
viktigt
tlygsäkerhetsskäl
Det är
utgöra hinder
att
av
de flyghinder
som redan finns - oavsett om de finns i närheten av en
kända och väl markerade.
flygplats eller inte
- är
finns det också ett stort samhälBortsett från flygsäkerhetsaspekten
eller
tillåts verksamheter
leligt intresse av att det inte byggs
som kan

Av flygsäkerhetsskäl

inte uppförs

av flygplatser

eller påtagligt försvåra utnyttjandet
Det
av befintliga flygplatser.
lokaliseskäl mycket svårt att hitta alternativa
är av naturgeograñska
ringar till de flygplatser
som redan finns. Det är också svårt att samhällsekonomiskt
motivera nya flygplatsbyggnationer
som ersättning för
hindra

i dag befintliga

Enligt

eller

flygplats
förbud

flygplatser.

81 § byggnadslagen

mot

av annan
nybyggnad,

eller materialgård
"därmed jämförlig

1947:385

än staten
inrättande

tillhörig

gällde i närheten
flygplats

för

av en statlig
allmänt bruk

eller annat varuupplag
av virkeseller ljusanordning
samt mot schaktning, fyllning och
för
användning
flygplatsens
åtgärd, om därigenom

eller avsevärt men annars åsamkades
avsett ändamål försvårades
farten. Enligt 17 kap. 16 § första stycket PBL har förbudet enligt

luft81 §

enligt 12 kap. 4 § PBL
numera verkan som förordnande
och förhandsbesked.
Det innei fråga om beslut om bygglov, marklov
de avseenden som anges i 12 kap. 1 § PBL
bär bl.a. att länsstyrelsen-i
beslut om bygglov etc. inom de av
får möjlighet
att efterhandspröva
förbudet berörda områdena.

byggnadslagen

Enligt

12 kap. 1 § PBL

faras att ett riksintresse

kan ett beslut omprövas bl.a. om det kan beinte tillgodoses
3 eller 4 kap. miljöbalken

enligt

1999:42

,
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eller en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.
har i en skrivelse av den 28 juni 1996 till samtliga
Luftfartsverket
lämnat en sammanställning
över flygplatser av riksintreslänsstyrelser
däriinnehåller sammanlagt 28 flygplatser,
se. Denna sammanställning
bland samtliga de 19 flygplatser som drivs av Luftfartsverket.
Föreligger
något sådant förhållande
som avses i 12 kap. 1 § PBL
skall

beslut
12 kap. 3 § PBL upphäva kommunens
beslutet
upphävas
det,
får
medgett
har
kommunen

enligt

länsstyrelsen

dess helhet.

Om

i
i

viss del.
trädde

PBL

i kraft

den l juli

1987. Detta innebär

att förbudet

enligt

enligt 12 kap. 4 §
som förordnande
efter
den
juli 1987. För en
1
byggts
de flygplatser som
PBL beträffande
emellertid
länsstyrelflygplats som har byggts efter den l juli 1987 kan
inte har verkan

81 § byggnadslagen

det finns
sen eller regeringen enligt 12 kap. 4 § första stycket PBL, om
PBL skall tillämpas på beslut
särskilda skäl, förordna att 12 kap. 1-3
att lämna lov eller förhandsbesked.
eller anses
att
åligger det enligt 8 kap. 28 § PBL byggnadsnämnden
ha utfärdats
förordomfattas
sända alla beslut om lov och förhandsbesked
som
av
nandet till länsstyrelsen för granskning.
getts rätt att klaga på ett beslut som
I vissa fall har Luftfartsverket
När ett förordnande

enligt

12 kap. 4 § PBL har utfärdats

PBL får en komatt marklov krävs för schaktning,
eller skogsplanering inom Områden som ligger i
trädfällning
fyllning,
eller andra
eller planerade statliga flygplatser
närheten
av befintliga
för allmänt bruk. Enligt 13 kap. 7 § PBL får Luftfartsverket
flygplatser
överklaga
ett beslut som berör en civil flygplats, om fråga är om lov

rör en civil flygplats. Enligt
mun i områdesbestämmelser

eller

förhandsbesked

inom

8 kap. 9 § tredje stycket
besluta

sådana skydds-

eller säkerhetsområden

avses i 8 kap. 9 § tredje stycket PBL.
kan även nämnas att det enligt
I sammanhanget

ningen

1957:601

att dra en luftledning

9 kap.

som

l § förord-

är förbjudet
om elektriska starkströmsanläggningar
mindre avstånd än 4 km från en
för starkström

flygplats.
För

luftfarten

byggnader

eller

vara av betydelse
luftfarten.

är det inte enbart
andra anläggningar

av betydelse att det inte uppförs
Det kan också
som stör luftfarten.

att det inte sätts upp andra anordningar

som kan störa

befår en kommun i områdesbestämmelser
sluta att bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordeller
ningar inom områden som ligger i närheten av statliga flygplatser

Enligt

8 kap. 7 § PBL

andra flygplatser

för allmänt

bruk.
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det i 6 kap. 11 § LL en bestämmelse
om att regeringen
beträffande
bestämmer
märken,
den myndighet
som regeringen

Vidare
eller

SOU

markorganisationen

finns

får meddela föreskrifter
och andra anordningar
som syftar till
Föreskrifterna
får
dock inte intrafiksäkerheten.
fara
för
förebygga
att
eller
dem
för
markägama
nebära något avsevärt men
som har särskild
har det i 70-73
LF
rätt till marken. Med stöd av detta bemyndigande
hinder
bestämmelser
markering
föreskrivits
av
m.m.
om

belysning

71 § LF får Luftfartsverket

Enligt

eller

uppförs

om det utgör en fara för trafiksäsätts
att en mast eller liknande

att en byggnad
upp, besluta om sådan markering som inte innebär något avsevärt
för markägama eller dem som har särskild rätt till marken.

kerheten

men

Överväganden
viktigt
att befintliga
ovan är det av flygsäkerhetsskäl
väl
markerade.
kända
och
flyghinder
är
med en
I juli 1994 inträffade
en olycka när ett flygplan kolliderade
utgående från toppen av en telemast. Flygav flera tunna antennlinor
Som framhållits

planet
omkom.

blev

och slog i marken.

manöverodugligt

Enligt

Båda ombordvarande
orsakades

C 1995:45

rapport

haverirapporten

olyckan

inte i tid kunde se de för dem okända och svåruppav att besättningen
täckta antennlinoma.
En bidragande orsak till olyckan var att inforrnaom mastens speciella
luftfarten.
I haverirapporten

tion

rekommenderade

det normala

att vidta åtgärder så att flyghinder,
utförande vilket i sig kan utgöra
avvikande

säkerheten,

markeras

för att formella
Luftfartsverket
formera

speciellt
krav

i kartunderlag
berörda

ställs

i samband

med

haverikommis-

Statens

sion Luftfartsverket

verka

för

i publikationema

saknades

utformning

som har ett från
en risk för flyg-

och publikationer,

myndigheter

uppförande

att alltid

samt
in-

av anläggningar

som kan utgöra hinder för luftfarten.
ingen
Det finns för närvarande

till
i lag att rapportera
skyldighet
byggnad
uppförs
myndighet
när
en
annan
eller en mast eller liknande sätts upp som kan utgöra en fara för flygsäi BCL F 4.1 mom 4.1.1 som förekerheten. Det finns en bestämmelse
uppförande av hinder med en höjd av 40 meter
skriver följande. Före
eller

Luftfartsverket

någon

eller högre över underliggande
för hindret

till

markyta,

Luftfartsinspektionen

skall den som har driftansvaret
anmäla hindrets läge

för prövning

markyta.
Denna
i meter över underliggande
samt dess höjd uttryckt
alltför
för
det
skall
undanskymd
plats
bestämmelse
dock
ha
att
en
synes
det
tveksamt
vilket
den.
Härutöver
finnas någon kännedom
rättsär
om
ligt stöd bestämmelsen

har och i vilken

utsträckning

den är bindande.

1999:42

F

i
i
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över flyghinder
och uppdaterade förteckningen
Den mest kompletta
flyginspektionen
för vilken den militära
i landet är en databas HI-90
underlag vid tryckning av flygkartor,
används
Databasen
som
ansvarar.
och landningskartor
samt för presentation på skärm
inflygningskartor

247

i

flygplan och helikoptrar.
av databasen levereras regelbundet till
För
Luftfartsverket,
som inte har någon egen uppföljning av flyghinder.
hos databasen påbörjades år 1997 en inmatkvaliteten
att säkerställa
i tätort i landet. Genom att det inte
ning av samtliga master förutom
skyldighet
finns någon
att rapportera
nya flyghinder till den militära
mekanism
att nya
finns det ingen
flyginspektionen
som säkerställer
Delar

och att databasen alltid är uppdaterad.
får det anses vara mycket angeläget att
över
och alltid uppdaterad förteckning
komplett
finns
i
landet
det
en
utredavseende
enligt
i
detta
är
ändamålsenliga
Det mest
flyghinder.
förningens mening att Försvarsmakten,
som har den mest kompletta

flyghinder

förs in databasen

Från flygsäkerhetssynpunkt

löpande får information
över flyghinder,
om nya flyghinder.
införs en bestämdet
utredningen
föreslår
att
Mot denna bakgrund
veckor
innan
arbetena påminst
fyra
melse i PBL om att en byggherre
Försvarsmakbörjas skall göra en anmälan flygsäkerhetsanmälamtill
byggnad eller
eller
tillbyggnad
uppförande
arbetena
av
en
ten om
avser
kommer
50
överstiga
höjd
sammanlagda
att
vars
annan anläggning
sammanhållen
eller
20
bebyggelse
utföras
inom
meter när arbete skall

teckningen

meter när arbetena skall utföras inom annat område. Med sammanhållen bebyggelse avses i detta sammanhang tätorter och tätorters randområden.
för markering av flyghinder skall dessa
När det gäller kostnaderna
utgå av allmänna medel se 72 § LF. Detta gäller dock
för närvarande
eller
inte om någon annan har åtagit sig att bekosta markeringen
underhåll och drift eller att bidra till dess kostnader.
mening är det inte rimligt att det allmänna
Enligt utredningens

dess
skall

bekosta en markering
när en ny byggnad uppförs eller en ny mast eller
Denna
liknande sätts upp som kan utgöra en fara för trafiksäkerheten.
förekostnad bör i stället bäras av den som uppför hindret. Utredningen
uppförande
vid
bestämmelse
införs
det
slår därför att
av anom att
en
läggningar, som utgör hinder för befintliga flygplatser och luftrum, betalas kostnaderna

för markering

av den som uppför anläggningen.
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10

Luftfartsskyddet

10.1

Gällande

säkerhetens

uppfylla

farten

För

har behandlats

för lufthar be-

oftast en mycket vid betydelse
flygsäkerheten
den teknisk-operativa

se kapitel 3. Det syftar dels
dels på den säkerhet
safety,
security.

och andra anläggningar

Som tidigare

krav.

i luftfartssammanhang

säkerhet

greppet

rätt
skall flygplatser

6 kap. l § LL

Enligt

på flygplatser

handlingar
som kan hotas av olagliga
i vilken betydelse begreppet säkerhet an-

att klargöra
föreslagit

används när
att begreppet flygsäkerhet
och att begreppet
flygsäkerheten
det rör sig om den teknisk-operativa
används när det rör den säkerhet som kan hotas av olagluftfartsskydd
skall en flygplats såleEnligt utredningens terminologi
liga handlingar.

vänds har utredningen

krav.
som luftfartsskyddets
i 14 kap. 3 § LL bemyndigas regeringen
Genom en bestämmelse
regeringen bestämmer att i de avseenden som beeller den myndighet
föreskrifter
meddela ytterligare
handlas
i luftfartslagen
som gäller
såväl flygsäkerhetens

des uppfylla

skydd för liv, personlig

eller hälsa eller trafik.

säkerhet

Regeringen

har

i bl.a. 92 § LF delegerat uppgiften till Luftfartsverket.
genom föreskrift
meddelar med stöd av dessa regler föreskrifter
Myndigheten
om såväl
delar
de
flygsäkerhet
flygsäkerhet
teknisk-operativ
av säkerhet
som

handlingar

olagliga

mot

t.ex. att en flygplats
om luftfartsskyddet

stiftningen,
nivå.

som hör under luftfartslagindelas i områden med olika säkerhets-

luftfartsskyddet

Föreskrifterna

skrifterna

betjänar

är riktade
luftfarten,

till
t.ex.

flygplatser,

speditörer.

återfinns

i BCL-SEC.

Före-

samt andra företag som
för flygplatshållare
Föreskrifterna

flygföretag

drivs av staten eller av annan och är binAv 14 kap. 3 § LL framgår att föredande för alla flygplatshållare.
endast gäller förhållanden
skrifterna
som behandlas i luftfartslagen.

gäller oavsett

om flygplatsen

flygplatser regleras inte genom
del av luftfartsskyddet
luftfartslagstiftningen
utan genom lagen 1970:926
om särskild kontroll på flygplats.
Enligt dess l § får till förekommande
av brott som
En viktig

utgör

allvarlig

fara för säkerheten

vid luftfart

särskild

kontroll

på flyg-
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plats
brott

SOU

på flygplatser

äga rum. Det
för att kontroll
annat föremål

behöver
skall

inte

finnas

få ske. Enligt

någon

misstanke

konkret

3 § skall

1999:42

om

vid kontrollen

vapen
som kan användas vid sådana brott som nämns i
eller anfår flygpassagerare
Vid kontroll
första paragrafen eftersökas.
Viområde kroppsvisiteras.
nan som uppehåller sig inom flygplatsens
eller

och andra

dare får väskor
område

inom

förvaringsställen

slutna

går med
Den som inte frivilligt
infördes
framför
Lagen
flygplatsen.

får avvisas
den ökande
sådana brott,

från

flygplanskapningar.

risken

för

eller

försök

på flygplanet

är mycket

därtill,
liten.

flygplatsens

att kontroll

undersökas.

Möjligheten

grund av
att förhindra
ombord
kommit

efter det att kaparen
på förberedelsestadiet

Redan

innebär

fullbordas,

om inte åtgärder
kunna bemöta risken

en stor risk för att brottet
detta. För att effektivt
för att förhindra
för flygplanskapning
att flygpassagerare
är det därför nödvändigt
Den
för den här typen av kontroll.
deras bagage kan bli föremål

flygplanskapning
kan vidtas

skilda

kontrollen

sker

allt

minskar

för att flygplan
förs ombord.

också risken

och
sär-

utsätts för sabo-

tage, t.ex. genom att sprängmedel
meddelas enligt 2 § av RikspolisFörordnande
om särskild kontroll
Luftfartsverket.
Förordnandet
gäller för
med
efter
samråd
styrelsen

högst tre månader åt gången. Det kan begränsas till att gälla för en viss
Om det behövs särskilda föreskrifter
flygplats eller för viss flygtrafik.
skall dessa anges i förordnandet.
för kontrollen,
på
Rikspolisstyrelsen
om särskild kontroll
en början förordnade
Emellertid
fick
konBulltofta.
Torslanda
och
Arlanda,
tre flygplatser
i fråga
utvecklingen
trollerna
pâ grund av den oroande internationella
Till

som inte var förom kapnings- och sabotagebrott snabbt en omfattning
landets samtliga flygförordnandena
utsedd. Redan år 1972 omfattade
med passageoch chartertrafik
platser med reguljär in- och utrikestrafik
kom i allt
Den särskilda kontrollen
rare vid den tiden 25 flygplatser.
större utsträckning
att ta polisens resurser i anspråk. Denna belastning
måste utföras av polisutbilblev ännu mer märkbar eftersom kontrollen
kontrollen
utfördes
första
åren
De
dad personal.
av poliser från berörda
under ledning av ett befäl. Kontroll
ordningsavdelning
polisdistrikts
av

polisman. Om
utfördes alltid av en kvinnlig
flygpassagerare
en kvinnlig
inte
någon sådan inte fanns på plats kunde kroppsvisitation
av kvinnor
ske.
År 1974 infördes den ändringen
får, under ledatt särskild kontroll
ning av polis, utföras av en annan person. Denne skall förordnas
av
samband
med
ändringen
I
polismyndigheten.
polisstyrelsen
numera
anförde

departementschefen

Den särskilda kontrollen
tillsvarande erfarenheter

följande

prop.

1974: 105 s. 7.

är polisiärt sett av rutinbetonad och enkel natur. Hitvisar att en del av uppgifiema väl skulle kunna utfö-

7
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ras av personer utan polisutbildning. Det kan därför hävdas att nuvarande ordmed tillgängliga polisresurser genom att
ning innebär en misshushållning
kontrollen generellt måste handhas av polisutbildad personal. Mot den angivna
bakgrunden delar jag rikspolisstyrelsens uppfattning att kontrollverksamheten
i viss omfattning bör kunna anförtros
annan personal än polismän. Detta
från
uppfattningen
innebär självfallet inte något avsteg
att särskild kontroll på
vilken
polisen
bör
uppgift
för
flygplats principiellt
är en
ansvara. Kontrollen
allvarligt
slag och innebär
mycket
brottslighet
syftar
till att förebygga
av
för
säkerhetskontrollen
användande av vissa tvångsmedel. Att lägga ansvaret
vissa håll utomlands, anpå vederbörande flygbolag, vilket lär förekomma
med svenskt synsätt.

ser jag inte vara förenligt

för att
att det som förutsättning
personal måste
skall få utföras av annan än polisutbildad
kontrollen
står under ledning av en polisman. Detta motiveragälla att kontrollen
och
visserligen typiskt sett är av rutinbetonad
des med att kontrollen
för
risken
bakgrund
allvarliga
utförs
enkel art men att den
mot
av

Departementschefen

våldsbrott.

Det bör därför

eventuella

incidenter

av personer
förordnande

finnas

polis

som kan ingripa

platsen

vid

s. 8.
kom därefter

kontrollen

Den särskilda

vidare

anförde

som var anställda

i stor utsträckning
berörda
polismyndigheter
av
s.k. flygplatskontrollanter.

att utföras
och hade

av polisstyrelsen;
och en successiv höjning av beredskapen
mot
expansion
fick en allt
ledde till att den särskilda kontrollen
olagliga handlingar
skall
bilaga 17 till Chicagokonventionen
Enligt
större omfattning.
utrikestrafik
och
deras
handbagage
samtliga passagerare
som reser i

Flygets

kontrolleras.
bestämmelfinns det inga internationella
I fråga om inrikestrafiken
kontrollnivån..
rekommendationer
rör
eller
som
ser
När det gäller resor inom EU skall det enligt rådets förordning
EEG/3925/91
av den 16 december 1991 se avsnitt 2.3.2 som huvudför handbagage och
eller formaliteter
några kontroller
bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenhindrar dock inte att det utförs säkerhetskontrolskapen. Förordningen
i samband med förbud eller restriktioner
ler av bagage eller kontroller

regel inte företas
incheckat

fastställer.
som medlemsstaterna
För att kunna befordra flygpassagerare

flygplats
Öresund.

Malmö

mellan

och Kastrups

med flygbåtar över
bedriver SAS en förbindelse
i Köpenhamn
i
har SAS uppfört en särskild terminal
För det ändamålet

Malmö.

Eftersom

flygplats

måste

vid terminalen

går till

trafiken
särskild

i Malmö.

kontroll
Genom

Scandinavian

melser

för

Malmö

f°ar särskild

kontroll

och från transitområdet
av passagerare
lagen 1984:283

Airlines
äga rum

Systems

på Kastrups

och bagage ske redan
med vissa

bestäm-

flygpassagerarterminal

terminalen

till

förekommande

i
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på flygplatser

fara för säkerheten vid luftfart.
av brott som utgör allvarlig
sådan kontroll
gäller lagen 1970:926
om särskild kontroll
delar.
i tillämpliga

1999:42

Beträffande

på flygplats

utfärdade
förordnandet
om
samt SAS flygpassagerarterskall samtliga flygpassagerare
minal i Malmö. Enligt förordnandet
som
chartertrafik
till utlandet kon—
utrikestrañk
och
med
med
reguljär
reser
handbagage och för
trolleras.
gäller för flygpassageramas
Detsamma
Det

särskild

nu gällande av Rikspolisstyrelsen
kontroll
omfattar
42 flygplatser

utanför flygplatsen.
Av det
flygplatsen
allt bagage som checkats
till utlandet skall minst fem
incheckade
bagaget och av transferbagage
Från år 2003 skall allt incheckat bagage kontrolleprocent kontrolleras.
och inrikes chartertrafik
gäller att
ras. I fråga om reguljär inrikestrafik
alltid
skall
omfatta
minst
den
kontrollen
skall ske stickprovsvis
att
men
25 procent

av flygpassagerama

och handbagaget.

och kostnadsansvaret

Verksamhets-

10.2

den särskilda

kontrollen

för

på flygplats

kontrollen
inledatt den särskilda
belastade
i sin
Kostnaderna
personal.
ningsvis utfördes av polisutbildad
förändDen år 1974 genomförda
helhet anslaget för polisväsendet.
kan utföras av annan än polisman,
ringen, som innebar att kontrollen
i sig ingen ändring på den punkten. Den personal som utförde
medförde
Av

föregående

avsnitt

framgår

på de orter där flygplatsvar anställd av polismyndigheten
erna är belägna. Reforrnen kom därför inte att innebära något annat än
insats
kunde utföra uppgiften med huvudsaklig
att polismyndighetema

kontrollen

hade fortpersonal än tidigare. Polisväsendet
av mindre kvalificerad
för den särskilda konoch kostnadsansvaret
farande hela verksamhetsBland annat dessa förhållantrollen. Denna fick en utökad omfattning.
den föranledde
1988/89:lO0

följande
bil.

uttalande

i 1989 års budgetproposition

prop.

15 s. 137.

Den ständigt tilltagande internationella flygtrañken har ökat behovet av flygplatskontroll. Polisens resurser för denna kontroll är numera hårt ansträngda.
Det finns emellertid inte nu utrymme att i någon nämnvärd mån tillföra polisen ökade resurser på detta område. Som jag ser saken måste resursfrågoma
ges en mera långsiktig lösning. I detta hänseende vill jag efter samråd med
anföra följande. Behovet av resurser
chefen for kommunikationsdepartementet
för flygplatskontrollen
är främst avhängigt av flygtrafikens expansion. Dimenåtagansioneringen av flygplatskontrollen
styrs dessutom av internationella
den. Jag ser det inte som någon framkomlig väg att via statsbudgeten tillgodoresurser som följer dels av expansionen inom
se den ökande efterfrågan
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flyget, dels av att
platser ökar. Mot
nativa möjligheter
finansiering som

möjligheterna att bedriva internationell flygtrafik från flera
den bakgrunden är det nödvändigt att undersöka vilka altersom finns för att tillgodose resursbehovet. Den alternativa
ligger närmast till hands är genom särskilda avgifter från
tlygplatshuvudmännen.
Möjligheten till en sådan finansiering påverkas av bl.a.
de förpliktelser som följer av internationella åtaganden, bl.a. luftfartsavtal, och
av vår egen lagstiftning. Det förhållandet att det förekommer såväl statligt och
kommunalt som privat huvudmannaskap inom flygplatsområdet utgör en viktig omständighet i sammanhanget. En närmare analys av dessa och anknytande
frågor behöver göras. Jag avser att ta initiativ till att en sådan kommer till
stånd. Syftet skall vara att studera alternativ till finansiering av flygplatskontrollen och därmed sammanhängande ansvarsfrågor.
fiav detta uttalande utreddes frågan om en alternativ
kontrollen
den
särskilda
och
LuftRikspolisstyrelsen
av
av
ingick den 7 december 1990 ett avtal angåMyndigheterna

bakgrund

Mot

nansiering
fartsverket.

och det därtill

ende verksamhetsansvaret

kopplade kostnads-

och finan-

av brott mot den civila luftfartens
överenskommelsen
och anförde i sitt

förebyggandet

för

sieringsansvaret

godkände
Regeringen
i lagen 1970:926
att förslaget låg inom ramen för föreskrifterna
och
luftfartslagen
flygplats,
luftfartsförordningsärskild
kontroll
på
om
säkerhet.

beslut

en.
enskommelsen

i korthet

innebär

inblandade

mellan

parter,

Luftfartsverket

följande.

träffade

över-

En ansvarsfördelning

görs

dvs. Luftfartsverkets

myndighetsfunktion

polismyndighet

lokal

och

Rikspolisstyrelsen

luftfarten,

och

Rikspolisstyrelsen

mellan

Den

för

samt flygav Luft-

i överenskommelsen
representeras
för
statliga flygplatserna.
de
fartsverket
såsom flygplatshållare
skall enligt överenskommelsen
Luftfartsverket
omsätta de interna-

platshållama.

De

senare

tionella

och nationella

gelverk

i verkets

sen fastställa
hetsprogram
samråd
skall

förpliktelsema

författningssamling

dels ett nationellt
för varje enskild
till

grund

flygplats.
fastställa

för planering

av de rutinmässiga,
kontrollerna
samt riktlinjer

plats

dels ett lokalt säkerLuftfartsverket
skall vidare i

säkerhetsprogram,

med Rikspolisstyrelsen

ligga

området i ett heltäckande
reoch i samråd med Rikspolisstyrel-

vilken

kontrollomfattning

och dimensionering

vid varje

och förebyggande

kontinuerliga
för arbetsmetodik

som

flyg-

särskilda

och utrustning.

värdering
skall bl.a. svara för en kontinuerlig
och vid behov ta initiativ till förändringar
i det fastställda

Rikspolisstyrelsen
hotbilden

kerhetsprogrammet.
hållare

ling

och

föreskrivas
gentemot

relsen enligt

Tillämpningen
av Luftfartsverket

polisväsendet

lagen om särskild

av
sä-

flygplatsav detta skall gentemot
i myndighetens
författningssam-

genom
kontroll

förordnande

flygplats.

av Rikspolissty-
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skall svara för alla de säkerhetsåtgärder som enligt
Flygplatshållaren
däribland för tillgäller för flygplatsen,
säkerhetsprogrammet
för
den
rutinmässiga,
utrustning
och
personal
till
behörig
gången
m.m.
det lokala

kontinuerliga

särskilda

och förebyggande

kontrollen.

kom myndigheterna
överens om att
När det gäller finansieringen
skall svara för resurser för och finansiering
flygplatshållaren
av de åtlokala
säkerdet
för
enligt
flygplatshållaren
gärder, som
ansvarar
för
de
kostnadsansvaret
kvar
har
Polisväsendet
rent
hetsprogrammet.
och
kontrollen
inpolisiära insatserna, dvs. ledningen av den särskilda
satserna vid brottsliga angrepp mot flygsäkerheten.

enlighet med den mellan
och

överenskommelsen

Luftfartsverket

utförs

i den omfattning

på flygplats

föring

Lagen

som
hand att den personal
kontrollen
är anställd
är förordnade
Flygplatskontrollantema

är i första
särskilda
rutinmässiga
sker under

polismans

Kontrollen

ledning.

bestämt. Lagen om särskild
som Luftfartsverket
stöd för denna överuttryckligt
dock
inte
något
ger

på flygplatshållaren

för den särskilda

förordnanden

Innebörden

som utför den fortlöpande
eller inhyrd av Luftfartsverket.
av polisen och verksamheten
kontroll

respektive

de föreskrifter

meddelat.

myndigheterna

sker numera i
på de statliga flygplatserna
träffade
och Rikspolisstyrelsen

kontrollen

Den särskilda

av ett visst verksamhets-

och kostnadsansvar

kontrollen.

kontroll
om
för Luftfartsverket
särskild

flygplats

innehåller

inte

något

be-

och då den säratt meddela föreskrifter
Luftfartsverkets
torde
luftfartslagen
i
regleras
kontrollen
inte
skilda
inte ligga inom ramen för Luftföreskrifter
om den särskilda kontrollen
angående säkerfartsverkets
rätt enligt 92 § LF att meddela föreskrifter

myndigande

kontrollen
för den särskilda
som
med Rikspomed stöd av överenskommelsen
Föreskrifterna
lisstyrelsen är därför inte bindande för flygplatshållama.
Luftfartsverket
i dess
föreskrifter
kan möjligen
av
ses som interna
för de statliga flygplatserna.
egenskap av flygplatshållare
och Luftfartsverket
mellan
Rikspolisstyrelsen
Avtalet
om överta-

heten

på flygplats.

Luftfartsverket

De föreskrifter

meddelat

för den särskilda
och kostnadsansvar
av ett visst verksamhetsLuftfartsverfrån
åtagande
kontrollen
bygger dessutom på ett frivilligt
och enskilda flygplatshållama.
kets sida. Det binder inte de kommunala
förhållandet
det
fortfarande
att polisen står för alla kostdem
gäller
För

gandet

naderna

för den särskilda

polisstyrelsen

kontrollen.

och Luftfartsverket

Överenskommelsen
har därför

mellan

Riks-

att polisväkontrollen.

inte medfört

för den särskilda
kostnadsansvaret
uppgift
fram
någon
få
inte
har
gått
Det
att
om polisväsendets samlakontrollen.
Som
särskilda
ett exempel kan emelde kostnader för den
i Växjö som är en av de största komlertid nämnas att på flygplatsen

sendet helt avlastats

SOU 1999:42

Luftfartsskyddet på flygplatser

f
munala

flygplatsema,

uppgår kostnaden

för den särskilda

kontrollen

till

kr årligen.

över 2 miljoner

har i en skrivelse av den 16 oktober 1992 till reoch enskilda flygplatser
bör åläggas
att kommunala
kostnadsansvar
för av polisen utförd särskild kontroll
som åvi-

Rikspolisstyrelsen
geringen

anfört

samma
lar Luftfartsverket

Genom ett beslut den 6 februasom flygplatshållare.
1997 har regeringen överlämnat skrivelsen till Lufträttsutredningen.
det gäller

När

SAS flygpassagerarterminal

enligt

i Malmö

får regeringen

för Scandinavian

med vissa bestämmelser

3 § lagen 1984:283

i Malmö besluta om avgifter
Systems flygpassagerarterminal
samt tullstaten som ersättning för kostnaderna för särskild kontroll
Med stöd av detta bemyndigande
och passkontroll
har
på terminalen.
Airlines

till

utfärdat

regeringen
passkontroll
terminal

varje

m.m.
i Malmö.

Scandinavian

vid

Enligt

förordningen

kalendermånad

påbörjad

ning for kostnaderna

om ersättning för tull- och
Airlines
Systems flygpassagerar-

1984:308

förordningen

skall

terrninalinnehavaren

betala 300 000 kr till

för särskild

kontroll

samt tull-

för

staten som ersättoch passkontroll
på

terminalen.

Polismyndigheten
1992 till

regeringen

ning för tull-

i Malmö
hemställt

och passkontroll

har i en skrivelse av den 28 september
1984:308
att förordningen
om ersättvid
Scandinavian
Airlines
Systems
m.m.

i Malmö

flygpassagerartenninal

skall

ändras så att polismyndigheten

att träffa avtal med SAS om ersättningen. Genom ett betill Luftslut den 6 februari
1997 har regeringen överlämnat skrivelsen

får möjlighet

rättsutredningen.

10.3

F

lygplatshållarens

finansiering

av

verksamheten
Som ovan behandlats
se avsnitt 9.2 får regeringen eller den myndigbestämmer
het regeringen
enligt 6 kap. 13 § LL meddela föreskrifter
om avgifter för användning av allmänna flygplatser eller andra allmän-

Regeringen har genom fösådana avatt fastställa
har med stöd av detta bemyndigande bl.a. medgifter. Luftfartsverket
på flygplats.
delat föreskrifter
om avgifter för den särskilda kontrollen
Innebörden
är att Luftfartsverket
tar ut kostnaden för denna kontroll

eller tjänster
na anläggningar
reskrift
i 75 § LF överlåtit

från flygplatsanvändama.
der for den särskilda

för luftfarten.

Luftfartsverket

har beräknat att dess kostnaför år 1999
de statliga flygplatserna

Luftfartsverket

kontrollen

kommer att uppgå till 111 miljoner kr. För att finansiera kostnaden har
Luftfartsverket
fastställt
en avgift för år 1999 om 8,00 kr per inrikes
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på flygplatser

Luftfartsskyddet

med undantag för
och 16,00 kr per utrikes passagerare,
passagerare
avgift är 1,75 kr respektive 11,25 kr. En flygArlanda där motsvarande
för den särskilda konplatshållare som tagit på sig ett kostnadsansvar
att ta ut en avgift från
sina kunder,
kostnaden
Eftersom

flygplatshållaren

särskilda

kontrollen

flygplatser
i dessa fall

behöver

sina egna avgifter.
fastställer
inte har någon kostnad för den

man dock inte belasta

flygplatsanvändama

i denna del.

föras

kostnadsansvaret

Bör

10.4

dvs. resenärerna.

och enskilda

Kommunala

med en avgift

verksamheten
i sin tur finansiera
genom
för i sin tur över
Dessa
flygplatsanvändama.

kan alltså

på flygplats

trollen

bort

från

polisväsendet
förslag:

Utredningens

till

reguljär

flygplatskontrollen

bör

i

har sedan den infördes kommit
på flygplatser
området ininternationella
åtaganden
Sveriges

kontrollen

ökad användning.

nebär

för

betalas av flygplatsanvändama.

ökad utsträckning

Den särskilda

Kostnaderna

samtliga passagerare som reser i
att kontrollera
till utlandet, och deras handbaeller i chartertrafik
minst 25 procent av inrikes passagerare
kontrolleras

en förpliktelse
utrikestrafik

gage. Därutöver
och deras handbagage.

om att den säri stor
omfattningen
behövs. Eftersom
skilda kontrollen
av kontrollen
åtaganden måste utgångsutsträckning
styrs av Sveriges internationella
överskådlig tid kommer
under
kontrollen
särskilda
den
punkten vara att
i
dag.
gäller
den omfattning
att ha åtminstone
som
kontrollen
är inte av sådan art att det
rutinmässiga
Den fortlöpande
Det torde

inte råda några tvivel

personal för dess utförande. I dag utförs dock denna
och
de kommunala
personal
av polisutbildad
utförs
uppgiften
flygplatserna
statliga
På de
flygplatserna.
av

krävs polisutbildad

i huvudsak

kontroll
enskilda

personal som är förordnad av polismyndigheten
men som är anställd
eller inhyrd av Luftfartsverket.
eller flygföretag
Luftfartsverket

av

innebär att
och Luftfartsverket
utför
den fortlöför
den
personal
polisen
som
Förordnanden
på de 19 statliga flygplatserna.
pande kontrollen
om särBeträffande
de 23
flygplatser.
beträffande
42
skild kontroll
ges numera
kvarstår
huvudmannaskap
enskilt
eller
kommunalt
har
flygplatser
som
bedet förhållandet
att samtliga kostnader för den särskilda kontrollen
finansieras
Verksamheten
budget.
polismyndighets
lastar respektive
Avtalet

mellan

Rikspolisstyrelsen

inte står för kostnaderna

i
l
i
i
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förs
för den särskilda kontrollen
över ramanslag. Om kostnadsansvaret
bort från polisväsendet
frigörs resurser som kan användas för de centrala uppgifter
som det åligger polisen att utföra och som inte kan överlåtas på andra.
Polisens

insatser på
polisiära
resurser och kraven
har i praktiken medfört,
i samhället
att den särskilda

begränsade

områden

andra

kontrollen

vid

kommunala

en låg prioritering
övrigt omotiverad

och privata

flygplatser

på sina håll har fått

i polisens
Detta har i sin tur medfört en i
mellan dessa flygplatser
skillnad
i luftfartsskyddet
verksamhet.

och de statliga.
finansieanfördes att den alternativa
särskilda
från
hands
avgifter
flygplatsär
ring som ligger närmast
1988/89:100
bil. 15 s. 137. Den därefter träffade
huvudmännen
prop.
I 1989 års budgetproposition
till

mellan Rikspolisoch av statsmakterna
godtagna överenskommelsen
frågan. Luftutgör en annan lösning
styrelsen och Luftfartsverket
särskilda
kontrollen
för
den
avgift
betalar
inte
fartsverket
utan mynen
har i stället

digheten
primära

kostnadsansvaret

för den särskilda

att flygplatshållaren
från flygplatsanvändama,

framgår

gifter

för den fortlöpande
tagit över verksamhetsansvaret
innebär dock att flygplatshållaren
har det

Båda alternativen

kontrollen.

platsen

för luftfart.

kan finansiera

kontrollen.

Av

avsnitt

9.7

sin verksamhet

genom avdvs. de bolag m.m. som använder flygSå sker i dag beträffande de statliga flygplatserna.

finansierar
i sin tur sin verksamhet
genom att ta
dvs.
deras
tjänster,
använder
flygpassagerarsig
dem
av
av
som
för den särskilda
kontrollen
av kostnadsansvaret
na. Ett överförande
innebär således i praktiken att den kostnaden förs över från skattebeta-

Flygplatsanvändama
betalt

dem som använder sig av flyget.
är att en olycka eller ett attentat
utmärkande
drag för flygtrafiken
Ett
oftast får mycket ödesdigra konsekvenser.
Detta motiverar
att kraven
larna till

och luftfartsskyddet
ställs mycket högt. Detta kan
i allra högsta
intresse. Det ligger emellertid
sägas vara ett samhälleligt
intresse att sådana åtgärder vidtas att risgrad även i flygpassageramas
riktade mot säi flygtrafiken
och olagliga handlingar
ken för olyckor

på flygsäkerheten

kerheten
för

vid denna blir

flygsäkerheten

så liten som möjligt. Stora delar av kostnaderna
och beträffande
ut från flygpassagerama

tas också

Det är
även den del som gäller luftfartsskyddet.
beträffande
sker
svårt att finna något bärande argument mot att så
även
och
de kommunala
kostnaderna
för den särskilda kontroll som utförs
de statliga

flygplatserna

i
Man bör då också beakta att Luftfartsverket
flygplatserna.
del i år tar ut en avgift om 8,00 kr per inrikes passagerare och
med undantag för Arlanda där mot16,00 kr per utrikes passagerare
via de statsvarande avgifter är 1,75 kr respektive 11,25 kr
- som reser
liga flygplatserna.

enskilda
denna

9 19-0665Nyluffianslag
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det gäller

När
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till

flygplatshållama

polisen

till

i form av avgifter från
tjäna som bakgrund. Ett syssom utförs av polisväsendet

finansiering

kan följande

avgiftsbeläggning
av uppgifter
i dag. Polisens huvuduppgift
är enligt l §
i viss utsträckning
tillämpas
och
säkerhet.
De centrala
ordning
upprätthålla
1984:387
polislagen
att
verksamoch
Denna
brottsutredning.
övervakning
består i
uppgifterna
den
bör
finansieras
het är till helt övervägande del av sådan karaktär att
är dock av såVissa delar av polisens verksamhet
över statsbudgeten.
eller praktiska hinder mot en
dant slag att det varken finns principiella
med

tem

avgiftsñnansiering.
ningskaraktär.
första

Detta

I olika

sammanhang

hand bör tillämpas

särskild

service

gäller

åt företag,

även

uppgifter

har anförts

när det gäller

organisationer

som är av övervaki
att avgiftsñnansiering

uppgifter
eller

som har karaktär av
enskilda.
Detta gäller

eller annan verkett led i näringsverksamhet
att avgift givetvis inte får
samhet som har vinstsyfte. Det har framhållits
tas ut för det skydd till liv och egendom som var och en har rätt att kräutformas
så att det får
va av polisen. Inte heller får ett avgiftssystem
allmänhetens
benägenhet
det
gäller
att vidta
negativa följder t.ex. när
ff.
1989/902155
33
Enligt
åtgärder se t.ex. prop
brottsförebyggande
s.
särskilt

när tjänsten

utgör

och för an1982:789
om ersättning för polisbevakning
bl.a.
i samkan
avgift
till
polisen
tas
ut
lannanläggningar
av
och
för
värdetransporter
för
bevakning
anlitas
med
band
att polis
av
Från
den
1994
april
l
tillställningar.
polisbevakning
av vissa offentliga
sammankomster.
l förordningen
gäller detta även för vissa allmänna

förordningen
slutning

ges också regler för hur avgiften skall beräknas.
för den särskilda kontrollen
Mot ett system där kostnadsansvaret
olika skäl. Det har gjorts
har
anförts
åvilar flygplatshållaren
flygplatser
och andra angrepp på den civila luftgällande att flygplanskapningar
fartens

säkerhet

i allmänhet

riktar

sig mot samhället

i stort och inte mot

för det brottsförebyggande
arsom sådan och att kostnaden
för
betet därför är en angelägenhet
staten och inte för luftfartssektom.
för
Det har också gjorts gällande att en överföring
av kostnadsansvaret
luftfarten

skulle öppna vägen för att även andra kostnakontrollen
der som idag belastar statsbudgeten skulle föras över till flygplatshållaför polisen och andra myndigheter
lokalkostnader
som
ren, exempelvis
och likhar behov av kontorslokaler
på flygplatsen
i sin verksamhet
den särskilda

nande.
vid landets flygplatser
är i flera avseenden ett syssin svagaste länk. Det är
bättre
fungerar
sin
helhet
inte
än
i
tem som
kan
kontrollen
fungera på ett enhetdärför angeläget att den särskilda
Av konkurrensskäl
är det inte
ligt och effektivt
sätt på varje flygplats.

Luftfartsskyddet

vid vissa flygplatser
att kontrollen
den vid andra bekostas av den enskilde

acceptabelt
medan

bekostas

av statskassan
Dessa

flygpassageraren.
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talar enligt utredningens

omständigheter

mening med stor styrka för att
de statliga respektive

lösning
en likformig
och privatägda flygplatsema.
får

kostnadsansvaret
kommunala

och
mellan Rikspolisstyrelsen
Den ovan angivna överenskommelsen
för den särskilda
Luftfartsverket
om ansvars- och kostnadsfördelning
fungerar i allt väsentligt bra. Det
vid de statliga flygplatserna
kontrollen
för konatt tro att kostnaderna
är mot den bakgrunden inte realistiskt
de statliga flygplatserna
nu skulle kunna återföras till statsÄven
den civila luftfartens säkerhet i första
budgeten.
om angreppen
så är det inte
hand riktar sig mot samhället och inte mot luftfarten,
den
har
dem
bärs
största
nyttan av
kostnaden
orimligt
ytterst
att
som
av

trollen

vid

dvs. flygpassagerama.

kontrollen,

också mycket

kostnaden

var och en av dessa blir

Utslaget

marginell.
lösning

frågan om kostnadsansvaret
betydelse för flyggrundläggande
säkerhetsfunktion
är
av
som
en
diskussioner
påverkas
inte
bör
platsverksamheten
om kostnadsförav
för
upplåtelser av
och myndigheter
mellan flygplatshållaren
delningen
och funktionell

En effektiv

för

flygplatsen. En lösning
ytor
inte påverka dessa diskussioner.

och andra kommersiella

kontorslokaler

bör heller

kontrollen

för den särskilda

för den rutinmässiatt kostnadsansvaret
kommunala
och
privatägda flygvid
de
också
kontrollen
ga särskilda
Genom
platserna förs över från Rikspolisstyrelsen till flygplatshållaren.
för ett enhetligare och effektivaförutsättningar
reform
skapas
sådan
en
Dessutom åstadkommer
man konkurre system för luftfartsskyddet.
kontrollen
mellan
olika flygsärskilda
den
rensneutralitet
i fråga om

Utredningen

föreslår

därför

insatser med anledning

platshållare.

När det gäller särskilda

verksamhet

är det fråga om en rent polisiär
bör även i fortsättningen

denna

av brottslig
uppgift och kostnaderna för

verksamhet

belasta

anslaget

för

po-

lisväsendet.

10.5

den särskilda

skall

Hur

kontrollen

och finansieras

bedrivas

system för den särskilda konflygplatser åläggs det verksamhets- och kostnadsansvar
som de statliga flygplatserna har i dag på
och Rikspolismellan Luftfartsverket
grund av överenskommelsen
styrelsen.

Utredningens
trollen

förslag:

på flygplats

Ett enhetligt

införs.

Samtliga
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konutgångspunkt
är att samma krav på den särskilda
och att ett övergälla oavsett vem som är flygplatshållare
till flygplatshållama
från polisväsendet
flyttande
av kostnadsansvaret
blir sämre. Ominom
flygtrafiken
säkerheten
inte får medföra
att
åtastyrs dels av internationella
fattningen av den särskilda kontrollen
Ett överförande
överväganden.
ganden, dels av säkerhetsmässiga
av

En självklar

skall

trollen

får inte innebära

kostnadsansvaret

ganden får stå tillbaka

för andra

att dessa säkerhetsmässiga
Verksamhetens
förhållanden.

överväomfatt-

bestämmas av Rikspolisstyreldärför även i fortsättningen
överväganden
med
dessa
inte
förenligt
att överlåta hela anDet
är
sen.
eller
flygbolagen.
flygplatshållama
för
kontrollen
på
svaret
Vidare
bör en utgångspunkt
vara att det skall finnas en koppling
så att den som har
och kostnadsansvaret
mellan verksamhetsansvaret
har visst inflytande över verksamheten.
kostnadsansvaret

ning måste

En ytterligare
skall

vara enhetlig

utgångspunkt är att regleringen så långt det är möjligt
och privatägda flygplatför de statliga, kommunala

serna.
I 1989 års budgetproposition

finansieanfördes att den alternativa
från
särskilda
avgifter
flygplatshands
till
är
ligger
närmast
som
bygger på en lösning där pohållarna.
En sådan ñnansieringsmodell
kontrollen
för
den särskilda
på
lisväsendet
har verksamhetsansvaret
och
Efter att det uttalandet gjordes har Rikspolisstyrelsen
flygplatserna.

ring

och som
ett avtal som godkänts av regeringen
för
kontrollen
vad
såväl
gäller
lösning
ansvaret
som
en annan
Som ovan nämnts är en utgångspunkt
att regleñnansieringsfrâgan.
skall vara enhetlig för de statliga, komringen så långt det är möjligt
särskilEn modell som bygger
munala och privatägda flygplatsema.
Luftfartsverket

träffat

innebär

da avgifter

från flygplatshållama

skulle

för Luftfartsverkets

del innebä-

ra en återgång till ett system som innebär att polisen återtar verksamkontrollen
på de statliga flygplatserna.
för den särskilda
hetsansvaret
kontrollen
de
rutinartade
Den personal som utför den fortlöpande
eller av entär numera anställd av Luftfartsverket
särskilda
sköta
den
fått
i
uppdrag
Luftfartsverket
att
reprenörer
som av
de statliga
har beträffande
kontrollen.
De lokala polismyndighetema
än de rent polisiära, dvs. ledningen
inga andra funktioner
flygplatserna
och genomförandet
av de särskilda insatser som beav verksamheten
i
fråga
realistiskt
hövs. Det är knappast
att
om de statliga flygplatserna
innebär
till ett system som
tillbaka
att polisen återtar verksamkontrollen
på de statliga flygplatserna.
för den särskilda
hetsansvaret

statliga

flygplatserna

har verksamhetsansvaret
innebär en lösning där polisväsendet
det
inte
uppstår den önskvärkostnadsansvaret
och flygplatshållama
att
kostnadsansvar.
och
De nu
mellan verksamhetsansvar
da kopplingen

Vidare
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nämnda

leder utredningen

omständigheterna

till

att detta alternativ

inte

bör genomföras.
behålls i
En annan lösning kunde vara att nuvarande förhållanden
från
de komavgift
det
möjlighet
polisen
att
ta
att
ut
utom
en
ges
för den särskilda kontrollen.
En
munala och enskilda flygplatshållama
allt

sådan

modell

överväganden

uppfyller

i och för

inte får vika

sig kravet

att säkerhetsmässiga
Modellen
innebär

för andra överväganden.

att två olika system skulle gälla för den särskilda kontrollen
och privatägda flygplatserna
det
i fråga om de kommunala
att
skulle uppstå den önskvärda kopplingen mellan verksamhetsansvar
dock

kostnadsansvar.

Mot

denna bakgrund

bör därför

inte heller

samt
inte
och

denna mo-

dell väljas.
i stället föreslår är att vad som i dag
som utredningen
och
även införs för de kommunala
gäller för de statliga flygplatserna
Detta innebär att det blir en enhetlig modell
privatägda flygplatserna.
Den lösning

i fråga om den särskilda kongenom att han får ta ett visst anför
också ett visst inflytande över kostnaderna
svar för verksamheten,
denna jämfört med om polisen står för hela verksamheten.
Det finns ett par argument som kan anföras mot den modell utredför verksamhetsVidare

trollen.

och kostnadsansvaret

f°ar flygplatshållaren,

Det ena är att utredningens modell skulle innebära en
för mindre flygplatser där den särskilda kontrollen
tung belastning
endast berör ett mindre antal avgångar per vecka. De statliga flygplatserföreslår.

ningen

na har i regel större volymer och bättre möjligheter att få kostnadstäckSituationen
för
i exempelvis teknisk utrustning.
ning för investeringar
emellertid
bli
densamma
bör
den mindre flygplatsen
oavsett om polisen
eller om flygplatsen själv ordnar och
för kontrollen
tar ut kostnaden
och utrustning. När det gäller kostnaden är en av
bekostar bemanning
den myndighet som har anvilka föreskrifter
de viktigaste
faktorerna
teknisk utrustning
utfärdar beträffande krav
svar för luftfartsskyddet
kontroll.
för att genomföra
För närvarande finns inga sådana krav, såt.ex. manuell genomsökning av bagage. På de minsta flygkan man också tänka sig att särskild kontroll och t.ex. bagageutförs av en och samma person.
incheckning
Ett annan invändning
tar över verksammot att flygplatshållaren
kan vara att omfattningen
hetsansvaret
styrs
av den särskilda kontrollen
lunda

tillåts

platserna

av faktorer
som ligger utanför flygplatshållamas
tionens storlek måste kunna varieras beroende

kontroll

och organisa-

hotbilden.

Det torde

skall ha erforvara naturligt att den som har verksamhetsansvaret
derliga resurser såväl för den bemanning som krävs i basnivån som för
hotbild. Det är knappast unikt
en utökad bemanning vid en allvarligare
hantera
kunna
måste
verksamhetsansvariga
yttre, opåverkbara
att
om-

dock
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Så krävs
ständigheter.
avseende Snöröjning.

i andra

av flygplatshållaren

sammanhang,
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t.ex.

kräver lagregler som ålägger flygplatshålmodellen
andra resurser för den särskilda kontroloch
för
personal
stå
laren att
innebär
och Rikspolisstyrelsen
Luftfartsverket
mellan
len. Avtalet
föreskrifter
för
den
skall meddela vissa
dessutom
att Luftfartsverket
Den föreslagna

kontrollen.

särskilda

för

bemyndigande

och enskilda

kommunala

se avsnitt

Den nuvarande
Luftfartsverket

Därför

10.2.

innehåller
inte något
lagstiftningen
verkan
för de
med bindande

att

meddela sådana föreskrifter
flygplatshållama
kompletteras med en bemåste lagstiftningen

rätt att meddela nämnare föreskrifter
som ger Luftfartsverket
kontrollen.
Ett tänkbart alternativ
särskilda
är i så
den
utförandet
av
om
luftfartslagstiftningen.
i
arbetas
kontroll
särskild
fall att reglerna om
inte kan ses som en
För detta talar också att den särskilda kontrollen
stämmelse

isolerad
särskild

regler
trollen

Om bestämmelserna
på flygplats.
del av luftfartsskyddet
om
kontroll
på flygplats förs samman med luftfartslagstiftningens
konmellan den särskilda
skulle sambandet
om luftfartsskydd
framhållas
ett mer
och övriga delar av säkerheten på flygplats
sätt än i dag.
verksamhetsansvaret

markerat

När det gäller

utredningens

bör enligt

mening

än vad som
få ett större inflytande över verksamheten
flygplatshållama
med
Detta
Rikspolisstyrelsen.
avtal
i dag gäller enligt Luftfartsverkets
kan ske genom två olika åtgärder. Den ena är att den särskilda kontrollen inte längre behöver ske under ledning av polisen, utan att det räcker
verksamheten.

Det andra åtgärden

är att
lämplig
bedömningen
på
får ett ökat inflytande
flygplatshållaren
av
och utförande.
omfattning
för säkerhetskontrollens
ambitionsnivå
modellen
följande.
den föreslagna
innebär
Sammanfattningsvis
har tillsynen

att polisen

fastställer

Luftfartsverket

säkerhetsprogram

tionellt

plats.

I

dessa

över

såväl ett naför varje flygsäkerhetsprogram
kontrollomfattning
ingå vilken

i samråd med Rikspolisstyrelsen
som lokala
bl.a.
skall

program
skall
ligga till grund för planering och dimensionering
som
förebyggande
kontinuerliga,
och de rutinmässiga,
för varje flygplats
utrustning.
arbetsmetodik
och
för
riktlinjer
särskilda kontrollerna
samt
med
stöd av
sker
säkerhetsprogrammet
Fastställandet
av det nationella
för Luftfartsmed instruktion
l988:78
2 § tredje stycket förordningen

basnivå

verket

och 6 kap.

15 § i utredningens

förslag

till

luftfartsförordning.

bör
När det gäller
av de lokala säkerhetsprogrammen
lokala
den
polisen.
och
även samråd ske med flygplatshållaren
och de losäkerhetsprogrammet
På grundval av bl.a. det nationella
i samråd med
Rikspolisstyrelsen
förordnar
kala säkerhetsprogrammen

utformningen

Luftfartsverket

flygplatser

om

särskild

kontroll.

och flygpassagerarterminaler

I förordnandet
den särskilda

anges på vilka
skall
kontrollen

i
1
l
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och den särskilda

verkställas

kontrollens

omfattning.

Behövs

särskilda

i fråga om kontrollen
anges även dessa i förordnandet.
får för att utfärMed stöd av det bemyndigande som Luftfartsverket
utfärda kompkan Luftfartsverket
da föreskrifter
om luftfartsskyddet

föreskrifter

föreskrifter

letterande

För den särskilda
de skall

genomföras

det lokala

enligt

platshållaren
gången

till

kalmässiga
byggande

om den särskilda kontrollen.
förordnankontroll
som enligt Rikspolisstyrelsens
och
för
de
säkerhetsåtgärder
som
en flygplats
åvilar

säkerhetsprogrammet

flygplatsen

svarar flyg-

Häribland ingår att svara för tillgenom flygplatschefen.
och lobehörig personal och ledningen av den, utrustning
och
förekontinuerliga
rutinmässiga,
för den
arrangemang
säkerhetskontrollen

enligt

det fastställda

säkerhetsprogram-

av basnivån som proMed
personal
behörig
för.
grammet ger utrymme
avses att personalen
efter
Det bör stå
godkänd
utbildning.
är förordnad
av polismyndighet
mets

basnivå,

flygplatshållaren
personal,
företag.

fritt

exempelvis
Personalen

höjning

sådan tillfällig

inklusive

att lösa uppgiften med egen personal eller inhyrd
eller genom samverkan med flyg-

från vaktbolag,
står under

avseende

tillsyn

den rättsliga

tillämp-

ningen av den särskilda
men inte under ledning, av Rikspolisstyrelsen, vilket kan ske genom lokal polismyndighet.
eller lokal polismyndighet
Rikspolisstyrelsen
Beslutar
om utökad
aktuella
den
hotbilden
kontrollen
grund
på
är det
omfattning
av
av
kontrollen,

flygplatshållarens

uppgift

att tillföra

och bekosta erforderliga

resurser.
för och bekostar ledningen av
ansvarar lokal polismyndighet
insatser i anledning
angrepp, exempelvis flygplanskapav brottsliga
eller personer. För allmän ordning och
ning, angrepp mot anläggningar

Däremot

för allmänpå den del av flygplatsområdet som är tillgänglig
heten svarar också den lokala polismyndigheten.
förslag är det således alltjämt Rikspolisstyrelsen
Enligt utredningens
säkerhet

om särskild kontroll.
överlåta
denna uppgift
att
övergripande
ansvar för luftfartsskyddet

som skall
övervägas

förordna

Det skulle i och för sig kunna
Luftfartsverket
som har ett
i landet. Enligt utredningens

själva förordnandet
är emellertid
om särskild kontroll
bör
fattas
karaktären
det
den
att
av Rikspolisstyrelsen
av
överlåtas på någon annan myndighet.
mening

ett beslut
och inte
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Rikspolisstyrelsens

10.6

särskild
förslag:

Utredningens

om särskild

ordnanden

förordnanden

om

kontroll
Giltighetstiden
kontroll

utvidgas

för

Rikspolisstyrelsens

till

att vara högst ett år.

för-

förordnanden
av avsnitt 10.1 omfattar Rikspolisstyrelsens
med
eller icke rereguljär
flygplatser
kontroll
42
särskild
numera
om
kontroll
skall
Särskild
regelmässigt
inrikestrafik.
utrikeseller
guljär
Som framgår

framstår det
ske i fråga om denna trafik. Med hänsyn till utvecklingen
minst
skall utfärda ett förordnande
som onödigt att Rikspolisstyrelsen
kunna
Det
betydligt
längre.
bör
månad.
sättas
Giltighetstiden
tredje
var

regelbundet
ett betydande värde i att Rikspolisstyrelsen
denna.
Med
och omfattningen
av
ser över behovet av särskild kontroll
En lämplig
hänsyn till detta bör förordnandena
vara tidsbegränsade.

ligger samtidigt

avvägning

är att giltighetstiden

får vara högst ett år.
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Rätten

l l

Inledning
behandlas

lagstiftning

I svensk

luftfart

till

l 1

het i 7 kap. LL

och 79-92

gokonventionen,

bilaga

6 till

om tillstånd till luftfartsverksamgrund for reglerna ligger Chica-

frågor
Till

LF.

konvention

denna

och

transitöverens-

kommelsen.
den

Förutom
luftfart;

det två

EG-

när det gäller rätten
av den 23 juli 1992 om

betydelse

som är av grundläggande

förordningar
till

finns

lagstiftningen

nationella

svenska

nr 2407/92
licensieringsförordningen
för lufttrañkföretag
den 23 juli 1992 om EG2408/92
EEG
av
nr
EEG

rådets förordning

av tillstånd
förordning
tillträde
lufttrafikföretags

utfardande

och rådets

till

marknads-

inom gemenskapen

flyglinjer

tillträdesförordningen.
till all
kan sägas att huvudregeln är att det fordras tillstånd
får utövas
medan annan luftfart, s.k. privatflyg,
i förvärvssyfte

I korthet
luftfart

utan tillstånd.
Luftfart
i förvärvssyfte

intematiopå grund av luftfartens
EG-rätten,
olika
slags tillgrund av

kräver,

och numera även
och luftnationalitet
på typen av luftfart, flygfdretagets
luftfart är
När det gäller internationell
fartens geografiska utsträckning.
det också av betydelse om det är fråga om regelbunden eller icke regelbunden luftfart.
råd ICAO
Doc.
Enligt en definition
som har antagits av ICAO:s

nella reglering

stånd beroende

7278-C/841

förstås
av vilka

med regelbunden

internationell

lufttrafik

en följd

envar äger dessa kännetecken:
två eller flera staters luftrum;

av flygningar,
a den går genom
b den utförs av luftfartyg

gods mot ersättning

för befordran av passagerare,
sådant sätt att varje flygning

post eller
står öppen

för allmänheten;

c den bedrivs

för att betjäna

punkter, antingen
l enligt en kungjord

trafiken

tidtabell

eller

mellan

samma

två eller

flera

266

1999:42

SOU

Rätten till luffart

eller ofta återkomsom är så regelbundna
genom flygningar
mande att de tydligt utgör en systematisk serie.
artikel 2 i EG:s marknadstillträdesförordning
Vidare
innehåller
en
2

av regelbunden luftfart. Det kan dock anmärkas att till
skillövriga regler bortfaller
följd av marknadstillträdesförordningens
luftfart
inom förordoch icke regelbunden
naden mellan regelbunden
snarlik

definition

ningens

tillämpningsområde.

Trots

gräns mellan

principiell

ken på ett enkelt
frågor får därför

praktiken
I det

regelbunden

sätt avgör

att dra en skarp och entydig
luftfart viloch icke regelbunden

alla tänkbara

enskilda

fall. Gränsdragnings-

och doktrin,
vilket
genom
inte synes ha vållat några större problem.
i den gemenskapsrättsliga
följande ges, med utgångspunkt

regleringen,
situationer

är det svårt

dessa definitioner

i

rättstillämpning

avgöras

framställning
över vilka
en kortfattad
krävs för att få bedriva luftfart.

tillstånd

som i olika

kan nämnas att det inom luftdrifttillstånd,
kan urskiljas tre huvudtyper
fartsregleringen
av tillstånd;
Drifttilltrafiktillstånd
och operativa licenser eller grundkoncessioner.
innebär ett flygtillstånd
stånd ibland även benämnt tekniskt/operativt
Som inledning

denna framställning

godkännande

säkerhetsmässigt
utöva

till

flygsäkerhetstillsynen

grundkoncessioner
disk/ekonomisk

av operatören
över flygföretaget.

är ett slags näringstillstând

som grundas på en juriger inte detta till-

Normalt
av tlygföretaget.
tillträde till linjer eller marknader.

prövning

stånd flygföretaget

av den stat som har att
Operativa licenser eller

Detta sker genom
och som kan vara

motiverat
som är trañkpolitiskt
prövning som i
på en mer eller mindre uttalad luftfartspolitisk
Tidigare skedde i
sin tur kan vara mer eller mindre författningsreglerad.
och trafiktillenbart genom drifttillstånd
Sverige tillståndsgivningen

trañktillståndet,

grundat

stånd. Genom

flygföretag

krävs dock numera
för att få utöva de viktigaste

licensieringsförordningen

har operativ

licens

att svenska
typerna

av

luftfart.

Luftfart inom EG som omfattas av licensierings-

och marknadstillträ-

desförordningarna

gäller de nyss
EG som bedrivs av EG-lufttrañkföretag
och marknadstillträlicensieringsförordningen
nämnda förordningama;
gäller de även luftfart inom NorGenom EES-avtalet
desförordningen.
För luftfart

inom

ge och Island. Vad som fortsättningsvis
delar beträffande
gäller därför i tillämpliga

sägs om dessa förordningar
sistnämnda länder.
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fastställs enhetliga krav som skall ställas
flygtrañk transport
vissa
slag
bedriver
på dem som
av
av kommersiell
gemenskapen.
inom
passagerare, post och/eller gods mot betalning
krav har rätt att få en opeförordningens
Ett företag som uppfyller
I licensieringsférordningen

att mot betalning utföra
gods
lufttransport
som anges i licensen.
av passagerare,
tillstånd.
En operativ
har karaktären
Licensen
av ett näringspolitiskt
eller marknader.
till särskilda flyglinjer
licens ger inte i sig tillgång
inom gemenskapen behandlas i
till flyglinjer
Frågor rörande tillträde
vilken

licens,

rativ

är ett tillstånd

för företaget

post och/eller

marknadstillträdesförordningen.
En medlemsstat

f°ar utfärda

operativ

licens för ett företag endast om
fall, dess säte är beläget i den-

och, i förekommande
verksamhet är lutttransport
och
dess huvudsakliga
medlemsstat,
enna
luftutnyttjande
affärsmässigt
med
kombination
i
annat
bart eller
av
fartyg eller reparation och underhåll av dem. Vidare krävs att företaget
dess huvudkontor

ägs och fortsatt
medlemsstater,
skall fortlöpande

kommer

antingen
effektivt

eller medborgare i
att ägas av medlemsstater
Företaget
direkt eller genom majoritetsägande.
kontrolleras

av sådana stater eller personer.
upphävande av en operativ licens

eller
för utfärdande
Som villkor
äger luftfartyg,
att ett lufttrafikföretag
får inte uppställas krav
men
utfärdar
licens
för,
den
de
företag
skall
kräva
medlemsstat
som
av
en
elägande
antingen
luftfartyg
flera
eller
genom
att de förfogar över ett
ler leasingavtal.
av operativ livara ett villkor för utfärdandet
berörda företaget har ett gällande
cens och för dess giltighet att det
air operator certificate
drifttillstånd
AOC
som täcker den verksamnärvarande tillämpas
För
omfattar.
licensen
het som den operativa
naframgår
licensieringslörordningen
Av
tionella
regler för drifttillstånd.
Vidare

att tanken
drifttillstånd.

skall

det alltid

var att det skulle utfärdas
Någon sådan förordning

en rådsforordning
har inte utfärdats

beträffande
och kommer

inte att utfärdas. Avsikten
synes numera vara att de delar av
i reJAR-OPS
l och 3 som omfattar föreskrifter,
JAA:s bestämmelser
och utgöra de harviderad form kommer att få ställning av förordning
I Sverige är det Luftfartsverket
moniserade
reglerna för drifttillstånd.

antagligen

på den
1994:1808
om behöriga myndigheter
som enligt förordningen
utfärda
gäller
det
att
område är behörig myndighet när
civila luftfartens
operativa licenser. Alla beslut om att bevilja eller återkalla operativa
i Europeiska gemenskapernas officiella
skall offentliggöras
licenser
tidning.
Vad avser transporter
port inom gemenskapen

lufttransgäller inte licensieringsförordningen
gods med luftav passagerare, post och/eller

och/eller ultralätta motordrivna
som inte är motordrivna
flygningar
lokala
heller
och
inte
tyg
som inte innebär transport

fartyg

luftfarmellan
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sådana transporter
gäller nationella
regler om
finns,
och
och
sådana
nationell
gemenskapsrätt
operativa
om
s.k.
När det gäller luftfart som inte är transporter,
rätt om drifttillstånd.
aerial work, faller den helt utanför licensieringsförordningen.
olika

flygplatser.

För

licenser,

inom
till flyglinjer
om tillträde
lufttrafik,
icke
regelbunden
som

Frågan
gelbunden

gemenskapen,
regleras

för såväl

regenom marknads-

tillträdesförordningen.
Enligt

skall

förordningen

berörda

att utöva trafikrättigheteroch/eller
gods
post i lufttrañk-

lufttrañkföretag
sagerare,

medlemsstater

tillåta

EG-

dvs. rätten att befordra pasinom gemenskapå flyglinjer

pen.
Förordningen

rätt att reglera fördelpåverkar inte medlemsstaternas
inom
trafiken
mellan
flygplatssystem,
flygplatserna
ett
om
av
natiopå grundval av lufttrafikföretagets
detta sker utan särbehandling
nalitet eller identitet.

ningen

Själva utövandet

skall regleras
av trafikrättigheter
och nationella,
regionala

gemenskapsbestämmelser

och miljöskydd

stämmelser

om säkerhet
och avgångstider.
det

När

jöproblem
ordningen

av offentliggjorda
eller lokala
be-

samt fördelning

av ankomst-

och/eller
milöverbelastningsär fråga om allvarliga
får en medlemsstat
enligt artikel 9 i marknadstillträdesförinföra villkor
för, begränsa eller avvisa utövande
av tra-

servicenivå
när en tillfredsställande
med andra transportmedel.
De åtgärder som medlemsstaten
särskilt

fikrättigheter,

inte innebära

särbehandling

av lufttrañkföretaget,
också ha en begränsad

snedvrida

kan uppnås
vidtar

skall

konkurren-

giltighetstid
på högst
sen etc. Åtgärderna skall
medlemsstat
En
varefter
de
skall
år,
omprövas.
tre
som anser att det är
nödvändigt
att vidta åtgärder enligt artikel 9 i marknadstillträdesförordningen

skall

underrätta

de andra

medlemsstaterna

och kommissionen

om saken minst tre månader innan åtgärderna skall genomföras.
kan kommissionen
eller på eget initiativ
gäran av en medlemsstat
da frågan och besluta om åtgärderna skall godkännas.
har i något fall

missionen

gällde
Karlstad

enligt

tillståndsprövning

Vid
samhet

har bedömt

strida

Reglerna
bör anpassas

exempelvis

begränsningar

i nattrañ-

kan antas vara acceptabla under förutsättning
begränsas och att underrättelseskyldigheten
gentemot
iakttas.
och kommissionen

flygplatser,

att giltighetstiden
medlemsstaterna
verksamhet

av flygplatsverkför verksamheten
som kom-

Det
mot marknadstillträdesförordningen.
för äldre, bullrande
flygplan
att trafikera

förbud
ett generellt
Andra villkor,
flygplats.

ken vid olika

utre-

miljöskyddslagen

föreskrivits

villkor

På be-

för tillstånd
till
om villkor
i miljöbalken.
oförändrade
lyfts

i miljöskyddslagen
har i huvudsak
till

marknadstillträdesförordningen

miljöfarlig
Reglerna

och dess krav

på un-
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och godkännande.

derrättelseskyldighet

Utredningen

har bedömt

att ett

uppdrag och att anpassningen
sådant arbete ligger utanför
bör ske i samband med en planerad översyn av konsekvenserna
av den
utredningens

nya miljölagstiftningen.
Enligt marknadstillträdesförordningen
införa

territorium

inom sitt
kan en medlemsstat
för ett lufttrafikföretag
som utövar
avseende
regelbunden
gäller med

trafikplikt

allmän

Detta
på en flyglinje.
eller
till ett ytterområde eller ett utvecklingsområde
lufttrafik
en
flyglinjen
flygplats,
till
regional
trafikintensitet
med
låg
flyglinje
om
en
utvecklingen i den region där flyganses väsentlig för den ekonomiska
lufttrafik

platsen

att det sker en offentlig
en eller flera sträckor. Det
erhåller för viss tid en ensamrätt att bedriva
får samtidigt
linjen i fråga. Lufttrafikföretaget
en skyldigdriften
alla nödvändiga åtgärder for att säkerställa att
uppAllmän

är belägen.

upphandling
av normalt
utsedda lufttrafikföretaget
lufttrañk

innebär

trafikplikt

olönsam

trafik

het att vidta
fyller de fastställda

kapacitet
regelbundenhet,
normer för kontinuitet,
skulle
inte
uppfylla
lufttrafikföretaget
om det ensom
kommersiella
intressen.
sina
dast skulle ta hänsyn till
på den civila
1994:1808
Förordningen
om behöriga myndigheter

och prissättning

när
som behörig myndighet
anger Luftfartsverket
Frågor
fullgöras enligt marknadstillträdesförordningen.
prövas dock av regeringen.
som avser allmän trafikplikt
har en natiohindrar i och för sig inte att en medlemsstat
EG-rätten
trafiktillstånd
tillstândsplikt
även för
nell reglering
som föreskriver
följer enligt marknadstillträdesför vilken trafikrättigheter
den luftfart
område

luftfartens

uppgifter

skall

I ett sådant fall krävs dock enligt EG-rätten att ett trafikför marknadstillträde
tillstånd
snarast meddelas om förutsättningarna
skulle
är uppfyllda. Då en sådan tillståndsprövning
enligt förordningen

förordningen.

vara av i huvudsak
för sådan lufttrafik

formell

karaktär
faller

som
och som berör Sverige krävs
LFS 1995:57.
BCL-A4,
Transporter

föreskrivit
har Luftfartsverket
marknadstillträdesförordningen

att

se punkt

2 i

under

endast att trafiken

anmäls

gemenskapen som faller utanför
men under licensieringsforordningen

inom

marknadstillträ-

är ett särskilt
kaproblem, även om det för svensk del måhända är mer av formell
raktär. Hit hänförs transporter mellan punkter varav minst en inte är en
har
mening. Kommissionen
flygplats i marknadstillträdesförordningens

desförordningen

befordran av passagerare och
som exempel på sådana transporter angett
Andra
och oljeplattformar.
ofta en flygplats
gods mellan fastlandet
exempel är transport av fiskare till fjällsjöar och helikoptertänkbara
Svenska operatörer behöver nortransport
av skidåkare till fjälltoppar.
med operativ licens, för
kompletterat
malt endast drifttillstånd,
numera
måste dock f.n. anEG-lufttrafikföretag
Utländska
sådan verksamhet.
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söka om trafiktillstånd
främst
Detta motiveras

för

sådan verksamhet

att få bedriva

i Sverige.

Det finns tills vidare anav flygsäkerhetsskäl.
flygföretag
på de utländska
att ha viss kontroll
som är verkdet ännu inte finns
bl.a. eftersom
i Sverige
något EG-

ledning

samma
harmoniserat

regelverk för drifttillstånd
som täcker nu aktuella aktivikommer
att vissa företeelser
teter. Därtill
som faller under begreppet
efterlevnad
kan
kräva
luftfart
särskild
art
av särskilda svenska villav
i LL och LF upprätthåller
krav på tillkor. Den nuvarande regleringen
stånd.
utfärdas av Luftfartsverket.
verksamheten
Operatörer
erhåller regelmässigt
tillstånd
förutsatt
i en EES-stat
att
hinder
Vanligen
föreligger.
inga tekniskt/operativa
är de operatörer
i Norden.
som ansöker om tillstånd hemmahörande
Tillstånd

till

licensierade

Luftfart mellan Sverige och en stat utanför EG
som är etablerade i EG och som enbart flyger
EG framgår det inte uttryckligen
av licensiebehöver
ha
licens.
dessa
Eftersom
operativ
ringsförordningen
en
om
till marknaden
den operativa
licensen
inte ger tillträde
utan är ett
grundläggande villkor för verksamheten
som flygbolag,
synes dock alla

När det gäller flygföretag

på destinationer

utanför

acceptera att en operativ licens
mellan EG och tredje land.
transporter

medlemsstater
bedriva

För luftfart

i regelbunden

trafik

mellan

för att

och en stat utanför
förutom opelufttrafiljdretag,

Sverige

när det är fråga om ett svenskt
och drifttillstånd,
att trafiktillstånd
den svenska regeringen eller av den myndighet
EG krävs

rativ

även är ett krav

licens

koncession
regeringen

lämnats

av

bestämmer.

lufträtten
principen i den internationella
är att
och ovillkorlig
Därför är
varje stat har uteslutande
rätt till sitt luftrum.
tillåten endast
flygning över respektive till eller från statens territorium
med denna stats samtycke. En stat kan lämna sådant samtycke antingen

grundläggande

Den

eller multilateraltgenom att ingå ett avtal med annan stat- bilateralt
eller genom ett ensidigt beslut. När det gäller den icke regelbundna
det enligt artikel 5 i Chicagokonkommersiella
luftfarten
överlämnas
denna skall
åt varje stat att bestämma i vilken utsträckning
och
gods
när det gäller befordran
post till eller
av passagerare,
den
internationella
luftfarten
dess territorium.
regelbundna
För

ventionen

regleras
från

stadgar
trafik

å andra
får bedrivas

uttryckliga

sidan
över

artikel
6 att ingen regelbunden
konventionsstat
utan denna stats
en

konventionens
eller

till

medgivande.

När det är fråga om ett utländskt Iufttrafilg’6retag
som är hemmahörande utanför EG och som vill flyga
Sverige krävs därför antingen
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av den svenska regeringen eller den myndiginte krävs på den grunden
bestämt eller att trafiktillstånd
mellan Sverige och
enligt överenskommelse
är medgiven
att trafiken
Motsvarande
gäller
är hemmahörande.
det land där lufttrafikföretaget
bedriva
regelbunden
skall
EG-lufttrafikföretag
utländskt
för att ett

att trafiktillstånd
het regeringen

lämnats

och ett land utanför EG. För att det utländska
flygföretaget skall kunna accepteras för luftfart inom svenskt område är
eller motsvahar ett drifttillstånd
det en förutsättning
att flygföretaget
och
tillstånd
trafikala
de
Förutom
Sverige.
rande som kan godtas av
vidare
krävs
i
Sverige
har att inhämta
godkännanden som flygföretaget
tillstånd från hemmastaten. Även ett svenskt flyggivetvis nödvändiga

företag

Sverige

mellan

flygtrafik

måste

givetvis

å sin sida inhämta

stat som berörs av trafiken.
luftfartsavtalen
De bilaterala
tigheter för regelbunden trafik.
ofta
t.ex.

de ömsesidiga
behovet

ningssystem

förmånema

de tillstånd

som krävs

i den

trafikrätatt staterna utväxlar
avvägs av tradition
I avtalsrelationema
mycket noggrant och ändamålsskäl
innebär

att säkra ett för nationen anpassat uthålligt
roll när det gäller
spelar en framträdande

och på vilka villkor de får
av de medgivna rättigheterna
talen har ofta eftersträvats
en balanserad helhetslösning
flygbolag en
avtalsslutande
parternas nationella
bägge
för avtalen
Kännetecknande
lighet att bedriva trafiken.
får bedriva trafik skall det utses designeras
flygföretag

-

trafikförsörjomfattningen

utnyttjas.

I avsom ger de
likvärdig
möj-

är att innan ett
av den part där

motparten skall som huvudavtalet designerat flygföremed
enlighet
i
ett
regel acceptera
av
vilka linjer som får bemindre
eller
noggrant
tag. I avtalen anges mer
luftfartsavtal
kan
härför. Ett
vara mer eller mindre
flygas och villkoren
det enskilda flygförei stort sett helt
liberalt. Vissa avtal överlämnar

flygbolaget

hör hemma

och den bilaterala

trafik

taget att

kommersiell

grundval besluta om trafikfrågor
avtal

Andra
myndighetsinblandning.
linjeföring,
med avseende
flygtrafiken

reglerar

utan egentlig

synnerligen

detaljerat

kapacitet, flygpriser och andeftersvenska luftfartspolitiken

frågor. Den nuvarande
ra kommersiella
ingås, vilka ger
generellt
sett att mycket liberala luftfartsavtal
strävar
utsträckning
göra sina egna
möjliga
i
möjlighet att största
flygföretagen
från myndiginblandning
kommersiella
dispositioner
utan överdriven
karaktär är dock givetvis även beroende av
heterna. Ett luftfartsavtals
motpartens

inställning

avtalstyper

företrädda,

och av Sveriges ca 80 gällande avtal finns olika
allt från synnerligen fria s.k. open skies-avtal till

överenskommelser.
mera restriktiva
utförutom regler om designering av flygföretag,
Avtalen innehåller
trafiför
och
andra
trafiktillstånd
färdande, ändring och återkallande
av
och medgivanden - däribland vissa ömsesiditillstånd
ken nödvändiga
till flygsäkerhet
även ett antal andra bega regler med anknytning
-
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Som exempel

regler om tullar
regler om de designerade
avtalsstaten.

och för luftfar-

kan nämnas

och
ten utgående avgifter
verksamhet
i den främmande

flygföretagens

och
ett lufttrafikföretag
att inhämta de godkännanden
villkor
finns
föreskrivna
i
trafiktillstånd
ett
som
Vidare
skall ett lufttrafikföretag
iaktta de
eller en Överenskommelse.
föreskrifter
har utfärdat se BCL-A4.
som Luftfartsverket

åligger

Det

de eventuella

uppfylla

det gäller

När

trafik,

bunden
trafik

Luftfartsverket

av Luftfartsverket.
av vilka framgår
endast behöver

dvs.

luftfart

i icke

regel-

och en stat utanför EG/EES
f°ar sådan
endast utföras efter särskilt meddelat tillstånd

Sverige

huvudregeln

enligt

och taxiflygning,

charter-

mellan

vilken
anmälas

har meddelat

bestämmelser

vilken
som kräver tillstånd,
och vilken
luftfartsmyndigheten

trafik
till

härom,

trafik

som

trafik

som
på vare sig ansökan eller anmälan till myndigheten.
samarbete och som i stort
tillkommit
i skandinaviskt
Reglerna
- som
har nyligen varit
i Sverige, Norge och Danmark
sett är likalydande
föremål för översyn, varigenom
särskilt villkoren
för s.k. sällskapsresefår ske utan krav

förenklats

flygningar

och liberaliserats

BCL-A2,

LF S 1999:50.

och

luftfart som inte omfattas av licensieringsmarknadstillträdesförordningarna

Inrikes

När marknadstillträdesförordningen

inte är tillämplig

skall få bedriva

lufttrafikföretag

svenskt

endast ett drifttillstånd.
Ett utländskt
lufttrafikföretag

inrikes

luftfart

krävs,

för att ett
i förvärvssyfte
i

Sverige,

nadstillträdesförordningen

eller

främmande

inrikes

stat inte utöva

får i andra fall än som följer av markmellan Sverige och

överenskommelse
luftfart

i förväivssyfte

inom

Sverige

Är det fråga
i regelbunden
utan trafiktillstånd.
om luftfart
i annat fall beviljas tillstånd
trafik beviljas tillstånd
av regeringen,
av
trafiktillstånd
krävs även ett drifttillstånd
Luftfartsverket.
Förutom
ut-

cabotage

färdat
stånd

tillsynsstat.
av lufttrafikföretagets
från en EES-stat
kan dock till

avtalets

allmänna

Överflygning

av svenskt territorium

och/eller

mellanlandning

hinder

i Sverige

som är registrerat i ett land som har biträtt Chicagokonoch som används för luftfart i icke regelbunden trafik har rätt

Ett luftfartyg
ventionen

om fri tjänstehandel
work i Sverige om inte tekniskt/operativa

regler

att få utföra s.k. aerial
kan anses föreligga.

som har ett drifttilloch EESEG-rättens
av
påräkna svenskt tillstånd

Operatörer

följd
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i Sveoch/eller mellanlandning
av svenskt territorium
Är
luftfart
i reändamål.
det fråga om
rige för andra än kommersiella
gelbunden trafik föreligger sådan rätt endast om det finns en multilate-

till

överflygning

överenskommelse

bilateral

ral eller

stånd för att flyga

härom. I övriga

över svenskt territorium

och/eller

fall krävs trañktillmellanlanda

i Sve-

rige.

Luftfart utan förvärvssyfte
kräver tillstånd
även om verkav luftfartsverksamhet
härför är enligt
Motiveringen
inte äger rum i förvärvssyfte.
Med stöd av 7
förarbetena
hänsyn till säkerheten prop. 1957:69 s.1l4.
föreskrivit
krav
på tillstånd
kap. 1 § tredje stycket LL har regeringen
former

Vissa

samheten

för

och utbildning

skolflyg

avancerad
för

samt

andra

ningsinspektioner,
Av

särskild

art

84

§ LF.

och fallskärmshoppning

flygning

Vidare

krävs

se

det tillstånd

84 § och 86-88

för
LF

av särskild art, såsom kraftledtrañkövervakning
bogsering,
m.m. se 89 § LF.
i vissa fall medskall uppfattas som att verksamheten

luftfartsverksamheter

för en förhöjd risk för utövare och tredje man. I 89 § andra stycket LF
nämns vissa verksamheter
som inte kräver tillstånd, om de inte utövas i
Enligt
eller i övrigt under särskilda omständigheter.
större omfattning
frågor om
i 81 § första stycket LF prövar Luftfartsverket
huvudregeln
när det gäller annan luftfart

tillstånd

1 1.2

överväganden

l 1.2.1

Allmänt

än luftfart

i regelbunden

trafik.

förslag:
I det kapitel som behandlar rätten till luftfart
i kapitlet
in
inledningsvis
ett stadgande om att bestämmelserna
tas
EG-förordningar.
följer
skall
tillämpas
inte
av
om något annat
ändras så att det klart framgår att det finns två oliLagstiftningen
och
och trañkpolitiskaflygsäkerhetsmässiga
ka slag av tillstånd
motiveras
olika
intressen.
dessa
att
av

Utredningens

Av

föregående

avsnitt

framgår

att en stor del av den tillståndspliktiga
Sveriges anslut-

Efter
numera regleras av EG-förordningar.
ning till Europeiska unionen gäller EG-förordningama
luftfarten

dande

ningen

framför

motstri-

lag. Som ovan behandlats se avsnitt 4.3 föreslår utredatt det tas in en bestämmelse i första kapitlet om att det finns

svensk
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som gäller vid sidan av lagen och som har företräde
nationell
En sådan generell hänvislagstiftning.
motstridande

EG-förordningar
framför

ning kan inte anses utgöra något hinder mot att det i andra lagrum görs
Mot bakgrund av att de svenska nahänvisningar till EG-förordningar.
så påtagligt påverkas av
tionella bestämmelserna
om rätten till luftfart
i 7 kap. bör
att det inledningsvis
anser utredningen
skall
inte
tillämpas
bestämmelserna
i
kapitlet
in
stadgande
att
ett
tas
om
EG-förordningar.
följer
av
om något annat
till luftfartsVid tillämpningen
av LL:s och LF:s krav på tillstånd

EG-förordningar,

två olika slag av tillförekommer
som ovan behandlats
tlygsäkerhetsmässigt
grundas
på
ett
ett drifttillstånd
som
trafikpolihuvudsakligen
trañktillstånd
dels
är
godkännande,
ett
som
och
få
bedriva
skolflyg
behövs
för
tiskt motiverat.
De tillstånd
att
som

verksamhet
stånd,

dels

för att få utöva luftfartsverksamhet
av särskild art kan ses som speciali två olika tillstånd
framgår
Denna uppdelning
former av drifttillstånd.
bör
mening
lagutredningens
eller
LF.
Enligt
LL
inte uttryckligen
av
ändras så att det klart framgår att det finns olika slag av tilloch att dessa motiveoch trafikpolitiska—
flygsäkerhetsmässiga

stiftningen
stånd

ras av olika

intressen.

l 1.2.2

Närmare

mellan
gränsdragningen
och icke tillståndspliktig
tillståndspliktig
om

luftfart
Utredningens

I lagtexten

förslag:

former av flygsäkerhetsmässiga
stånd och utbildningstillstånd.
När det gäller
i

ningsbegreppet

i tre olika
sker det en uppdelning
bruksflygtilldrifttillstånd,

tillstånd;

det nuvarande

gränsdrag-

drifttillstånd

utmönstras

förvärvssyfte

och ersätts med ett krav på drifttillallmänskall utföra lufttransporter

stånd när någon mot betalning
heten. Till skillnad från den nuvarande

ställs det även
lagstiftningen
när det är fråga om firmaflyg.
upp ett krav på drifttillstånd
för
krävs
Det tillstånd
att få utföra arbeten med hjälp av luftsom
Begreppet bruksflyg
är tänkt att
fartyg benämns bruksflygtillstånd.
internationella
besammanhang
i
verksamhet
sådan
motsvara
som
nämns

aerial

work,

vilket

viss mån annan innebörd

I luftfartslagstiftningen
de och tillståndsfri

innebär

att uttrycket

bruksflyg

får en i

än det har i dag.

mellan tillståndskrävangörs en gränsdragning
sker med utgångsDenna gränsdragning

luftfart.
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punkt i om luftfarten

eller inte. Generellt

sker i förvärvssyfte

som inte sker i förvärvssyfte
rörande
lagstiftningen
Den nuvarande

att luftfart

och tillståndspliktig

ståndsfri

kan sägas

är tillståndsfri.

luftfart

gränsdragningen

grundas

förarbeten

mellan

till-

från mitten

och är präglad av den tidens tekniska nivå och det förav 1950-talet
hållandet
att det fanns ett relativt begränsat antal aktörer på flygmarknaden.

stycket LL anges att luftfart utförd i förvärvssyfte
ges ingen upplysning utöver detta. Det
med begreppet
ges således inte någon ledning om vad som skall avses
Lagens förarbeten innehåller inte heller någon definition
förvärvssyfte.
I rättspraxis finns emellertid
ett flertal avförvärvssyfte.
begreppet
av
‘
behandlats.
har
förvärvssyfte
där
begreppet
göranden
frågan när det gäller att avgöra vilken luftfart
Den grundläggande
och vilken luftfart som skall varatillsom skall vara tillståndskrävande
I 7 kap. 1 § första

I lagtexten

är tillståndspliktig.

Två huvudsyfär vad som är syftet med tillståndsprövningen.
och det anddet
flygsäkerhetsmässiga
därvid.
framträder
Det
är
ten
ena
såväl de
Detta
trañkpolitiska.
gäller
eller
ra är det luftfartspolitiska
ståndsfri

svenska

prövningen

som de internationella
sker, såsom tidigare

för ett drifttillstånd
stånd.

reglerna.
framgått,

och den trafikpolitiska

Den flygsäkerhetsmässiga

huvudsakligen
inom ramen

inom ramen
för ett trafiktill-

syftet med att det i vissa fall uppställs ett krav på
När någon
drifttillstånd
är således att flygsäkerheten skall upprätthållas.
får det anses
erbjuder allmänheten
att utföra transporter med luftfartyg,
sida att den som skall
intresse från allmänhetens
finnas ett berättigat
Det huvudsakliga

som visar att verksamheten
Genom att
de krav på flygsäkerhet som finns uppställda.
motsvarar
göra en
kontrolleras
kan den som utnyttjar verksamheten
verksamheten
auktorisaluftfartsmyndighetens
med
i
utgångspunkt
riskbedömning
utföra

tjänsten

har genomgått

en prövning

tion.
drifttillstånd
till att kravet
är flygsäkerhetsmässigt
mening skäl att ha en relativt
det enligt utredningens
I prinstrikt syn på i vilka situationer det skall krävas ett drifttillstånd.
avtal
ingår
någon
fall
drifttillstånd
i
de
när
cip bör det finnas ett krav
Med

betingat

hänsyn
finns

där annan än den som utför
utföra en flygtransport,
att mot ersättning
bestämmer över flygningens destination och över vilka pertransporten
skall
medfölja eller saker som skall medföras i luftfartyget.
soner som
När någon betalar för att få en flygtjänst utförd uppstår det en förväntan
eller ett krav på den som skall utföra tjänsten att göra detta i enlighet

‘ För en utförlig genomgång av rättspraxis
berg, Rätt till luftfart.

området, se Lars-Göran

Mahn-
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av vikt att den som skall
och
har
utföra tjänsten besitter sådana kunskaper
ett sådant omdöme att
under rådande fördenne kan bedöma om en kunds krav är realistiska
kan genomföras
och om en flygning
sätt.
hållanden
ett flygsäkert
med den betalandes

Det är därför

önskemål.

att ställa upp ett krav på drifttillstånd
reses det som en konsekoch
och
dess organisation
vens härav ett antal krav både på företaget
piloternas kompetens vilket höjer flygsäkerheten.
något krav på vinst eller vinstsyfte
Det skall inte behöva föreligga
Genom

skall föreligga,
för att tillståndsplikt
utan det bör räcka med att det har
skall
utgå.
Det bör inte heller finnas något
ersättning
avtalats om att
för att den skall
skall ha en viss omfattning
krav på att verksamheten
medföra tillskall
kunna
enda
flygning
tillståndspliktig,
utan
en
anses
får dock inte
att det skall finnas ett drifttillstånd
obefogat
hämmas
ställas så högt att privatflyget
sätt. Behovet av
ett
drifttillstånd
kan inte anses vara lika stort vid färd med en privatflygare
känner. I denna situation har passageraren utifrån
personligen
som man

ståndsplikt.

Kravet

kännedom
att avgöra om flygningom piloten möjlighet
bör
det inte krävas något
inte.
Således
säker
eller
betraktas
som
en kan
drifttillstånd
i det fallet att en utövaren närstående krets är passagerare
förhållande
samt den ersättning
som utges till denne står i omedelbart
sin personliga

till

flygkostnadema

de direkta

och delas lika mellan

samtliga

ombord-

varande.
är det svårt att hitta ett uttryck som
den luftfart
och ändamålsenligt
sätt avgränsar
ett naturligt
som från
Det nuvarande
bör kräva ett drifttillstånd.
utflygsäkerhetssynpunkt

Enligt

trycket

utredningens

mening

förvärvssyfte

missvisande
genom
hos
viss
viljeinriktning
att det måste finnas en
och att verksamheten
eller utför flygningen

i

att ordet syfte antyder
den som tillhandahåller

utredningen

finner

något

eller omfattning
En viss viljeinriktning
ha en viss omfattning.
skall föreligga.
Det bör
för att tillståndsplikt
inte behöva föreligga
för
föreligger
objektivt
räcka med att vissa omständigheter
att en
rent
skall anses tillståndspliktig.
flygning
måste
skall

som förts ovan om syftet med
av det resonemang
får tillståndsplikten
anses vara beroende av om en flygoch
den
sker mot betalning. Enligt utredallmänheten
ning sker
om
ningens mening bör därför övervägas om dessa båda faktorer kan erMot

bakgrund

drifttillstånd,

sätta begreppet

i

Inledningsvis

förvärvssyfte

som gränsdragningsbegrepp.
att genom att använda begreppet mot
med bestämmelserna
överensstämmelse

kan det anföras

det en bättre
och JAR-OPS
i Chicagokonventionen

betalning

uppstår

l och
drifttillstånd
och limellan
kravet
koppling
en
kan det finnas skäl att även titta på den becensieringsförordningen
Enligt denna
greppsapparat
som används i licensieringsförordningen.
Eftersom

det finns
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avses med operativ licens ett tillstånd att mot betalning utföra lufttransgods. Eftersom det är fråga om en
port av passagerare, post och/eller
kan uttolEG-förordning
är det endast EG-domstolen
som auktoritativt
ka begreppet mot betalning. Det finns emellertid inga avgöranden från
EG-domstolen

i denna fråga. Det finns

inte heller några uttalanden

från

som ger vägledning beträffande vad som avses med utFör närvarande går det således inte att närmare
mot betalning.
vad som avses med detta uttryck i licensieringsförordningen.

kommissionen

trycket
avgöra

antas att mot betalning inte skall tolkas i en snäv bokstavlig mening, utan att det krävs något ytterligare och kvalificerande
skulle föreligga
så att det inte redan vid en enstaka flygning
moment,
ett krav på operativ licens.
Används uttrycket mot betalning som gränsdragande begrepp i den
kan dock

Det

lagstiftningen

svenska

kan det hävdas
skall

Säger man att begreppet
tydelsen, dvs. betydelsen

riktigt

vad detta

användas

enligt
Skulle

betyder.

att det kan uppstå olägenheter.
bei den gemenskapsrättsliga

licensieringsförordningen,
EG-domstolen

uttolka

vet man inte
begreppet kan

det hända att begreppet får en snävare betydelse än vad som från nationell synpunkt är önskvärt när det gäller att avgöra vilken luftfart
som
vilket fortfarande är en nationell angelägenhet.
skall kräva drifttillstånd,

betydelse kan å andra sidan den oläen egen nationell
har
inom
begrepp,
ett och samma rättsområde,
genheten uppstå att ett
har
sin
i
grund
gemenskapsrätten
olika betydelser beroende
om det

Ges begreppet

eller den nationella

rätten.

mening finns det inget hinder mot att begreppet
betalning
mot
ges en egen nationell betydelse. Detta särskilt med hänoch operativ licens har olika syften.
syn till att kravet på drifttillstånd
uttolkar
begreppet
Den olägenhet som kan uppstå om EG-domstolen
utredningens

Enligt

och ger det en annan innei licensieringsförordningen
mot betalning
börd än den betydelse begreppet ges enligt de svenska reglerna om
drifttillstånd
kan inte anses vara så stor att det finns skäl att avstå från
i den svenska lagstiftatt använda det som ett gränsdragningsbegrepp
föreslår därför utredningen
att kravet på
skall vara beroende av om en flygning sker åt allmänheten
och om den sker mot betalning.
det att företag, som inte har flygverksamhet
Inte sällan förekommer
Om ett sådant föbedriver viss flygverksamhet.
som sin huvudnäring,

ningen.

Sammanfattningsvis

drifttillstånd

retag utför flygtjänster
eftersom
drifttillstånd,

ersättning
koncern
koncernen.

utgår.

Detta

utomstående
de utomstående
innefattar

har ett eget flygbolag

uppkommer
betraktas

ett krav på
allmänhet
och

givetvis

som
att en företagsäven den situationen
företag i
som enbart utför tjänster
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Är det däremot

dvs. flygfråga om vad som brukar kallas
eller
organisations
för ett företags
verksamhet
egen
en
som bedrivs
och som utgör en
från utomstående
räkning och inte mot ersättning
verksamhet,
föreligger
eller organisationens
mindre del av företagets
Skälet härför är att firmainget krav på drifttillstånd.
det för närvarande
så länge verksamheten
som privatflyg
Även
med de nya gränsdragningsbegrepp
värvssyfte.
inte vara tillståndspliktigt,
förslår
skulle firmaflyg

flyg

sker
finns

klassas

åt allmänheten
det dock

skäl

eller

mot

att överväga

betalning.
om

Enligt

inte bedrivs

i för-

som utredningen
eftersom
det inte

utredningens

mening

borde

vara till-

inte firmaflyget

ståndspliktigt.
får ett drifttillstånd
Som ovan behandlats
ses som en auktorisation
skall
utnyttja
för
den
det
möjligt
att göra
gör
en viss flygtjänst
som
som
varför
bedriver
företag
kan
ifrågasättas
Det
ett
som
en riskbedömning.
inte skall genomgå en kontroll
som gör att de som
egen flygverksamhet
motsvarar
är anställda i företaget kan förvissa sig om att verksamheten
särskilt
de
anställda
finns
uppställda,
när
de krav på flygsäkerhet
som
inte har någon

personlig

relation

till

Den som skall resa privat
ett visst färdmedel eller inte.

piloten.

kan själv helt avgöra om han önskar anlita
att påverka
Den som är anställd i ett företag har begränsade möjligheter
sitt val av transportsätt
när han reser i tjänsten, eftersom han i stor utsträckning får anses hänvisad till det eller de transportsätt
som arbetskan det
givaren har anvisat. Har ett företag en egen flygverksamhet
således vara svårt för en anställd att hävda att han önskar resa på annat
Mot denna bakgrund kan det anses att det finns
sätt än med firmaflyg.
så att de som är
skall genomgå en kontroll,
ett behov av att firmaflyg

bedömning
av om verksamskapas det
en sådan kontroll
också allmänt sett ordning och reda och det uppkommer
ett bättre unBeläggs firmatillsynsverksamhet
derlag for Luftfartsinspektionens
inte
i
onödan
berörda
betunga
det
dock
får
flyget med ett tillståndskrav
anställda

i ett företag får en utomstående
föreskrivna
krav. Genom

heten uppfyller

När det är fråga om företag som har en begränsad flygverkform som i stor
kunna ske i förenklad
bör tillståndsprövningen
från företagets sida. Det
vilar på en anmälningsskyldighet
utsträckning

företag.

samhet,

när en anatt det inte finns skäl att kräva drifttillstånd
ställd i ett företag flyger själv i tjänsten för sitt eget behov. Överhuför de
med krav på drifttillstånd
vudtaget bör det aldrig bli aktuellt

bör framhållas

2 I Danmark har nyligen lämnats ett förslag om att det för företag som är hemför att få utfö
mahörande i Danmark skall krävas tillstånd av Trafikministeriet
finnaflyvning
med
Se
Rapport
m.m., Trañkmiom
passagerare.
ra firmaflyg
Februar
1999.
nisteriet och Statens Luftfartsvaasen,
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som en A-certifikatinnehavare

flygningar

har rätt att utföra

enligt

sitt

certifikat.
en särskild form av luftfart som brukar benämnas föreningsflyg och som kan beskrivas som en flygverksamhet
som bedrivs
till
lägsta kostnad
där olika subjekt samlas för att
inom en förening,
utnyttja flyget antingen som transportmedel eller enbart för nöjes skull
finns

Det

Begreppet

ning eller
citet

se

förekommer
föreningsflyg
sammanslutning

liknande

A-4.

BCL

I den följande

föreningsflyg

greppet

enbart i den förstnämnda

för närvarande

Det finns

flera olika

utgörs

av flygklubbama.

delen

fysiska

betydelsen.

inga bestämmelser

eller i tillämpningsföreskriftema
till
några förarbetsuttalanden
samhetens tillståndsplikt.
Det finns

även i den betydelsen att en förehela kapahar hyrt ett luftfartygs
dock beanvänds
framställningen
i luftfartslagstiftningen

Det finns heller inte
om föreningsflyg.
för
bedömning av verkstöd och ledning

av föreningsflyg. Den vanligaste formen
i dessa föreningar är till största
Medlemmarna
för
och flertalet av dessa utnyttjar flygplanen

former

personer
och nöjesflygning.

Ett annat exempel är föreningar som beför att
står av ett antal företag som har slutit sig samman huvudsakligen
transportbehov.
företags
sina
respektive
kunna tillgodose
ett flygplan och en medlem
När en förening endast tillhandahåller
finns det ingsjälv flyger flygplanet i egenskap av certifikatinnehavare

rekreation

När
skall behöva ha ett drifttillstånd.
till att föreningen
en anledning
dvs.
såväl
flygplan
pilot,
tillhandahåller
däremot
föreningen
som
en
uppkommer frågan om inte företill sina medlemmar
transporttjänst,
ett drifttillstånd.

ningen behöver

de gränsdragningsbegrepp
i vilken utsträckning
kämfrågoma
Med

som utredningen föreslår
en förenings medlemmar

blir

en av
är att bebli med-

Kan vem som helst utan kvalifikationer
måste
och få tillträde till föreningens verksamhet
lem i en flygförening
Genom att allallmänheten
anses ha erhållit tillträde till flygningarna.
och ersättning för flygningarna
till flygningarna
mänheten har tillträde

trakta

som allmänhet.

utgår till förmån
ståndspliktig.

för föreningen

skall verksamheten

betraktas

som till-

när den tillhandaFör att en förening inte skall vara tillståndspliktig
krav på kvalififinnas
något
det
måste
pilot
såväl flygplan
som
verksamheten
inte
så
i
föreningen,
att
medlemskap
för
erhålla
kation
att
står öppen för envar.
för medlemskap
Även om en förening har sådana kvalifrkationskrav
för allmänheten
stå
kan
verksamhet
inte
öppen
föreningens
att
anses

håller

kan ändå frågan

3 Se Lars-Göran

om tillståndsplikt
Malmberg,

uppkomma. När en flygförening

Rätt till luftfart, s. 418 ff.

har
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kvalifikationskrav

för att kunna erhålla
huvudsakligen

i föreningen,
men
består av företag och föreningmedlemmarnas
transportbeär att tillgodose
ens syfte huvudsakligen
hov, får föreningens
verksamhet
Eftersom
tydliga drag av ñrmaflyg.

föreningens

det enligt

medlemskap

medlemmar

utredningens

förslag

skall

krävas

ett drifttillstånd
kringgå dessa regler

för att få
bör man inte kunna
genom att
tillsammans
med andra företag driva en flygförening
i stället för att
bedriva finnaflyg
i respektive företags namn. När en tlygförening
i hu-

firmaflyg

bedriva

måste det därför betraktas
en ersättning för firmaflyg
varför den enligt utredningens
bedriver
firmaflyg,
att föreningen
slag blir tillståndspliktig.

vudsak

utgör

har behandlats

Ovan

den tlygsäkerhetsmässiga

tillståndsplikten

som
förför

lufttransporter
som sker mot ersättning. Det finns även annan form av
luftfart där det av flygsäkerhetsskäl
finns anledning att kräva tillstånd.
Enligt 84 § andra stycket LF får skolor för sådan utbildning
som
krävs

för

certifikat

Luftfartsverket.

inte

utan tillstånd
av
Luftfartsverkets
89 § LF
till-

och behörighetsbevis

Vidare

krävs

det enligt

drivas

av särskild art, dvs. när man
föreTillståndsplikt
slag av arbeten med hjälp av luftfartyg.
inte föreligger.
I sak finligger i båda dessa fall även om förvärvssyfte
inte skäl att göra några påtagliga
ändringar när det
ner utredningen
stånd

till

s.k. övrig

utför

olika

luftfartsverksamhet

för flygutbildning
och för att utföra olika
om tillstånd
finner emellerarbeten
med
luftfartyg.
Utredningen
hjälp
av
av
tid att det skulle vara bra om dessa båda tillstånd kunde åsättas särskilförslår därför att de skall benämnas utbildningsda namn. Utredningen

gäller

reglerna

former

närvarande
avses med bruksflyg
med luftfartyg
som bedrivs
vars
överstiger
5 700 kg och som inte är skolhögsta tillåtna flygmassa
flyg, samt viss luftfartsverksamhet
av särskild art. Till följd av utredså att det i prakningens förslag får begreppet bruksflyg omdeñnieras,
tillstånd

och

För

bruksflygtillstånd.

luftfartsverksamhet

i förvärvssyfte

ofta använda begrepsammanhang
det i internationella
motsvarar
pet aerial work.
När det gäller kravet på trafiktillstånd
är det betingat av luftfartens

tiken

internationella

reglering

och det nationella

behovet

av att utforma tillsåväl för inhemska

luftfarten
för den kommersiella
utländska
med
luftfartspolitiska
i
enlighet
överväganoperatörer
som
den och nationella
intressen och behov i övrigt. Den grundläggande

ståndsgivningen

principen

i den internationella

lufträtten

sitt luftrum.

är att varje stat har uteslutande

Därför

är flygning
över respektive
tillåten
endast med denna stats samstatens territorium
tycke. En stat kan lämna sådant samtycke antingen genom att ingå ett
eller multilateralteller genom ett enbilateralt
avtal med annan stat
sidigt beslut.
och ovillkorlig

till

eller

från

rätt till

1999:42
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över vilka tillstånd
som enges en schematisk uppställning
för
bedriva
olika former av luftfart.
behövs
förslag
ligt utredningens
att

Här nedan

Tillståndskrävande

Lufttransporter
somskeråt
"mänhetenmot
betalning
Regelbunden
trafik

luftfart

Driñtillstånd
enligt7 kap2 §
LL

Lufttransporter Driñtillstând
enligt7 kap2 §
somskeråt
allmänheten
LL
mot
betalning
Icke regelbunden
trafik

Rundflyg

Driñtillstând
enligt7 kap2 §
LL
Rundflygär att
betrakta
somen
luñtrausport

Driñtillstånd
enligt7 kap2 §
LL.
BruksflygtillBruksflyg,tex:
ståndenligt7
Jordbruksflyg
Mätn-o inspflyg kap.7 § LL
Bogsertlyg
Trañkövervakn
Skogsbrandbevak
Fotoflyg
Reklamflyg
Luftfart somavser Utbildningstillståndenligt7 kap
utbildning
8§LL

Firmallyg

enligt

Lufträttsutredningens

förslag

Operativ
licensOL Flygiöretag med svensktSvenskt flygflirctag: OL
enligt licensierings-dritttillstånd:inget krav på enligt licensieringsförordningensamt trañktillstånd
trafiktillstånd
förordningen
enligt7 kap9 § LL utfärdat
avregeringen
har
Flygtöretag
som harsvensktFlygtöretagsom
driñtillstând:
driñtillstånd: trañktillstandsvenskt
enligt7kap9 § LL
tillstånd enligt bilateralt
eller multilateraltluflfartsavtaloch/ellertratiktillstând
enligt7 kap9 § LL utfärdat
avregeringen
licensOL Flygföretag med svenskt Svenskt flygtöretag: OL
Operativ
licensieringstörenligt
enligtlicensierings-driñtillstånd:inget krav
trafiktillsténd
ordningensamt trañktillförordningen
ståndenligt 7 kap9 § LL
utfärdat
avLFV

tillämpligt

tillämpligt
tillämpligt

Flygfliretag
frånannatland:
som harsvensktFlygföretag
driñtillstánd: trafiktillstándtrañktillstánd
enligt7 kap9
enligt7 kap9 § LL. Undantag§ LL och/eller tillstånd
enligt9 §4 st.
fårmedges
enligt bilateralt eller
multilateralt luñfartsavtal.
enligt
Undantag
får medges
9 § 4 st.
Flygfbretag med svenskt tillämpligt
driñtillstând:inget krav på
trafiktillstánd
Flygföretag
som harsvenskt
driñtillstånd: trañktillstånd
enligt7 kap9 § LL. Undantag
fårmedges
enligt9 §4 st.
Ingetkrav trafiktillstånd Ingetkravpåtrafiktillstånd
Flygtöretag med svenskt Ingetkravpåtrafiktillstând,
inget krav 7 kap.9 § 2 LL
bruksflygtillstånd:
trañktillstand
Flygtbretag
som harsvenskt
brukstlygtillstånd:trañktillståndenligt7 kap9 § LL, dock
tärundantag
medges

tillämpligt

Ingetkrav trañktillstånd.

tillämpligt
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och uthyrning

In-

11.3

av

luftfartyg

finns
Vid sidan av licensieringsförordningen
förslag:
tillstånd
till
inoch
luftfartslagen
bestämmelse
i
utom
av en
bör utformas
Denna bestämmelse
ett
hyrning av luftfartyg.
som
reför regeringen eller den myndighet
lativt Vitt bemyndigande
som reför att hyra
när det krävs tillstånd
geringen bestämmer att föreskriva

Utredningens
behov

eller hyra ut luftfartyg,

I vissa fall

det ett behov av att reglera in- och uthyrning
av lufthar gjort sig gällande främst i fråga om hyresarran-

finns

Detta behov

fartyg.

luftfart
som bedriver tillståndskrävande
gemang mellan två flygföretag
och utsärskilt
detta
ingäller
lufttransporter,
i form av kommersiella
med besättning s.k. wet lease över gränsema.
hyrning av luftfartyg
detta omhar kommit till stånd
En viss europeisk harmonisering
genom EG, ECAC
nationella
kompletterande
råde

luftfartssamarbetet.

naviska

derlättandet

antagandet
överföring
övriga

och

JAA.

regler,

För

bland

Ett viktigt

svensk

del finns även vissa
det skandigrundade
annat
och unled ihannoniseringen

utan besättning s.k. dry lease utgör
av in- och uthyrning
i
Chicagokonventionen,
bis
artikel
83
som innebär att en
av
skall godtas av
ICAO-stater
mellan
två
av tillsynsansvaret

ICAO-stater.

I EG-rätten

i rådets förordav luftfartyg
för
lufttrafikföretag
tillstånd
utfärdande
av
om
Denna förordning
är som tidigare nämnts
gods mellan
lufttransport
av passagerare, post och/eller

regleras

in- och uthyrning

nr 2407/92
licensieringsförordningen.

ning EEG

tillämplig

vid

Luftfart
t.ex.
mot betalning.
som inte är transporter,
Förordningen
faller utanför licensieringsförordningen.
på utländska flygföretag
är heller inte tillämplig
som är hemmahörande
Enligt artikel 10.1 i
trafik
inom
Sverige.
utanför EG och som bedriver

olika

flygplatser

s.k. aerial

work,

skall, för att säkra upprätthållandet
av ett
luftanvänder
och ansvar, ett lufttrafikföretag,
ett
som
med
företag
eller
förser
företag
ett
annat
fartyg som tillhör
ett annat
tillståndsmyndigheten.
inhämta ett förhandsgodkännande
luftfartyg,
av
mellan
Villkoren
för godkännandet skall utgöra en del av leasingavtalet

licensieringsförordningen

krav på säkerhet

10.2 finns ett allmänt krav som innebär
parterna. I artikel
flygsäkerhetsstandard
lease skall det inhyrda flygföretagets

att vid wet
motsvara

den standard som gäller för det inhyrande flygföretaget.
i 7 kap. 7
regleras in- och uthyrning
I luftfartslagen
av luftfartyg
har regeringen eller den myndighet
Enligt denna bestämmelse
som re-
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tillstånd
för
krav
att föreskriva
tillstånd får föreskrivas
till brukare. Krav
upplåtelse av luftfartyg
om
eller annars till luftfarten
hänsyn till flygsäkerheten
det behövs med
och trañkpolitiska
luftfartsDet senare ledet torde syfta
inom riket.
bestämmer

ger-ingen

bemyndigats

tillstånd

Kravet

bedömningar.

får även gälla tillbehör

eller

reserv-

delar.
91 § LF

Enligt

första

stycket

första

meningen

krävs

tillstånd

för

samt
utan förare dvs. uthymingsverksamhet
av luftfartyg
lease
s.k.
out.
Endry
besättning,
luftfartyg
enstaka uthyrning
utan
av
mellan
ligt andra meningen krävs det inte något tillstånd för upplåtelse
dem som har rätt att utöva luftfart i förvärvssyfte,
om luftfartyget
an-

upplåtelse

vänds

med
som upplåtaren har tillstånd till dvs. uthyrning
LF
gäller
meningen
första
§
out.
91
även
s.k. wet lease
an-

i luftfart

besättning,

nan flygmateriel.
Inhyming
utan besättning, s.k. dry lease in, är inte uttryckligen
reglerat i LL och LF. Inte heller s.k. wet lease in synes reglerat genom
91 § LF, då det i första stycket andra meningen endast talas om upplåtelse och upplåtaren,

dvs. uthyrning.
i LL och LF finns

det dock ett flertal befinns en
Därtill
luftfartyg.
och
uthyrning
inav
om
för
luftfart
i
regelbunden
tillståndsgivning
trai
fast praxis
regeringens
föreskrivs
utnyttjande
att ett
fik, som innebär att det regelmässigt
av
godkänkräver Luftfartsverkets
trañktillstândet
med inhyrda luftfartyg
bestämmelserna

Utöver

stämmelser

i BCL

nande.
Även

bestämmelser i licensieringsförordningen
om det numera finns
uthyrning av luftfartyg finns det behov
och
inför
om krav på tillstånd
lagstiftning om in- och uthyrning,
i svensk nationell
av bestämmelser
eftersom det finns luftfart som inte täcks av licensieringsförordningens
bestämmelser,
t.ex. aerial work och llygskoleverksamhet samt inte
minst

luftfart

bedriver

som ett flygföretag
inom svenskt område.

som är hemmahörande

utanför

EG

behovet av att reglera in- och uthyrning av luftfartyg
skäl.
och luftfartspolitiska
både av flygsäkerhetsskäl
starkast gälsig
inoch
gör
uthymingen
kontrollera
Behovet av att
med
i
enlighet
lande vid wet lease. Vid wet lease brukas ett luftfartyg
Det nationella

motiveras

tillstånd. l sådant fall är det viktigt
att
flygsäkerhetsmässiga
för att
hyresarrangemang,
kontroll
över flygföretagens
inte skall kunna
och framför allt flygsäkerheten
reglerna om tillstånd
från
kringgås. Detta gäller i särskilt hög grad inhyming av flygföretag
länder som har en lägre flygsäkerhetsstandard än Sverige. Den flygsä-

uthyrarens

Sverige

har

kerhetsmässiga
ra att ett inhyrt

prövningen
utländskt

av wet lease syftar således till att kontrollehar samma
och dess luftfartyg

flygföretag
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som krävs

flygséikerhetsstandard

för

ett svenskt

flygsäkerhetsmässigt

tillstånd.

tillståndsprövningen
av wet lease skall huvudinte de facto innebär
att inhymingsarrangemanget
tillstånd
eller
krav
såtrafikrättigheter,
gällande
kringgående
ett
av
nationella
bestämmelser.
Vidare
enligt
väl enligt EG-regleringen
som
Den luftfartspolitiska
kontrollera

sakligen

sker i överensstämmelse
att inhymingen
att kontrollera
med beaktande av
kan
tillämpliga
och villkor
vara
som
kan nämSlutligen
beredskapssynpunkter.
och
konsumentskyddst.ex.
och
trafikpolitiska
prövningen
flygsäkerhetsmässiga
både
den
av
nas att
finns

anledning

med de regler

flygföretag
mellan två utländska
ett wet lease-arrangemang
som inneför
trafiktillhuvudsak
sker
inom
i
Sverige,
fattar beflygning
ramen
av
ståndsgivningen
Vid

och den myndighetskontroll

dry lease gör sig kravet

ka starkt

gällande.

in skall luftfartyget
och brukas
därför

som följer av denna.
för in- och uthyrning inte li-

hyrs in utan besättning
När ett luftfartyg
flygsäkerhetsmässiga
föras in iinhyrarens
med detta. När

i enlighet
eftersom

behov

tillstånd.
flygsäkerhetsmässiga
hyrs ut utan besättning dry
luftfartyg

get förs

lease

dry

tillstånd

det gäller dry lease in finns

av att kräva ett särskilt
prövning
det sker en motsvarande

inte något direkt

hymingen,

på tillstånd

tillstånd
innan

det

för in-

luftfarty-

i inhyrarens

När ett svenskt
detta sker till utlandet

lease out

och

kan det dock finnas ett svenskt intresse av att ha
Även om tillsynsansvaret
under uthyrningen
kontroll
över uthymingen.
i det inhyrande företagets hemmaland
tas över av tillsynsmyndigheten
förblir svenskregistrerat
skall
under förutsättning
att luftfartyget
efter hyresperiodens utgång återlämnas till Sverige. Det
tillsynsansvaret
är därför

luftvärdighetskrav
är av
ett svenskt intresse att inhyrarstatens
under uthymingsstandard som de svenska och att luftfartyget

samma
tiden underhålls

ett godtagbart sätt.
Sammanfattningsvis
att det vid sidan av licensieanser utredningen
bestämmelse
i luftfartslagen
behov
finns
ringsförordningen
om
av en
bör
Denna bestämmelse
tillstånd
till in- och uthyrning
av luftfartyg.
utfonnas

myndighet

för regeringen
eller
vitt bemyndigande
som ett relativt
det
krävs
föreskriva
bestämmer
när
regeringen
att
som

stånd för att hyra in eller hyra ut luftfartyg.

den
till-
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12

Vissa

12.1

Inledning

bestämmelser

lufftrafiken

om

Kapitlet omfattar
om lufttrafiken.
stadganden som har det gemensamt att de är av betydelse vid
finns således bestämmelser
landI kapitlet
om trafikregler,
finns

I 8 kap. LL
ett antal
luftfärd.

ningsskyldighet,

vissa bestämmelser

transporter

stämmelserna

i 8 kap. LL

Beav visst gods och fartygshandlingar.
bestämmelser
i
kompletteras
93-106
av

LF.

12.2

för

Trafikregler

för luftfart

Trafikregler

förslag:

Utredningens

luftfarten

av Luftfartsverket.
De överträdelser
av trafikreglema

inom

svenskt

områ-

de fastställs
beskrivs

som kan följas

av frihetsstraff

i luftfartslagen.

stadgas att regeringen eller den myndighet regeringen
föreskrifter
om vad som skall iakttas vid luftfarder för att olyckor och olägenheter skall undvikas. Med stöd av denna
för
bestämmelse
har förordningen
1961:563
angående trafikregler
I 8 kap.

1 § LL

meddelar

bestämmer

luftfarten

utfärdats.

Enligt

fikregler

for luftfart

inom

melse

med de internationella

konventionen
i samråd

svenskt

fastställelse.
Civil

område

Själva

Luftfart

svenska

militära

-

förslag

trafikreglerna,

dvs. bilaga

trafikregler

till

trafikreglema

luftfartyg

Det åligger

grundval

samt underställa

Trafikregler

regeringen

i huvudsaklig

Försvarsmakten

utarbeta

fastställer

område

med däri gjorda ändringar.

med

fikreglerna
inom

denna förordning
svenskt

för

2 till

Chicago-

Luftfartsverket

att
internationella
de
traav
som skall gälla vid luftfart

regeringen

kungörs
luftfart

tra-

överensstäm-

sådana

förslag

sedan i Bestämmelser
BCL-T.

gäller dessa trafikregler

För

luftfart

för
för
med

om inte annat över-
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Vissa bestämmelser

och Luftfartsverket

med Försvarsmakten

i samråd

enskommits

SOU

om lufltrafiken

1999:42

i enlig-

het med 5 § i förordningen.
svenska

Erforderliga

ventionen.

bilagor

18 olika

för närvarande

Det finns

annex

bestämmelser

till

Chicagokon-

med anknytning

till

var
Det är endast traoch en av dessa bilagor ges ut av Luftfartsverket.
Dessa
fastställas
frkreglema
av regeringen.
som har bedömts behöva
teknisk
bilagorna
i
de
övriga
bestämmelserna
av
regler är i likhet med
Utredningen
ställningstagande.
natur och innebär inte något politiskt
anser därför att även trafikreglema
Luftfartsverket.
nämnda

bör kunna

fastställas

av

döms den som bryter mot bl.a. de ovan
till böter eller fängelse i högst sex månader.
medför
RF
ett
andra stycket regeringsforrnen

13 kap. 2 § 12

Enligt

i princip

trafikreglema

LL

7§
inte rätt att medför regeringen
att utfärda föreskrifter
böter.
Enligt samma
brott
rättsverkan
än
dela föreskrifter
av
om annan
förebemyndigande,
innehåller
lagrum kan dock riksdagen i lag, som

Enligt

8 kap.

bemyndigande

än böter för överträdelse
av föreskrift
även annan rättsverkan
s.k. blankettstöd av bemyndigandet
med
meddelar
regeringen
som
straffstadgande.
regeringen
Enligt 8 kap. 11 § RF kan riksdagen, när den bemyndigar
i visst ämne, medge att regeringen överlåter
att meddela föreskrifter
skriva

att meddela bestämmelser
blankettstraffstadganden

förvaltningsmyndighet
RF

endast

sådana

i ämnet.

I 8 kap. 7 §
sanktionerar

som
Det synes dock inte finnas något formellt
av regeringen.
i lag även används för att sankhinder mot att blankettstraffstadganden
med stöd
meddelar
tionera föreskrifter
som en förvaltningsmyndighet
RF.‘
§
11
8
kap.
enligt
av subdelegation
hinder mot att låta en
Även om det inte skulle finnas något formellt
förfoga över en så allvarlig sanktion som fängförvaltningsmyndighet
nämns

föreskrifter

else anser utredningen,
kap. 7 § andra stycket
efter

att i största möjliga
av frihetsstraff.

med vad som har uttalats i motiven till 8
1973:90 s. 315, att man bör sträva
i lag beskriva de gärningar som
utsträckning

i likhet

RF prop.

kan följas

beträffande
lämpligheFör att det inte skall uppkomma tveksamhet
Luftfartsverket
till
rätten
att meddelegation
det
sker
av
ten av att
en
trafikreglema
överträdelser
de
bör
luftfarten
för
dela trafikregler
av
i luftfartslagen.
beskrivas
frihetsstraff
kan
följas
av
som
har dock utredningen
1990:14
Vid en genomgång av BCL-T LFS
bör
vilken en överträdelse
beträffande
funnit endast en bestämmelse
i
3.1.1
bestämmelsen
frihetsstraff.
Detta
är
kunna följas av
mom
om att

‘ Håkan Strömberg,
2 uppl., s. 78

Nonngivningsmakten

enligt

1974 års regeringsform,

SOU 1999:42

Vissa bestämmelser

om lufitrafiken

inte får manövreras
ett så vårdslöst eller hänsynslöst sätt
bör såleatt andras liv eller egendom utsätts för fara. Denna trafikregel
des beskrivas och straffbeläggas
i luftfartslagen.

luftfartyg

12.3

Transporter

Utredningens

förslag:

av

De

Visst gods

nuvarande

bestämmelserna

i luftfarts-

och av annat gods än
lagen 1992:1300
krigsmateriel
om
och lagen 1982:821
krigsmateriel
om transport av farligt gods.
och lagen om transport
En hänvisning till lagen om krigsmateriel

lagstiftningen

av krigsmateriel
om transport
med
till
hänvisningar
ersätts

i
av farligt gods kan dock inte helt ersätta behovet av bestämmelser
för
visst
villkor
varför
gods,
luftfartslagstiftningen
transport
av
om
det tas
om att regeringen
en särskild bestämmelse i luftfartslagen
eller den myndighet
som regeringen bestämmer har rätt att av hänsyn till

luftfartyg

flygsäkerheten

eller

luftfartsskyddet

förbjuda

transport

med

av visst gods.

i rätten att transportera visst gods med luftRegler om inskränkningar
fartyg finns i 8 kap. 4 § LL, vilken ansluter till artikel 35 i Chicagokonventionen.

Enligt

artikel

35

a

i Chicagokonventionen

får krigsmateriel

inte

med ett luftfartyg
eller över stats territorium
som används
luftfart
Enligt
i internationell
stats medgivande.
utan ifrågavarande
bestämmelser
meddela
vad
angående
som
samma artikel skall varje stat
Vid utfärvid tillämpningen
av artikeln är att anse som krigsmateriel.
befordras

till

skall, för att likformighet skall uppnås,
av sådana bestämmelser
Såtill
de
ICAO
tid efter annan må framlägga.
förslag
tas
som
vitt känt har ICAO inte lämnat några sådana förslag.
artikel
Vidare
förbehåller
sig varje fördragsslutande
stat enligt
dandet

hänsyn

rätt att med hänsyn till allmän ordning och säkerhet reglera eller
befordran
till eller över dess territorium
av annat gods än
åtskillnad
under
ingen
krigsmateriel,
förutsättning
görs mellan egna
att
35 b

förbjuda

luftfartyg

och andra staters luftfartyg.
kai artikel 35 a och b är i viss mån av olikartad
dikterat
interraktär; det förra stadgandet torde huvudsakligen
vara
av
nationellt
skäl, medan det senare stadgandet främst synes ta
politiska

Stadgandena

sikte på flygsäkerheten.

stycket LL, som motsvarar artikel 35 a i Chicamed
inte får transporteras
att krigsmateriel
eller
den
myndighet
regeringen
tillstånd
regeringen
utan
av

I 8 kap. 4 § första

gokonventionen,

luftfartyg

föreskrivs

287
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Vissa bestämmelser

Vad

bestämmer.

av kungörelsen
av krigsmateriel

SOU 1999:42

om lufitrafiken

framgår
mening är krigsmateriel
som i luftfartslagens
befordran
med närmare bestämmelser
1961:657
om
finns en uppräkI denna kungörelse
med luftfartyg.

av sådana föremål
kemiska och radioaktiva

ning

ammunition,

som skjutvapen,
stridsmedel
m.m.

Bortsett

sprängämnen,

från vissa undantag,

är det regeringen som beviljar tillstånd
som bl.a. rör inrikes transporter,
luftfartyg.
med
till transport av krigsmateriel
artikel 35 b
i
Enligt 8 kap. 4 § andra stycket LL, som motsvarar
bestämmer,
eller den myndighet
får regeringen
Chicagokonventionen,

ordning och säkerhet, förbjuda
om det krävs av hänsyn till allmän
Regeringen
gods
än krigsmateriel.
med luftfartyg
transporter
av annat
föreskriva
i
§
LF
102
att
detta bemyndigande
har utnyttjat
genom att
efter samråd med andra myndigheter
Luftfartsverket,
vars verksamhet
får föreskriva

berörs,

som
medför

brandfara

för transport

villkor

med luftfartyg

eller fara för explosioner

av sådant gods

eller Sanitära olägenheter,

eller radioutrustning,
fartygets instrument
eller något annat som kan påverstrålning
radioaktiv
eller
avger gas
eller
besättningen
ka fartyget,
passagerarna, eller
eller
orsaker måste anses farligt för säkerheten
av andra liknande
störande för ordningen ombord. Verket får besluta att godset får transeller helt förbjuda att det transporteporteras bara med vissa luftfartyg

påverkar

ras med luftfartyg.
paragraf
I sistnämnda

det även en bestämmelse
om att andra
på
i passagerarutrymmet
inte får medföras
skjutvapen än tjänstevapen
Luftfartsför
förvärvssyfte
används
i
persontransporter.
luftfartyg
som
verket f°ar dock medge undantag från förbudet.
och lagen 1982:821
I lagen 1992:1300
om
om krigsmateriel
finns

gods finns regler som synes motsvara bestämmeloch farligt
av krigsmateriel
om transport
serna i luftfartslagstiftningen
finner därför att det bör övervägas om inte de aktugods. Utredningen
kan ersättas av en hänvisi luftfartslagstiftningen
ella bestämmelserna
ning till dessa lagar.
inte föras ut ur
får krigsmateriel
Enligt 6 § lagen om krigsmateriel

transport

av farligt

förutan tillstånd,
om inte annat följer av den lagen eller annan
Sverige
i
tillverkning
såväl
efter
utförsel
fattning. Bestämmelsen
avser
förvaring
utförsel
efter transitering,
som efter import till Sverige eller
eller i frihamn se prop. 1991/92:174
på tullager, tullupplag
s. 101.
och lagen om
i luftfartslagstiftningen
bestämmelserna
De aktuella
landet

på grund av bl.a. att de förra tar
Som en följd
själva utförseln.
på
och de senare
transportsättet
i luftfartslagstiftningen
även inrikes
bestämmelserna
omfattar

krigsmateriel
sikte
härav

transporter.

har något olika

omfång,
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Vissa bestämmelser

Det grundläggande
skall

att regeringen

om lufltrafiken

syftet med båda regelverken

får dock anses vara
och över vilka vaha kontroll
över vapenexporten
väl givit tillstånd
Sverige.
Har
regeringen
genom

pen som transiteras
hur de
till export av vapen är det främst en fråga om transportsäkerhet
aktuella vapnen skall transporteras.
Det synes därför inte finnas något
i LL, utan den reglebehov av särskilda bestämmelser
om krigsmateriel
genom en hänvisning till lagen om krigsmateriel.
behandlas kan det dock alltjämt finnas ett behov att av

kan ersättas

ringen

Som nedan skall

hänsyn

till

vapen.
När

det gäller

eller

luftfartsskyddet

flygsäkerheten

reglera

transporten

av

finns som
transport
av farligt gods med luftfartyg
härom i lagen om transport av farligt
även bestämmelser
lag omfattar alla transportslag och alla de varuslag som

ovan nämnts
gods. Denna

anses farliga i transportsammanhang.
Med farligt gods förstås enligt lagens 2 § gods som består av eller
kondenserade
eller under
innehåller
explosiva varor, komprimerade,

tryck

lösta

brandfarliga

gaser,

antändande

varor

varor,
oxiderande

vätskor,

som utvecklar

brandfarliga
brandfarlig

fasta varor, självgas vid kontakt med

varor, organiska peroxider, giftiga varor, vämjeliga
radioaktiva
med
benägenhet
att orsaka infektioner,
varor,
varor, varor
frätande varor samt magnetiskt material och som på grund därav vid
människor,
djur, egendom eller i miltransport kan medföra skador
vatten,

jön eller påverka

transportmedlets

säkra framförande.

eller den myndighet

som regeringen bestämmer
vilka
föreskrifter
meddela
att
om
varor som skall anses
till
med
hänsyn
2§
transportmedel,
godsenligt
gods
utgöra farligt
Enligt 7§ får transport
ske
mängd eller andra transportförhållanden.
och under de förutsättningar
endast på de villkor
som anges i lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.
I 5 § har regeringen

bemyndigats

stöd av bemyndiganden
i lagen har regeringen utfärdat förordningen 1982:923
om transport av farligt gods. I 2 § i denna förordi fråga om
ning utpekas Luftfartsverket
som transp0rtmyndighet
Med

lufttransporter.

Enligt

4§

i samma
enligt

förordning

skall

transportmyndig-

5 § lagen om transport
av farligt
och
gods. I förordningen
var
en inom sitt
ges transportmyndighetema,
föreskrifter
område, även ytterligare
bemyndiganden
att utfärda
om
transport av farligt gods se bl.a. 22 §.
lagen om
innebär
detta att Luftfartsverket
Sammantaget
genom
heterna

meddela

föreskrifter

ges
av farligt gods och den till lagen anslutande förordningen
vittomfattande
bemyndigande
att utfärda föreskrifter
ett tämligen
om
med
utredningens
mening
Enligt
luftfartyg.
farligt
gods
transport
av
transport

inte finnas något behov av att ha särskilda regler i lufttill
fartslagstiftningen
om transport av farligt gods, utan en hänvisning
synes det därför

10 19-0665Nyluftfanslag
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Vissa bestämmelser

om lufttrafiken

lagen om transport
lig.

av farligt

gods får i detta hänseende
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anses tillräck-

och lagen om transport av
lagen om krigsmateriel
i luftbehovet
helt
inte
ersätta
farligt
av bestämmelser
finns
visst
gods.
Det
för transport
fartslagstiftningen
av
om villkor
nämligen varor som inte omfattas av dessa lagar men som ändå kan
Som exempel kan nämeller flygsäkerheten.
påverka luftfartsskyddet
eller radioutrustning
instrument
luftfartygs
påverkar
ett
nas gods som
till

En hänvisning

gods kan dock

enligt lagen om
från kravet på tillstånd
som är undantagna
kan också anmärkas att även
När det gäller krigsmateriel
krigsmateriel.
kan det finnas bekrigsmateriel
lagen
enligt
tillstånd
har
givits
om
om
förbjuda
eller
flygsäkerheten
luftfartsskyddet
till
med
hänsyn
hov av att
därför
föreslår
Utredningen
eller reglera transporten
av krigsmateriel.
samt vapen

att det tas in ett särskilt stadgande om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har rätt att av hänsyn till flygsäkerheten
förbjuda transport med luftfartyg
eller luftfartsskyddet
av visst gods.
bestämmelse
i 102 §
närvarande
för
det
Som ovan nämnts finns
en
medföras
i passageLF om att andra skjutvapen än tjänstevapen inte får
för
används
i
förvärvssyfte
persontranspå luftfartyg
rarutrymmet
som

mening finns det alltjämt behov av en motporter. Enligt utredningens
kan dock utfärdas
bestämmelse.
En sådan bestämmelse
svarande
av
förslag till 8 kap. l1 § luftLuftfartsverket
med stöd av utredningens
brott mot denna
förslag kommer
Enligt utredningens
inte att förskylla högre straff än böter se 14 kap. 1 § 17 i
Det kan därför inte anses finnas någon beförslaget till förordning.
får utfärda förbud mot att medföra
tänklighet
mot att Luftfartsverket
på ett luftfartyg.
vapen i passagerarutrymmet

fartsförordning.
bestämmelse

kan även erinras om att den som innehar ett skjutha
rätt till det kan dömas för vapenbrott enligt 9 kap. l §
vapen utan att
Vidare kan det erinras om att enligt utredningvapenlagen 1996:67.
luftfartslag,
som motsvarar de nuvaranens förslag till 6 kap. 13-16
på
i lagen 1970:926
i 1-4
de bestämmelserna
om särskild kontroll
brott
för
förebygga
utgör
kontroll
får
särskild
att
äga
flygplats,
som
rum
skall sökas efter
Vid kontrollen
hot mot luftfartsskyddet.
ett allvarligt
I sammanhanget

vid
till användning
vapen och andra föremål, som är ägnade att komma
sådana brott. Om ett sådant föremål påträffas kan det ofta tas i förvar
Armars skall den som medför
i rättegångsbalken.
enligt bestämmelser
visst
det
på
förvara
sätt, t.ex. hos personalen
föremålet
att
uppmanas
Den som inte rättar sig efter en sådan uppmaeller i bagageutrymmet.

ning får avvisas

från flygplatsen.
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Utredningens

förslag:

Bestämmelserna

om lufttransporter

lämnas

oförändrade.

de privaträttsliga

I 9 kap. LL finns
I detta

luftfartyg.
vid

kapitel

bestämmelserna

och personförsening

personskada

med
om transporter
om flygföretagens
ansvar
respektive när bagage eller gods

är bestämmelserna

med forumreglema
kommer bort, skadas eller försenas -tillsammans
konventioner
de mest centrala. Reglerna återspeglar de internationella
från år
som finns på detta område, av vilka Warszawakonventionen
har också
Denna överenskommelse
1929 är den grundläggande.
av i stort sett alla jordens stater. I och med den tekniska,
utveckling som skett sedan år 1929 har
kommersiella
och rättspolitiska
Warszawakonventionen.
modernisera
I några fall
olika försök gjorts att

tillträtts

i andra fall

har detta lyckats,

har olika

internationella

överenskommel-

anslutning för att träda i kraft. Förändringarna
ser inte vunnit tillräcklig
anslutning för att träda i kraft eller
tillräcklig
vunnit
de
har
sig
- vare
tiden blivit överspelade.
med
utsträckning
Under
i betydande
inte
internationella
årens lopp har skett en uppluckring
systemet
av det
bl.a.
initiativ,
och
olika
nationella
regionala
genom
en EGgenom

förordning.

Arbete

pågår därför

Warszawa/Haag-systemet,
Den

lingen.

svenska

lagstiftningen

9 kap LL

i lydelse

för närvarande

med en revision

av hela

se nedan.

återspeglar

enligt

den internationella

SFS 1986:166

bygger

utveck-

på Warszawaår 1955. Även

från
genom Haagprotokollet
i Guadalajarakonventionen
från år 1961 om transporter
fraktföraren
har här
som utförs av någon annan än den avtalsslutande
tillsammans
med de mera formella ändringar som följer
inkorporerats,

konventionen

reviderad

bestämmelserna

av Montrealprotokollen
nr 1 och 2 från 1975. Slutligen kan nämnas att
inhemska lufttrañkföretag
åläggs ett högre ansvarsbegränsningsbelopp,
särskilda
SDR
jämfört med 16 600 SDR för
dragningsrätter
100 000

övriga,
nationerna

en

åtgärd
vidtagit

av medlemmarna

som många av de mera välutvecklade
däribland
för att höja ersättningsbeloppen,
i den Europeiska

Luftfartskonferensen

luftfartsde flesta
ECAC.

I
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Warszawastater som enbart biträtt den ursprungliga
äldre regler
skall dock enligt övergångsbestämmelserna
I sådana fall är lagen 1937:73
om befordran med luftfartyg

förhållande

till

konventionen

tillämpas.

tillämplig.

fortfarande
ändras

i 9 kap.
av de centrala bestämmelserna
Härmed
inkorporerades
1986:619.
SFS
se

följer

av

Flera

nr 3 och
och ett i

Montrealprotokollen

kom snart att
de ändringar
som

LL

Bl.a.

infördes

för

ogenombrytbart

princip
ett strikt
ansvar
på 100 000 SDR. Denna lagändring trädde
ansvarsbegränsningsbelopp
i kraft år 1988. Till följd av att Montrealprotokollen
nr 3 och 4 ännu år

personskador

i 9 kap. LL endast
ändringar
1988 inte trätt i kraft kom nu redovisade
faller
utanför
luftfart
och
luftfart
för
inrikes
gälla
som
att
Warszawakonventionen
internationella

Den

se SFS 1988:1222.
innehåller

nr 3 — som bl.a.

medfört

att Montrealreglerna för ersätttorde komma träda i kraft.

har dock

utvecklingen

de centrala

protokollet
ning vid passagerarskador - inte någonsin
Efterhand
kom den högsta ersättningsnivån,

100 000 SDR,

i många

år 1996 en
att uppfattas som för låg. Så antog t.ex. ECAC
till
ansvarsbegränsningsbeloppet
höja
till
resolution
att
som syftade
länder

250 000 SDR.
har utvecklingen

IATA,

principen

stater som bland flygbolagsorganisationer,
därefter
gått mot ett erkännande

såväl bland

håll,

På olika
särskilt

att en passagerarskada skall ersättas fullt ut. Samtidigt

av
har det

har
svårt att hitta lösningar som kunnat godtas globalt. Inom IATA
vilken
medlemsordning
utarbetats
således
genom
en frivillig
sig att med vissa
kan förbinda
i sina befordringsvillkor
flygföretagen
undantag åta sig obegränsat ansvar med strikt ansvar upp till 100 000

varit

SDR.

den

9

olyckor.

lagstiftningsåtgärder
har EG vidtagit
bakgrund
EG
har skett genom rådets förordning
nr 2027/97 av
vid
skadeståndsansvar
1997 om lufttrañkföretags
oktober
vissa
del
EG-lufttrafikföretagens
för
att
innebär
Förordningen
denna

Mot
området.

Detta

i 9 kap. LL inte längre äger tillämpning.
skadegäller den lufttrañkföretags
l i förordningen
Enligt artikel
ombord på ett
för personskador vid olyckor som inträffat
ståndsansvar
skall
Bestämmelserna
avstigning.
eller
under
pâeller
flygplan
centrala

bestämmelser

tillämpas av EG-lufttrafikföretag
stat. EG-lufttrafikföretagets
enligt

artikel

3 obegränsat

lag, konvention
Över denna nivå

eller

avtal.

som har licens utfärdad i en medlemsvid personskada
skadeståndsansvar
är

och ingen begränsning

Upp

till

kan EG-lufttrañkföretaget

vare sig i
är ansvaret strikt.

får införas

100 000 SDR

undgå

ansvar genom att
har vidtagit alla nödvändiga
att företaget eller dess företrädare
för företaget
åtgärder för att undvika skadan eller att det var omöjligt

bevisa

SOU 1999:42

Lufitransporter

eller

dess företrädare

den

dödade

att vidta sådana åtgärder. Vid medvållande
dock jämkas
skadelidande
f°ar ersättningen

eller

100 000 SDR.

4 att ingen av förordningEG-lufttrafrkföretag
är ensamt

Det påpekas särskilt

innebär
ens bestämmelser
ansvarigt för en personskada
mot annan part.
Artikel
5 innehåller

i artikel

att ett
eller hindrar

företaget

att föra regresstalan

Regeln innebär att
om förskott.
dock senast 15 dagar efter det att

bestämmelser

utan dröjsmål,

EG-lufttrafrkföretag

från
under

hos en passagerare som ärers.ättningsberättigad
på
utbetala
det
skall
behövs
förskottsbelopp
personskada,
som
av
behov skadan föranleder.
för att tillgodose
de omedelbara ekonomiska
skall vid dödsfall
alltid vara minst
Sådan förskottsbetalning
15 000
identiteten

fastställts

grund

SDR.

förskott

Att

innebär

betalats

skall

Förskottet

ersättningsbeloppet.

inte

Förskottet

skadeståndsskyldighet.

medger

att ett EG-lufttrafrkföretag
får avräknas mot det slutliga

återbetalas

om den skadade eller
förskottet
utbetalats
orsakat

dödade passageraren
eller den till vilken
till skadan, eller om förskottet
eller varit medvållande
inte
hade
rätt
att kräva ersättning.
person som
i artikel

6 skall bestämmelserna

artikel

Enligt

EG-lufttrafrkföretags

villkor

för befordran.

till,

flyger

från eller

inom

Pâ biljetten

eller

resebyråer

vid

skall

utanför

i varje

tillräcklig

en enkel och
gemenskapen vilka

gemenskapen och inte tillämpar
och klart infonnera

lufttrafrkföretagens

bestämmelpassagerarna
kontor,
på

som finns på en. medlemsstats
skall vidare tillhandahålla
passage-

incheckningsdiskar

Sådana lufttrañkföretag

territorium.

3 och 5 införas

Dessutom

en

skall det finnas

Lufttrafrkföretag

3 och 5 skall tydligt
serna i artiklarna
vid
tiden
för biljettköpet
detta
om

till

för passagerare på varje EGoch vid incheckningsdiskar

om reglerna finnas tillgänglig
resebyråer
kontor,
lufttrafrktöretags
information

samt på försäljningsställen.
sammanfattning.
lättfattlig

utbetalats

med sina villkor.
Det är inte tillräckligt
att en
skadeståndsansvaret
biljetten.
av
anges
med att
För närvarande
pågår ett arbete inom Justitiedepartementet
med den nya EGanpassa 9 kap. LL så att det står i överensstämmelse
Detta arbete
skadeståndsansvar.
förordningen
lufttrafrkföretags
om
ett

formulär

rare
begränsning

kommer

att redovisas under våren 1999.
håller för närvarande
att revidera Warszawakonventionen.
har pågått
Försöken
och konsolidera
Warszawasystemet
att reformera
ICAO

mycket

behandlades
möte
remiss

med en enkät bland ICAO:s
senaste inleddes
vilken
Därefter
upprättades
en rapport,
våren
kommittés
1997.
Detta
juridiska
på ICAO:s
möte

länge.

medlemsstater

Det

år

1995.

resulterade
till

i ett förslag
medlemsstaterna.

specialgruppsmöte,

vilket

till

konventionstext,

Därefter

hade till

uppgift

inkallade
att föreslå

vilket
ICAO:s

sändes
råd

lösningar

på

ett
på de
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kommitténs
förslag.
som lämnats inom hakparanteser i juridiska
i att i princip alla hakparanteser
togs bort. En
möte resulterade
dock. En diplomatkonferens
är sammanrad viktiga
frågor kvarstår
kallad till maj 1999.
artiklar

Detta

I det utkast

föreslås
konvention
konsoliderad
som nu föreligger
skall ha ett obegränsat ansvar som skall vara strikt upp
i tidigare
har också övervägts
lösningar
SDR. Andra
till

att flygföretagen
till

100 000

arbete. Det återstår att se om denna princip kan
av ICAO:s
Det kan vidare noteras att frågan om
global anslutning.
vinna tillräcklig
inte är helt löst. Den mest
utformning
skadebegreppets
närmare
skeden

kontroversiella

jurisdiktionen.

frågan

innehåller

systemet

är

I förhållande
utkastet

dock
till

troligen

gällande

om den s.k. femte
bestämmelser
iWarszawa-

frågan

en bestämmelse

enligt

vilken

talan

kan

bosatt vid tidpunkten
var stadigvarande
har särskilt drivits av
för olyckan. Principen om en femte jurisdiktion
vilka
förutsättningar
ett tillräckligt
USA. Frågan om och i så fall under
bli
torde
denna
princip
kan
godta
antal
övriga
stater
en av
väckas

där den skadelidande

svåraste frågor.
diplomatkonferensens
ännu
Mot bakgrund av att revideringen
av Warszawakonventionen
föreslå
några
inte
anledning
finner utredningen
att
inte är avslutad
ändringar i 9 kap. LL. Det kan även nämnas att enligt utredningens
direktiv

omfattar

30 §§ LL.

utredningsuppdraget

inte bestämmelserna

i 9 kap. 17-

l

1999:42

295

I
ll

14

Ansvaret

14. 1

Inledning

för

skador

genom

luftfart

frågor om ansvaret för skador som uppkommer
kapitlets 1 § framgår att frågor om tredjemansska-

I 10 kap. LL behandlas

Av
genom luftfart.
med vilket i detta sammanhang och i det följande avses sådana
dor
med
skador som drabbar personer eller egendom som inte transporteras
i
lagen
1922:382
angåinte regleras i luftfartslagen
luftfartyget
utan
ende ansvarighet för skada i följd av luftfart.
1922 års lag har ett luftfartygs ägare strikt ansvar för skador
drabbar personer eller egendom som inte transporsom genom luftfart
undantag gäller lagen
§. Genom ett uttryckligt
med
1
fartyget
teras
eller
i
luftfart
på
inte skador på andra luftfartyg
passagerare i sådana

Enligt

fartyg

2

§ andra stycket.

ägare som ansvaenligt lagen är att det är luftfartygets
luftfart
drabbar
tredje
för
de
skador
man. Under vissa
som genom
rar
från
dock
befrias
ägaren
angivna förutsättningar
ansvar för tredjemans-

Huvudregeln

en annan person. När någon utan
genom att ansvaret går över
lov använder en annans lufifartyg ansvarar denne enligt 3 § i stället för
Om ett luftägaren för de skador som inträffar vid ett sådant tillfälle.
skador

av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt
är det enligt 3 a § första stycket köparen som är ansvarig. När ett luftfartyg innehas med nyttjanderätt, är det enligt 3 a § andra stycket nyttjanderättshavaren
som är ansvarig i stället för ägaren, under förutsätt-

fartyg

innehas

på grund

ning att
ägaren

har träffat

och nyttjanderättshavaren

avtal

om att ansvaret

skall vila på nyttjanderättshavaren,

nyttjanderätten
avser en bestämd tid om minst ett år,
enligt avtalet har rätt att skaffa förare
nyttjanderättshavaren
eller att använda fartyget för luftfart i förvärvssyfte,
befälhavare
anteckning

om nyttjanderätten

har gjorts i luftfartygsregistret.

eller
och
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När ett luftfartyg
inte är tillämpligt,

men 3 a § andra stycket
solidariskt
med
4 § nyttjanderättshavaren

med nyttjanderätt

denna lag, om han
har rätt att skaffa
nyttjanderättsavtalet

enligt

ägaren ansvarig

enligt

innehas
är enligt

förare

eller

befälhava-

re, eller
trots att han saknar sådan rätt använder sig av en annan förare eller
vid
befälhavare
än den som ägaren har anställt och skador inträffar
ett sådant tillfälle.
Den ersättning ägaren kan ha gett ut i ett sådant fall får han kräva
åter av nyttj anderättshavaren.
I lagen finns också bestämmelser

preskription,

om skadeståndets

bestämmande,

och regressrätt.

forum

att, om regeringen så fören skyldighet
säkerhet för ansvaeller motsvarande
meddelat
något generellt
har
inte
Regeringen
års
lag.
1922
enligt
ret
bör inföansvarsförsäkring
obligatorisk
Frågan om
sådant förordnande.

I 10 kap. 2 § LL föreskrivs
ordnar, teckna en trafikförsäkring

ras behandlas i avsnitt 15.2.
I lO kap. 3 § LL finns bestämmelser

förpliktas

som någon
tjänsten.

kan

14.2

Överväganden
förslag:

Utredningens

utge

om jämkning av det skadestånd
i
på grund av fel eller försummelse

för ansvar för tredjemansskaändras så att det formellt
är brukaren

Huvudregeln
luftfart

dor som uppstår genom
Lagtekniskt
för tredjemansskador.
inte ägaren som ansvarar
så sätt att ägaren av ett luftfartyg presumeras
regeln
konstrueras
om det inte har skett en anteckning
vara den som brukar luftfartyget,
och

om att någon annan brukar luftfartyget.
den slutliga fördelningen
av skadeståndsansvaret
fördelas mellan de ansvariga enligt de principer

i luftfartygsregistret
När
skall

det gäller

ersättningen

i allmänhet.
som gäller inom skadeståndsrätten
har
uppkommit
Reglerna om ansvaret för tredjemansskador
som
angåoch lagen 1922:382
genom luftfart arbetas in i luftfartslagen

för ansvarsfördelning

ende ansvarighet

Inledningsvis
rättsligt

för skada i följd

regler

upphävs.

att det inte finns några för Sverige folknär det gäller ansvaret för tredjemansskador

kan anmärkas

bindande

av luftfart

Ansvaret för skador genom luftfart
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som har uppkommit

lösningar
Behovet av internationella
andra områden inom lufträtten.

vid luftfart

synes vara betydligt mindre än
Att det även fortsättningsvis
skador

ansvar för tredjemansfinner utredningen
vara en

skall råda strikt

vid luftfart
som har uppkommit
När det
inte
närmare behöver motiveras.
utgångspunkt,
som
utredfrågan vem som skall bära detta ansvar finner emellertid

självklar
gäller

skäl att ompröva

ningen

Huvudregeln

enligt

den nuvarande
nuvarande

som genom
som har behandlats
i stället för ägaren.

ansvarar
vissa förutsättningar,
brukaren

är att ett luftfartygs

lagstiftning
luftfart

för de skador

gas

regleringen.
drabbar

tredje

ovan, kan dock

ägare

man. Under
ansvaret läg-

är skador som
som uppkommer genom luftfart
faktiska
handhavandet
det
följd
direkt
av
som en
kan dock även uppkomma
Tredjemansskador
genom
för vilket
brukaren
inte är
eller bristande underhåll

Tredjemansskador
alltid

nästan

uppstår

av ett luftfartyg.
konstruktionsfel

ansvarig.

Enligt

utredningens

att den som rent faktiskt

brukar

mening

framstår

ett luftfartyg

det därför

som naturligt
skall bära ansvaret för de
luftfarten.
Vid tillkomsten

genom
som uppkommer
ägaren och brukaren i regel samma
1922
års
lag
var förmodligen
av
betydelse vem
person och det hade därför inte någon större praktisk
upplåtelsom bar det strikta ansvaret. De senaste 25 åren har emellertid

tredjemansskador

till luftfartyg
genom olika former av leasing
ser av nyttjanderätt
framstår det som motiverat
bakgrund
denna
Mot
vanliga.
mycket
och
den
som brukar ett luftfartyg
av innebörd att
en huvudregel
bär
ansvaret för
har inflytande
över dess användning är den som
för sådana skador.
och skall vara ersättningsskyldig
jemansskador

blivit
med
som
tred-

Å andra sidan måste beaktas att reglerna om ansvar för tredjemanshänseende om någon
skador avser att trygga tredje man i ekonomiskt
urholkat
bli
Detta skydd får inte
olycka inträffar.
genom att luftfartygets ägare befrias från ansvar. Det är viktigt såväl att tredje man har
någon att vända sig mot i fall det inträffar en skada som att det står klart
vem han skall vända sig mot.
bär
Införs en regel som enbart säger att den som brukar ett luftfartyg
finns det en
strikt ansvar för tredjemansskador
som uppstår vid luftfart,
att det vid vissa former av leasing kan uppstå tvister
är att anse som brukare. För att till skydd
som rent faktiskt

påtaglig
vem

risk

om
för

Det finns en konvention om tredjemansskador 1952 års Romkonvention.
Denna konvention har dock endast ratiñcerats av 42 stater och ingen av de
stora luftfartsnationema
som t.ex. USA, Storbritarmien, Tyskland och Canada
har ratificerat konventionen. För en närmare beskrivning av konventionen och
orsakerna till att konventionen fått en så dålig anslutning, se H. Ph. DiedriksVerschoor, An Introduction to Air Law, 5"‘ rev. ed. 1993, s. 125 ff.
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tvister om vem som är att anse som brukare och
man undvika
bör en
som till följd därav skall bära ansvaret för tredjemansskador,
i
för brukarens ansvar vara att det har skett en anteckning
förutsättning

tredje

kan en
Lagtekniskt
om att denne brukar luftfartyget.
luftfartyg
så
regel
att ägaren av ett
presumeras
vara den
om det inte har skett en anteckning i luftfartygssom brukar luftfartyget
Enligt utredningens
registret om att någon annan brukar luftfartyget.

luftfartygsregistret

konstrueras

upp något krav på att ett hyresförmåste ha en viss längd för att ansvaret skall
över på brukaavtal ansvaret
skall därför även vid mycket kortvariga
ren. Formellt
under förutsättning
kunna
att en anteckning
över på brukaren,
om

mening

bör det i lagen inte ställas

hållande

brukandet

sker i luftfartygsregistret.

inte skett bär
om att någon annan brukar luftfartyget
får
kräva
regressvis
ut ersättning av
ansvaret och
ägaren fortfarande
Detta bör även gälla vid
brukaren
enligt allmärma skadeståndsregler.
Har anteckning

olovligt

brukande.

som är registrerade i utländska luftfartygsregister bör principen vara densamma som för luftfartyg
som är registdvs. att brukaren ansvarar för
rerade i det svenska luftfartygsregistret,
När det gäller

luftfartyg

under förutsättning
tredjemanskador
att denne är antecknad som brukadär
luftfartyget
luftfartygsregister
i
det
är registrerat.
re
särskilda
regler i 1922 års lag och 10 kap.
finns det
För närvarande
mellan
av skadeståndsansvaret
som rör den slutliga fördelningen
mening skiljer sig dessa regler inte
flera ansvariga. Enligt utredningens
LL

på sådant sätt att det behövs en särfalla tillbaka på bestämmelserna
kunna
skild reglering. I stället bör man
principer.
och allmänna skadeståndsrättsliga
i skadeståndslagen
När två eller flera bär ansvar för samma skada är de enligt 6 kap. 3 §

från skadeståndsrätten

i allmänhet

den skadelidande.
ansvariga gentemot
till
skadelidande
kan
vända
sig
Detta betyder att den
vem som helst av
de ansvariga och denne är då skyldig att ersätta hela skadan. Regeln
eller strikt ansvar för
gäller oavsett om det är fråga om culpaansvar

skadeståndslagen

vardera

skadegöraren.

Det saknas
ansvaret
allmänna

solidariskt

generella

slutligen

skall

lagregler
fördelas

skadeståndsom hur det solidariska
mellan de skadeståndsskyldiga.
Den

skall göras,
anses vara att en skälighetsbedömning
för
berörda
de
till
grunden
skall
hänsyn
parternas
ta
ansvar
man
såsom om någon av dessa i övervägande
och övriga omständigheter,
grad har orsakat skadan. En viss presumtion synes gälla för att ansvaret
slutligen skall delas lika mellan ömse sidor jfr SOU 1975: 103 s. 135.

principen

varvid

Om en av de ersättningsskyldiga
svarar oberoende av styrkt vållanmedan den
enligt regler om strikt ansvar eller presumtionsansvar
den
förre
ha rehuvudregel
andre ansvarar
grund av culpa, lär som
de
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mot den som själv är vållande. Detta är dock bara en huvudregång mot att tillmäta
gel. Det är inte uteslutet att en utveckling här är
även andra faktorer än vållande betydelse, t.ex. vem som har de största
gressrätt

resurserna jfr SOU 1979:79 s. 57 och SOU 1983:7 s. 174
Dufwa,
Flera skadeståndsskyldiga,
s. 1554 ff. När alla de
se även
fördelningen
bär strikt ansvar sker den slutliga
skadeståndsskyldiga

ekonomiska

varvid man får räkna en viss preefter en allmän skälighetsbedömning,
fall jfr
SOU
i tveksamma
för delning
efter huvudtalet
sumtion
den
inträffa
naturligtvis
kan
1975:103
att
som svarar på
s. 52. Det
får då ske
ansvar samtidigt är vållande. Fördelningen
kan pekas på 32
I sammanhanget
även av vållandet.
där det i ett
1986:225
tidigare 8 § miljöskadelagen
kap. 8 § MB
fall av strikt ansvar för flera inblandade finns en regel om fördelning av
solidariskt
ansvar.

grund

med

av strikt
beaktande

en särskild forumregel 7
i 10 kap. l och 8
med forumreglerna

I 1922 års lag finns
stämmer

§

vilken

RB.

överens-

Eftersom

det

i 1922 års lag, och
i RB som motsvarar fommregeln
behov
inte
finns
mening
det enligt utredningens
av att tillskapa någon
det
inte finns något beutredningen
alternativ
forumregel,
att
anser
ny
hov av att ha en särskild forumregel intagen i luftfartslagstiftningen.
6 §. Enligt
I 1922 års lag finns en specialpreskriptionsbestämmelse
finns

forumregler

vilken veterligen inte medfört
en tvåårspreskription
Utredningen anser därför att denna regel kan behållas.

denna gäller
nackdelar.

några

närvarande
finns reglerna om ansvaret för tredjemansskador
har
uppkommit
genom luftfart i en särskild lag. Enligt utredningsom
skäl härför. Utredningen
ens mening finns det inte längre något befogat
För

föreslår

därför

uppkommit
1922:382

att reglerna
luftfart
genom

om ansvaret för tredjemansskador
i luftfartslagen
och
arbetas

angående ansvarighet

för skada i följd av luftfart

som har
att lagen

upphävs.
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Ansvarsförsäkring

15

1

1

luftfartyg

Inledning

står
om ansvar för skada i följd av luftfart
krav
direktiv
på
frågan
utredningens
är
Enligt
frågan om försäkring.
om
behandlas
också en fråga som bör
ansvarsförsäkring
obligatorisk
av

I nära samband

med frågan

utredningen.

enligt

skadeståndsansvar

sker först

försäkringen

gäller
att försäkringen
förlust.
skadelidandes

då det föreligger
för

fordon

motordrivna

enligt

för

skydd

erbjuda

under

Utbetalning

ersättningskrav.

skadevållarens

obligatorisk

förekommer

I Sverige
för

syfte
är
att
skadeståndsreglema.

ansvarsförsäkrings

En

Detta

och

ansvar

ansvarsförsäkring
trafikskadelagen

inte

innebär
för

den

huvudsakligen

1975:1410‘.

också
finns
ansvarsförsäkring
obligatorisk
om
och i 10 kap. sjölagen 1994:1009
l968:45
atomansvarighetslagen
på ansvarsförsäkring
för oljeskada. Krav
när det gäller
ansvar

Bestämmelser

förekommer

även

i vissa

kontraktsförhållanden,

1995 2400.
fastighetsmäklarlagen
finns
När det gäller luftfartyg
krav

på

bestämmelse

regeringen
lagen
Någon

I

ansvarsförsäkring.

i svensk

luftfartslagen

generell

angående
föreskrift

lagstiftning
finns

inget
det

§ 2

generellt

endast

en
10 kap. 2 § LL skall det, om
för ansvar enligt
trafikförsäkring
ansvarighet för skada i följd av luftfart.

om ansvarsförsäkring.
föreskriver
det, finnas

1922:382

6

se t.ex.

i

Enligt

med denna innebörd

har dock inte utfärdats.

i villkor
av trañktillstånd
använder i sin trafik
föreskrivit
att det för flygplan
som flygföretaget
eller annan betryggande säkerhet för täckande
skall finnas försäkring
för skada
skadeståndsansvar,
som kan riktas mot flygplanets ägare
av
har emellertid

Regeringen

vid utfärdande

räknas
för motorfordon
trafikförsäkring
mening.
I lagen används i
trafikskadeersättning
se 1 §.
‘ Ersättning
skadestånd

ur

i

teknisk

dock inte som
stället
tennen
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åsamkad

dels passagerare och resgods eller frakt befordringsansvar,
och egendom
med flygplanet
personer
som inte befordras
tredjemansansvar.
dels

har

Vidare
det

beträffande
för

tillstånd

ansvar som kan åvila fraktförare
Även
i BCL-A2
Regler
och

Sverige
luftfartyg,
finnas

används

skada

ansvar
befordringsansvar

När det gäller
det

mellan

obligatorisk

och egendom,

som behöver

de flygföretag

licensieringsförordningen

i

taxiflygning

säkerhet för täckande
annan betryggande
av
åsamkad
dels passagerare
och resgods eller frakt

och dels personer
tredjemansansvar.

med luftfartyget

och

bestämmelser

eller

försäkring
för

fordrar

som

om
2.4 i dessa föreskrifter
skall
för
mom.
för yrkesmässig
icke regelbunden
luftfart

Enligt

som

luftfart

eller

charter-

finns

utlandet

ansvarsförsäkring.

i

om
D 1.1 skall

i BCL

9 kap. LL.

enligt
för

bestämmelser

annan betryggande
för tredjemansskada
som för

ersättningsskyldighet

såväl

vissa

bestämmelser

Enligt

används
som
finnas
försäkring

luftfartyg

Luftfartsverkets
säkerhet

utfärdat

Luftfartsverket

ansvarsförsäkring.

obligatorisk

ansvarsförsäkring.

försäkrade

en operativ

regler

artikel

Enligt

7

i

som inte befordras

om

licens

förordning

denna

finns

obligatorisk
skall

i
ersättningsansvar
att täcka
vara
med hänsyn till passagerare,
särskilt
samband med olyckor,
bagage,
EG
gods, post och tredje man. I rådets förordning
nr 2027/97 av den 9
skadeståndsansvar
vid olyckor
oktober
1997 om lufttrañkföretags

lufttrafikföretag

lämnas

för

förpliktelser

bestämmelser

om
behöver

ha

för EG-lufttrafikföretag,

dvs.

licens,

när det gäller
en
som
där passagerare
drabbas av skada å
skadeståndsansvar
vid olyckor
ombord
person, om olyckan som orsakade den lidna skadan inträffade

flygföretag

operativ

I förordningen
på ett flygplan eller under pâ- eller avstigning.
för EG-lufttrafikföretag.
också några försäkringskrav
Således

luftfartyg.

med obligatorisk

är det vanligt

Internationellt

finns

det

krav på ansvarsförsäkring

Danmark

Frågan
behandlats

obligatorisk

om
i

luñrättssakkunniga

för täckande

ansvarsförsäkring

ansvarsförsäkring
i Finland,

i luftfartslagama

stod

det

klart

att

Norge

för
och

av tredjemansskador.
för luftfart
har tidigare

lagstiftningsärenden.

olika

klargörs

För
bestämmelser

1945

års

rörande

tillfogas
som av luftfartyg
med
på ett eller annat sätt borde införlivas
Med
f..
1955:42
142
bl.a.
till
hänsyn
s.
vilka vid tillfället
internationella
förhållanden,
präglades av osäkerhet,
ansågs det inte lämpligt
att utarbeta
en lagstiftning
av sannolikt
beträffande

försäkringsskyldighet

skada,

man på jordytan,
svensk
rätt se SOU

tredje

kortvarig
innebar

livslängd.

De sakkunniga

att man administrativt

föreslog

kunde förordna

därför

ett stadgande som
i ämnet. Med hänsyn till

vad

för luffiartyg
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depanementschefen

ansåg

med

enlighet

i

stadgande

de internationella

rörande

anfört

sakkunniga

de

ett upptagande
de sakkunnigas

förhållandena

luftfartslagen

i

av

innebära

förslag

ett
den

åtgärden se prop. 1957:69 5.141.
ansåg också att det var väsentligt att föreskrifter
Flyglagutredningen
På grund av att frågan vid
försäkringsskyldighet.
meddelades
om
ansåg
tillfället
övervägdes inom regeringskansliet, och då utredningen
utarbetade utredningen
inte
att frågan föll utanför utredningsuppdraget,
lämpligaste

något

till

förslag

arbetet

inom

lösning

se Ds K 1981:12 s. 158.

regeringskansliet

omnämnda

Det

i

något förslag

inte till

ledde emellertid

frågan.
har

Vidare

i

det

se

betänkande

1 5.2

överväganden

fartygs

Det

förslag:
såvitt

svarsförsäkring

användande

inte transporteras

motion

l995/96:LU20.

lagutskottets

Utredningens

obligatorisk
om
och
l994/95:L60l

motionerats

riksdagen
luftfart

vid

ansvarsförsäkring

avser
i luftfart

i lag ett generellt
ansvaret för skador som
införs

tillfogas

personer

eller

krav

på anett luftegendom som
vid

med luftfartyget.

skador av
kan åstadkomma ekonomiska
som förolyckas
skadeståndsansvar
det
För
omfattning.
att
mycket
som kan
stor
urholkas
inte
skall
begagnande
är
luftfartygs
uppkomma till följd av ett

Ett

luftfartyg

det för tredje man viktigt att det finns en ansvarsförsäkring.
finns det redan i dag, bl.a. genom EG:s
Som ovan behandlats
krav
BCL,
i
och
bestämmelser
licensieringsförordning
för

ansvarsförsäkring
kommersiell

För

flygföretag.

flygning

finns

det

dock

dem
i

som

inte

princip

ägnar

inga

sig

krav

åt

på

ansvarsförsäkring.
att det bör
För att stärka tredje mans rättsskydd anser utredningen
det
för
ansvarsförsäkring
krav
på
generellt
införas
ett
sådant
Ett
tredje
skadeståndsansvar
man.
som kan uppkomma gentemot
luftfart.
krav skulle även omfatta icke kommersiell

mening borde det även finnas ett generellt krav
Enligt utredningens
täckande av skador som omfattas
för
ansvarsförsäkring
på
av 9 kap.
kontraktsförhållande.
När
inom ett
LL, dvs. skador som uppkommer
nästan
det gäller ansvaret enligt 9 kap. LL uppkommer det emellertid
där det krävs tillstånd, till följd varav det enligt de
uteslutande
i luftfart
ovan

nämnda

reglerna

krävs

en

ansvarsförsäkring.

Mot

denna
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till

att utredningen
i 9 kap. LL se kapitel 13,

bakgrund,

och med hänsyn

av bestämmelserna
någon sådan bestämmelse.
för ansvaret

enligt

med att reglerna

inte gör någon översyn
föreslår inte utredningen

ansvarsförsäkring
om obligatorisk
får därför närmare övervägas i samband
bör även
i 9 kap. LL ses över. I detta sammanhang
Frågan

9 kap. LL

samt passagerare som inte omfattas
i 9 kap. LL ses över.
av bestämmelserna
skall
bli
ansvarsförsäkring
För att en regel
om obligatorisk
verkningsfull
är det viktigt att det går att kontrollera
att det rent faktiskt
för besättning

törsäkringsskyddet

och att det finns remedier om någon inte
en gällande försäkring
tecknar en försäkring eller en försäkring av någon anledning upphör.
finns det en trafikförsäkringsförening
När det gäller motorfordon
finns

Mot bakgrund av det
i
är oförsäkrade.
finns
i
begränsade antalet luftfartyg
som

som träder
om motorfordon
med
motorfordon
jämförelse

Sverige

ca

3 000

tecknas

luftfartyg

att en betydande del
försäkringsbolag,
i utländska
och

ett motsvarande

att inrätta

inte vara praktiskt möjligt
för försäkring
av luftfartyg.

av försäkringarna
anser utredningen
gemensamt

för
det
organ

mening bör man i stället söka en lösning som
på att det i lag föreskrivs
att en försäkringsgivares
viss
tid
efter
det
kan
tidigast
upphöra
att försäkringsgivaren
en
ansvar
har gått ut eller som
försäkringen
har anmält till behörig myndighet
att
inte får möjliggöra
bygger på att försäkringsvillkoren
att försäkringen
anmälts till
löpt ut eller avbrottet
avbryts innan försäkringsperioden

utredningens

Enligt

antingen

bygger

alternativet
framstår
förstnämnda
som den
och är det som i första hand bör undersökas.
Inte sällan meddelas flygförsäkringar
av utländska försäkringsbolag.
Av avgörande betydelse för om en lösning kan väljas som bygger på att
för försäkringsbolag,
det i lag föreskrivs
är i
en underrättelseskyldighet

myndighet.

behörig

smidigaste

Det

lösningen

skyldighet.
området

I detta sammanhang

EU

har

utvecklat

kan åläggas

de EG-rättsliga

att genomföra
en
har i
målsättning
införlivandet
nationella
fullbordades

ändringar
1 juli

av

har

marknad

inre

huvudsak

skett

en sådan
reglerna på

i

generationer

av
har varit

respektive

försäkringstjänster.

Denna
och

godkännandet

genom
försäkringsdirektiv
medlemsland.

i
I

den

Sverige

direktiv
generationens
genom
av tredje
för svenska och utländska försäkringsföretag

införlivandet
i lagstiftningen

prop.

genom

för

uppnåtts

för

regelverk
tre

syftet med regleringen

generationens

tredje

lagstiftningen

1995

omfattande

ett

Detta

Det grundläggande

försäkringsdirektiv.

utländska

får därför

undersökas.

försäkringsverksamhet.

den

försäkringsbolag

utländska

utsträckning

vilken

l994/95:184.

försäkringsgivares

verksamhet

Genom

lagen

i Sverige,

1998:293

som trädde

om
i kraft
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en gemensam lag för alla utländska
här i
erbjuder försäkringstjänster
vilka yrkesmässigt
försäkringsgivare
området. Frågan om lagval
landet, som ersatt de gällande lagarna
lag för vissa
regleras i en särskild lag; lagen 1993:645
om tillämplig

den

1 juli

har det införts

1998,

försäkringsavtal.

ansvarsförsäkring
om obligatorisk
bestämmelser.
Dessa återfinns
gemenskapsrättsliga

det gäller

När
särskilda

frågan

rådets

skadeförsäkringsdirektivet

i andra

finns

det

i artikel

8

88/357/EEG

andra direktiv

1988 om samordning av lagar och andra författningar
och
med
försäkring
direkt
än livförsälcring,
annan
utöva friheten att
avsedda att göra det lättare att effektivt

av den 22 juni
avser
som
bestämmelser

tjänster

tillhandahålla

artikel

ändrats

genom
92/49/EEG

73/239/EEG som
samt om ändring av direktiv
rådets
30 i tredje skadeförsäkringsdirektivet

1992 om samordning
av lagar och
än livförsäkring
andra författningar
som avser annan direkt försäkring
73/239/EEG.
direktiv
ändring
samt om
av
de villkor
Enligt artikel 8.1 får försäkringsföretag
som anges i
i
med
enlighet
försäkring
artikeln
erbjuda och meddela obligatorisk
direktiv

bestämmelserna
medlemsstat

och andra skadeförsäkringsdirektivet.

När en
skall enligt
att teckna försäkring
anses uppfylla en sådan skyldighet endast om det är
med de särskilda bestämmelser
som gäller för

i första

skyldighet

föreskriver

8.2 ett avtal
i överensstämmelse

artikel

den

i

försäkring

sådan

av den 18 juni

medlemsstat

där

försäkringsskyldigheten

föreskriva
8.4 c får en medlemsstat
att för
försäkring skall tillämpas den lag som gäller i den
avtal om obligatorisk
Om en
skyldigheten att teckna försäkring.
medlemsstat
som föreskriver
obligatorisk försäkring och försäkringsgivaren
föreskriver
medlemsstat
föreskrivits.

Enligt

artikel

att

anmäla

till

upphört,

får detta upphörande enligt

skyldig

är

försäkringsskyddet

de

behöriga

myndigheterna
artikel

att
8.4 d

man endast under de
förutsättningar
som anges i denna stats lagstiftning.
föreskrivs
även att
I artikel 30.2 i tredje skadeförsäkringsdirektivet
medlemsstat
får
bestämmelser
hinder
motsatsen
som
utan
en
om
av
göras

gällande

föreskriver
villkoren

behöriga
Enligt

gentemot

obligatorisk

skadelidande

artikel

kräva att de allmänna och särskilda
till dess
försäkringen skall överlämnas

försäkring

för den obligatoriska

myndighet

tredje

innan de får spridas.
8.5

i andra

skadeförsäkringsdirektivet

skall

varje

medlemsstat
om de risker för vilka försäkring
enligt statens lag, och därvid ange
är obligatorisk
och
de särskilda föreskrifter
som gäller för sådan försäkring,
är
vad som skall anges i ett sådant intyg som en försäkringsgivare
bevis
fordrar
där
denna
försäkrad,
i
fall
till
stat
utfärda
skyldig att
en
att teckna försäkring har uppfyllts. En medlemsstat
om att skyldigheten
underrätta

kommissionen
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lufybrtyg

för

innehålla

en förklaring
av
med de
är i överensstämmelse

skall

även

att försäkringsavtalet
regler som gäller för sådan försäkring.
Kommissionen
skall i EGT publicera dessa upplysningar.

försäkringsgivaren
särskilda

skall som bevis för att
att varje medlemsstat
godta ett intyg vars innehåll är i
har uppfyllts
försäkringsskyldigheten
med vad som angetts närmast ovan.
överensstämmelse
föreskrivs

Slutligen

genomförts genom att det i 12 §
lagstiftning
har tagits
för
vissa försäkringsavtal
lag
tillämplig
lagen 1993:645
om
skadeförsäkring
om att på ett avtal om obligatorisk
en bestämmelse
har
föreskrivit
skyldigheten
lagen i den EES-stat
tillämpas
att
som
8 har i svensk

Artikel

försäkring.

teckna
svensk

skulle
av denna lagbestämmelse
för
föreskriva
lagstiftning
en skyldighet

anmäla

till

bakgrund

Mot

att

lag blir

svensk

skyldighet

binda

tillämplig

lag

villkor

lagen
eller

alla

för

inte fanns
skall
flera

upphört.

när försäkringsskyddet

myndighet

behörig

det vara möjligt
försäkringsbolag

skulle
på försäkringsavtalet
tillämplig
faller
under
in
försäkringsgivare
som

att

Genom
en sådan
lagen om

om ett motsvarande
Enligt 2 § i den aktuella

även

försäkringsavtal

vissa

i försäkringsavtalet.

intaget

att i

sådana avtal som har anknytning
till två
försäkrade
risken
i
belägen
den
är
en EESom
skulle
bli
bundna
att alla försäkringsgivare
av

den tillämpas
EES-stater,

stat. För att garantera
kravet på underrättelseskyldighet

begränsa

rätten

antagligen

inte

har erfarit,

nästan

tecknas

vålla

något

problem

EES-området.

tjänsteområdet

har

I svenskt

skulle

praktiken

I

eftersom,

alla ansvarsförsäkringar

inom

om
finansiella

man därför vara tvungen
aktuella
försäkringar

EES-anknytning.

med

försäkringsgivare

skulle

tillhandahålla

att

enligt

att
till
detta

vad utredningen

av det slag det här är fråga
lagstiftningsarbete
på det

emellertid
en
marknadstillträde

utgångspunkt
och

varit

nationell

effektivt
om
försäkringsgivare
dvs. att de utländska
som vill verka
till denna och i sin
skall få tillträde
marknaden
svenska

principerna

likabehandling,
på

den

på samma sätt som de svenska försäkringsgivama
se t.ex. prop. 1997/981141 s. 58. Att begränsa rätten att meddela
slag till försäkringsgivare
ansvarsförsäkringar
som erhållit
av aktuellt

verksamhet

bemötas

koncession

i

skulle
skulle

strida

Sverige
mot

kunna

eller

försäkringsgivare

dessa principer.
svenska

Ett

skäl

med
att bryta

myndigheters

EES-anknytning,
mot

tillsyn

principerna

att
att
av
vara
skulle underlättas
avsevärt
att
är uppfyllt
genom
inte skulle behöva
någon granskning
av de enskilda försäkringsavtalen
ske. Enligt utredningens
mening väger dock detta skäl inte så tungt särskilt med hänsyn till att det finns en annan godtagbar lösning
- att
det föreligger
anledning att frångå de nyss nämnda principerna.

försäkringskravet

Ansvarsförsälcring för luftfartyg
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finner

Utredningen
avbryts

att försäkringsvillkoren
innan försäkringsperioden

behörig

myndighet.

innebär

en lösning som
att försäkringen
anmäls till
avbrottet

skäl att i stället föreslå
inte får möjliggöra

därför

löper

ut eller
inte ett sådant villkor

en försäkring

Innehåller

kan

inte anses uppfyllt. Den myndighet som har
på ansvarsförsäkring
att ett
är uppfyllt måste kontrollera
över att försäkringskravet

kravet

tillsyn

kan ske genom en
eller genom att försäkringsgivaren
ger in ett intyg

innehåller

försäkringsavtal

av avtalet

granskning

ett sådant villkor,

vilket

härom.
att det rent faktiskt finns en försäkring är det också av vikt
täcker skadeanmälningar
som görs efter det att
att försäkringsskyddet
hela den preskriptionstid
har gått ut. Under
som
en försäkring
bör det
avseende tredjemansskador
för skadeståndskrav
föreskrivs
Förutom

finnas

därför

ett försäkringsskydd.
kan meddelas

enligt två olika

Ansvarsförsäkringar

modeller;

ibland

made-teorin.

Försäkringar
som
ett s.k. inträffandevillkor,
gäller för sådana skador som har
innebär
vilket
att försäkringen
varit gällande. Orsaksmodellen
under den tid försäkringen
intraflat
innebär således att ansvaret finns kvar även efter det att försäkringen
gått ut. Försäkringar
som har meddelats enligt claims made-modellen
gäller
vilket innebär att försäkringen
anmälningsvillkor,
innehåller
ett
inträffat.
de
dess
löptid,
oavsett när
för de skador som anmäls under
kallade

och

orsaksteorin

meddelas

enligt

claims

innehåller

orsaksmodellen

made-försäkringar
är det dock vanligt att man inför en
gräns för hur långt tillbaka i tiden en skada f°ar ha inträffat för
gäller
Enligt claims made-modellen
att omfattas
av försäkringen.
skador
de
till
för
anmäls
endast
således ansvarsförsäkringen
som
kraft.
claims
En
under den tid då försäkringen är i
försäkringsgivaren

Vid

claims

retroaktiv

made-försäkring
försäkringen

kan

förenas

täcker

att
ett efterskydd
som innebär
försäkringsgivaren
till
anmäls
som

med

skador

även
kraft och som
en viss angiven tid från det att försäkringen trätt ur
inte täcks av någon annan försäkring.
den tid under vilket
skyddet med avseende
Det starkaste
kan nyttjas ger givetvis försäkringar tecknade enligt
försäkringsskyddet
inom

orsaksmodellen.

En försäkring

tecknad

enligt claims

made-modellen

retroaktivt
skydd och ge ett fullgott skydd om det finns ett
upphör med sin verksamhet
för det fall ett flygföretag
särskilt
- ett
förutsättningar
vissa
under
bör
Således
efterskydd.
en
godtas. Enligt
kunna
made-villkor
med claims
ansvarsförsäkring
kan dock

regler för
några detaljerade
i detta avseende tas in i lagen eller
utformningen
av försäkringsskyddet
Frågan om under vilka förutsättningar
den anslutande förordningen.
en

utredningens

mening

bör

dock

inte
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made-villkor

kan

godtas

får

i stället

dvs. Luftfartsverket.
av på området behörig myndighet,
skäl nödvändigt
Vidare är det av försäkringstekniska
att begränsa en
ansvarsförsäkrings
belopp. Enligt utredningens mening är det dock inte
avgöras

lämpligt

att i lag eller förordning

föreskriva

ansvarsbeloppen,

bl.a. med

måste ses över. Utredningen
till att dessa belopp regelbundet
bör delegeras att föreskriva
Luftfartsverket
till
därför
det
även
att
anser
skall avse.
vilka ansvarsbelopp ansvarsförsäkringar
Luftfartsverket
bör även bemyndigas
att utfärda bestämmelser
om

hänsyn

villkor
som är registrerade
som skall gälla för ansvarsförsäkringar
oregistrerade.
i ett annat land och för luftfartyg
är
som
att det i lag slås fast en
Mot denna bakgrund föreslår utredningen
för den som brukar ett luftfartyg
att se till att det finns en
skyldighet
säkerhet till täckande av ansvaret
eller motsvarande
ansvarsförsäkring
användande
i luftfart
tillfogas
luftfartygs
vid
för skador
ett
som

vilka

personer
närmare

angivna

eller

med luftfartyget.
som inte transporteras
för Luftfartsverket
bemyndigande
inklusive

egendom

reglerna,
hänseenden

luftfartsförordningen.

meddela

kompletterande

föreskrifter

bör tas

De
att

i
i
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Flygräddningstj

16

undersökning

bärgning

flygräddningstjänst,

LL

I 11 kap.

ningstjänst,

i luftfartslagstifiningen

och undersökning

om

av luftfartsolyckor

oförändrade.

i princip

lämnas

av

Bestämmelserna

förslag:

Utredningens

bärgning och
luftfartsolyckor

änst,

om flygräddluftfaitsolyckor.
av
finns även i räddningstjänstom flygräddningstjänst
Den svenska regleringen av flygräddningstjänsten

finns

bärgning

Bestämmelser

lagen 1986:1102.
bygger på artikel

de grundläggande

bestämmelserna

och undersökning

25 i Chicagokonventionen

och bilaga

12 till

denna

konvention.
Maritime
International
Organization,
organ för sjöfartsfrâgor,
Civil
International
Aviation
Organization,
IMO, och för luftfartsfrågor,
arbetar för att integrera
att medlemsstaterna
ICAO, har rekommenderat
I Sverige har Sjöfartssjö- och flygräddningstjänstema.
de nationella
FN:s

och

sedan år 1990 arbetat med att integrera
Sjöoch att skapa en integrerad

och Luftfartsverket

verket

flygräddningstjänstema

sjöoch

För att en fullständig integrering skall kunna ske
flygräddningscentral.
Räddningsverksutredningen har
krävs dock vissa författningsändringar.
i sitt slutbetänkande

att det finns beUtredningen
av räddningstjänstlagstiftningen.
till regeringen
denna slutsats i en skrivelse

SOU

hov av en total översyn
har med anledning
av

1998:59

kommit

fram till

att en kommitté tillsätts för översyn av de
Lufträttsutreddenna bakgrund finner
rörande
bestämmelser
de
ningen inte skäl att göra någon översyn av
luftfartslagen
än
flygräddningstjänsten
som finns i annan lagstiftning

föreslagit

FO97/2362/RS,
aktuella

författningama.

Mot

och luftfartsförordningen.
om bärgning upptogs tidigare i registreringslagen.
och
oförändrade
till luftfartslagen vid dennas tillkomst
för
bebetydelse
största delen lämnats oförändrade. Av

Bestämmelserna
De överflyttades
har därefter
fordran

till

LL om bärgarlön
i ll kap. 2-6
på bl.a. sådan lön är Genévekonventionen.

stämmelserna

och om luftpanträtt

för
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görs det i 11 kap.
av luftfartsolyckor
7 § LL en hänvisning till lagen 1990:712
om undersökning av olyckföreskrifterna
undersökningar
svenska
De
av luftfartsolyckor
om
or.
och bilaga 13 till denna
bygger på artikel 26 i Chicagokonventionen
När det gäller

undersökningar

konvention.

Utredningen
gäller

har inte funnit

bestämmelserna

något reformbehov

om flygräddningstjänst,

vad

bärgning

Dessa bestämmelser
lämnas därav luftfartsolyckor.
Vissa språkliga och redaktionella
oförändrade.
ändringar

och undersökning
för i princip

att det föreligger

i 11 kap. LL

har dock gjorts.
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17

Tillsyn

m.m.

för Luftfartsbemyndiganden
Erforderliga
förslag:
verksamhetskontroll
samlas
i en beform
i
tillsyn
utöva
att
av
i luftmed en anknytande bestämmelse
i luftfartslagen
stämmelse

Utredningens
verket

fartsförordningen.
ges en generell rätt att förena ett föreläggande
eller enligt
meddelar enligt luftfartslagen
verket
som
med
vite.
med
stöd
lagen,
meddelats
har
av
som

Luftfartsverket
ler förbud,
reskrifter

begrepp

är ett centralt

Tillsyn

inom den internationella

civila

elfö-

luftfarten.

en skyldigde
luftfartsverksamheter
över

och medlemskapet

Av Chicagokonventionen

följer

i ICAO

att utöva tillsyn
med stöd av auktorisationer
bedrivas
skall
eller
bedrivs
som utfärsom
och att bl.a. för detta ändamål inrätta en natiodats av medlemsstaten
del
paragraf 4.1.4
kapitel
nell luftfartsmyndighet
se t.ex. bilaga
het för varje medlemsstat

respektive
tions
heten

ICAO

Inspection,
JAA

inom

Manual

of Procedures

for Opera-

and Continued

Surveillance.

Verksam-

doc 8335-AN/879,
Certification

bygger

fartsmyndighetema

förutsättningen

också

utövar

tillsyn

att de nationella

luft-

över att flygsäkerhetsbestämmelsema

efterlevs.

Tillsyn

förekommer

inte bara i samband

kan även avse t.ex. luftfartsskyddet,
litiska regler.
Begreppet

tillsyn

den civila

Luftfartsinspektionen

flera

förekommer

l988:78
även i förordningen
Luftfartsverket
är den myndighet
heten inom

miljön

luftfarten.
som

-

med

med flygsäkerheten,
eller luftfartsställen

instruktion

i LL
för

utan
och trafikpo-

och LF samt
Luftfartsverket.

över flygsäkersom utövar tillsynen
är det chefen för
Inom Luftfartsverket

förutom

att utfärda

flygsäkerhetstöre-

har att utöva tillsynen.
förutsätter
och annan auktorisation
Tillståndsgivning
en granskning
och därefter en fortlöeller auktorisationen
utfärdande
före tillståndets
tillsynsverksamhedelar därför
pande tillsyn. Luftfartsinspektionen
skrifter

Med
tillträdeskontroll
och verksamhetskontroll.
ten i två huvudgrupper;
granskning, inspektion och kontillträdeskontroll
avses examination,

312

Tillsyn

SOU 1999:42

m.m.

eller materiel
innan person, organisation
medges tillMed verksamhetskontroll
luftfartssystemet.
avses fortlöpande
avseende dels funktionen
och kontrollverksamheter
hos
inspektions-

trollförfaranden
träde till

till luftfartssyssom getts tillträde
i luftfartsförfattningama.
temet, dels efterlevnaden
av bestämmelserna
miniminivån
för den säkerfastställer
i föreskrifter
Luftfartsverket
har det
som skall gälla. Den som bedriver verksamheten
de
föreskrivna
för
flygsäkerhetskraven
att
ansvaret
uppinstruktioner,
organisation,
företag skall ha en lämplig

hetsstandard
verkställande

Varje

fylls.

och materiel

organisation

personal,

handböcker,

ansvarsområden
personer med särskilda
flygsäkerhetsstandarden
att den fastställda
upp-

utsedda

särskilt
säkerställer

etc. som
åtgärdas.
fylls och att alla avvikelser
Tillsynen
är till stor del inriktad på kontroll
över flygsäkerheten
har utvecklat
att den som utövar eller skall utöva en viss verksamhet

av
ett

för styrning och uppföljning
De
eget kvalitetssystem
av verksamheten.
central
för
kvalitetssystem
betydelse
driften
och
deras
är av
som utövar
det främsta målet för myndigheteroch blir därigenom
flygsäkerheten
med gransktillsyn kompletteras
En sådan systeminriktad
nas tillsyn.
bl.a.
i form
och
linjeinspektioner
ning av verksamhetsutövare
av
hur
kvalitetssystemet
granskning av enskilda detaljer för verifikation
av

fungerar.
Den
vissa

nuvarande

uttryckliga

LL

tillhörande

med

för

bemyndiganden

bestämmelser
Luftfartsverket

i LF

innehåller

att utöva tillsyn,
bemankap. LL,

och miljövärdigheten
3
t.ex. över luftvärdigheten
och
flygtrafikens
anläggningar
ningen 4 kap. LL samt över flygplatser
till bestämmel6 kap. LL.
I anslutning
med navigationshjälpmedel

om rätt till tillserna i 3 och 6 kap. LL om tillsyn finns bestämmelser
och anläggningar
med navigationsträde till luftfartyg,
flygplatser

hjälpmedel.
och LF

I LL

sakkunniga

finns

även bestämmelser
om anlitande
av särskilda
Luftfartsverket
vid tillsynen eller sköta vissa

för att biträda

tillsynsuppgifter

se

3 kap. 2 § andra

16 § och 92 § andra stycket

dig för
utvalget

LF.

stycket

och 4 kap. 2 § LL

samt
nödväntillsynen
är
av
luftfartsmyndighetema
genom OPS-

En delegering

att de tre skandinaviska
och STK se avsnitt 2.4.5

praktiskt

skall

kunna

utföra

tillsy-

SAS se SOU 1955:42 s. 62
flygföretaget
nen över det skandinaviska
och prop. 1957:69 s. 60 och 71. Enligt 3 kap. 3 § tredje stycket LL och
19 § andra stycket
att utfärda

stycket
förnyas

och förnya

LF

miljövärdighetsbevis

således inte.

ra stycket

Enligt

enligt
har

inte

uppdra

sakkunnig
gäller

i till-

3 kap. 1 § LL och 26 § andra

tidsbegränsad

4 kap. 18 § andra stycket

LF får Luftfartsverket

särskild

och motsvarande

luftvärdighetsbevis

delar miljövärdighetsbevis

lämpliga

uppdra

LF får Luftfartsverket

giltighet,

de

LL och 32 § and-

annan att genomföra

certifi-

Tillsyn m.m.

SOU 1999:42

I 14 kap. 3 § andra stycket LL finns ett generellt bemyndiganfår överatt en myndighet
att i vissa fall föreskriva

katprov.

de för regeringen

arman, även om uppgiften innefattar myni 27 § tredje
har utnyttjat denna möjlighet

förvaltningsuppgift

lämna

Regeringen
dighetsutövning.
stycket LF amatörbyggnadstillstånd

och

i 92 § andra

stycket

LF

luftfarluftfart med t.ex. amatörbyggda
över icke kommersiell
fallLF
tillsyn
i
131
§
stycket
fjärde
över
segelflygplan
och
samt
tyg
utfärdande
kompetensbevis
0.d.
skärmflyg
skärmshoppning,
samt
av

tillsyn

för sådana verksamheter.
bestämmelserna
om tillsyn i 59 § andra stycket och
att
LF finns även bemyndiganden för Luftfartsverket
luftfartsverksamhet
bedriver
den
och
flygplatsinnehavare
som

I anslutning

till

92 § tredje stycket

ålägga

att lämna upplysningar och uppgifter till Luftfartsverket.
Beträffande
vissa viktiga områden som Luftfartsverket
övar

tillsyn

över

saknas uttryckliga

nen över tlygtrañktjänst,
sådan verksamhet
som

flygföretag
berörs

bemyndiganden.
och flygskolor

av föreskrifterna

faktiskt

ut-

Det gäller tillsysamt tillsynen

om

över

luftfartsskyddet

security.
som krävs för att tillsyn i form av erforderlig
skall kunna utövas har i utredningens förslag tagits in i

De bemyndiganden
tilltréideskontroll

anslutning

till respektive

När det gäller tillsyn
en att erforderliga
tillsyn bör samlas
bestämmelse

materiella

regler.

i form av verksamhetskontroll
för Luftfartsverket

bemyndiganden

i en bestämmelse

i lufcfartsförordningen.

i luftfartslagen

anser utredningatt utöva sådan
med en anknytande
kan även in-

Denna bestämmelse

för att biträda
ett bemyndigande
om anlitande av utomstående
och om tillträde till anläggningar m.m. för utöva tillsymed tillsynen
Även det generella bemyndigande som finns i 14 kap. 3 § andra
nen.
Luftfartsoch tillsynsmyndigheten
stycket LL för normgivningsdelegera förvaltningsuppgifter
verket,
att till utomstående
som inne-

nehålla

fattar

kan lämpligen

myndighetsutövning,

Riksrevisionsverket

RRV

tas
har i en rapport

i samma paragraf.
1993:33 Luftfartsin-

F

av flygsäkerheten - som av regeringen har överförslagit att regeringen skall överväga möjlämnats till utredningen
maktmedel.
Luftfartsinspektionens
lighetema
att differentiera
inte tillräckEnligt RRV:s bedömning är inspektionens maktmedel

spektionens

kontroll

ligt väl anpassade till de flygsäkerhetsbrister som vanligen förekommer
Bristerna
att det
är endast i undantagsfall så allvarliga
på marknaden.
i verksamheinföra restriktioner
anledning att återkalla tillstånd,
åtal.
För
för
allmänt
till
händelser
polis
eller
överlämna
mer allmänt
ten
beRRV:s
saknas väl avpassade maktmedel.
förekommande
brister
nåanvända
smidigt
skulle
att
dömning är att det i dessa fall
vara mest
finns
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Tillsyn m.m.

gon form
ekonomiskt

SOU

av ekonomisk
vite.

sanktion,

som

böter

eller

föreläggande

om

har mot denna bakgrund gjort en översyn av de makthar till sitt förfogande. Dessa är i dag
medel som Luftfartsinspektionen
eller begränsning
erinran samt återkallande
av tillstånd och godkännan-

Utredningen

med RRV finner utredningen
att Luftfartsinspektionens
väl anpassade till de flygsäkerhetsbrister
inte är tillräckligt
marknaden.
som förekommer
har därför på en del punkter föreslagit
Utredningen
en differentieden. I likhet

maktmedel

maktmedel.

ring av Luftfartsinspektionens

Som exempel

kan nämnas

är återkallelse

av ett godkännande det enda medel
som har blivit godkänd inte längre
som står till buds om en flygplats
kraven. Enligt utredningens
förslag
de flygsäkerhetsmässiga
uppfyller
att för närvarande

att återkalla tills vidare samt att begränsa ett
del av verksamheten
eller att gälla under
viss
gälla
att
för
vissa förutsättningar,
flygsäatt upprätthålla
om det är tillräckligt
kerheten.
införs

därutöver

drifttillstånd

möjlighet

till

har även funnit att det i vissa fall skulle vara en fördel
sanktion.
Utredningen
kunna
använda
någon form av ekonomisk
att
bestämmelse
Luftfartsverket
föreslår därför att det införs en
som ger
en
eller förbud, som verket medgenerell rätt att förena ett föreläggande

Utredningen

delar

enligt

luftfartslagen

eller

med stöd av lagen, med vite.

enligt

föreskrifter

som har meddelats

1999:42

3 15

SOU 1999:42

18

Forum

i mål

av

Inga

särskilda

förslag:

Utredningens

med lufträttslig

mål och tvistemål

lufträttslig

forumregler

art

införs

för brott-

anknytning.

att i första instans handanknytning. Detta gäller såväl tvistemål
lägga mål med lufträttslig
som
brottmål.
Frågan om vilken domstol som är behörig i det enskilda fallet
avgörs enligt de allmänna reglerna i 10 och 19 kap. rättegångsbalken.

Samtliga

har

Utredningen
har tidigare

funnit skäl att behandla
frågan om
Frågan
någon eller några få underrätter.

arbete

i sitt

bör samlas

lufträttsmålen

är i dag behöriga

i landet

tingsrätter

till

vid flera tillfällen.

diskuterats

berörde

De lufträttssakkunniga

frågan

i sitt avgivna

förslag

till

lag

uttalade
m.m. Departementschefen
av rätt till luftfartyg
om inskrivning
1955:13 s. 99 att det ur vissa synpunkter kunde vara önskvärt
prop.
rörande luftinte bara av inskrivningsärendena
med en centralisering
och
utan också av de mål som har anknytning till inteckningar
borde
dock
frågan
departementschefen
Enligt
intecknade
fordringar.
behandlas i samband med att ett förslag till luftfartslag utarbetades.
uppmärksammades
Under arbetet med förslaget till luftfartslag
problemet återigen av de lufträttssakkunniga SOU 1955:42 s. 194 f.. De

fartyg

kunbl.a. att de vinster som en centralisering
av lufträttsmålen
inte borde överskattas. Dessa mål kunde nämligen,
de väntas medföra
framtid, beräknas bli ganska få och
inom en överskådlig
åtminstone

uttalade

röra skiftande

förhållanden.

förtrogenhet

skild

av målen
en centralisering
ansåg därför de sakkunniga

behöriga
målen

att handlägga

enligt

domstolarnas

lufträttsmålen

borde vara
att landets samtliga underrätter
lufträttslig
såväl tvistemålen
art
som brottav

lufträttslagstiftningen.

Departementschefen
på

De var därför inte ägnade att ge någon särMed hänsyn till de olägenheter som
i åtskilliga fall skulle innebära för parterna

med lufträtten.

delade de sakkunnigas

möjligheter
förhör

uppfattning

till
att få tillgång
med sakkunniga prop.

särskild
1957:69

och pekade

expertis
s. 198 f..

genom
behandlade
från Luftfartsverket
anledning av en framställning
luftfartyg
Utredningen
angående inskrivning
m.m. frågan om
av rätt till
Med

i
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i mål avlufirättslig

Forum

forum

i

1976:70.

SOU 1999:42

art

lufträttsmål

i betänkandet

Utredningen

anförde

till

Rätt

lufifartyg

m.m.

SOU

bl.a.:

Frågan om att koncentrera handläggningen av lufträttsmål i första instans till
har
vissa domstolar har kommit i ett annat läge sedan år 1957. Luftfartsverket
påpekat att dessa mål blivit alltmer invecklade och därför mer än tidigare kräver särskilda erfarenheter hos domstol, åklagare och advokater. Att koncentrera handläggningen framstår därför som mera önskvärt än tidigare. Samtidigt
ökat i antal, låt vara att antalet alltjämt är begränsat.
har lufträttsmålen
Luñrättsmålen är spridda över hela landet. Att dela upp dem i första instans på
en tingsrätt inom varje hovrätts domkrets skulle ge en relativt jämn fördelning
av målen. En liknande koncentration har också ansetts lämplig för sjörättsmåår 1970 och 1973 har handläggningen av dessa
len. Efter sjölagsändringar
En geografisk
förlagts till sju allmänna underrätter såsom sjörättsdomstolar.
fördelning av särskilda luñrättsfora på motsvarande sätt kan endast i undantagsfall komma att vålla parter några större olägenheter i form av långa resor.
skulle således även kunna vara
Samma underrätter som är sjörättsdomstolar
luñrättsdomstolar.
Härtill kommer att de sjö- och lufträttsliga rättsområdena är
ofta möter i civila sjö- och
så närbesläktade att likartade problemställningar
lufträttsmål. Det är därför naturligt och i flera hänseenden
samma domstolar handlägga dessa typer av mål. Genom
landet på sju tingsrätter som målen då får, måste parters
rimligt avstånd till domstolen anses tillgodosedda. Även
centration av målen kan ge dessa domstolar särskild insikt
den. I den mån man skulle behöva tillföra dem ytterligare
naturligtvis

tillgodoses

förslag

Utredningens

i luftfartsförhållansakkunskap kan det

genom sakkurmigbevisning.
ledde inte till några ändringar
fick

remissbehandlingen

fördelaktigt att låta
den spridning över
berättigade krav på
denna relativa kon-

dock

förslaget

ett till

i lagstiftningen.

övervägande

Vid

del positivt

mottagande.
Med

i mars
av en skrivelse
tog även flyglagutredningen
se Ds K 1981:12 s. 179 ff..

anledning

regeringen
lufträttsmål

Luftfartsverket

liga brottmålen
komst.

uppgav
hade blivit

Man beskrev

i sin skrivelse
alltmer

1981 från Luftfartsverket
upp
till

invecklade

frågan

om

till

forum

att de lufträttstillsedan luftfartslagens

regeringen

som uppkom när målen handlades vid
också att åklaav sådana mål. Det framhölls
sakkunsystemet inte alltid hade tillräcklig

de problem

utan erfarenhet
det dåvarande
inom
garna
sätt.
skap för att kunna utföra åtalen
ett tillfredsställande
med
hade
de
fann att
att ta befattning
Flyglagutredningen
som
främst domare och åklagare, var i behov av större
brottmål,
lufträttsliga

domstolar

insikter

Med denna utgångsav lufträttsförhållanden.
de lufträttsliskäl
koncentrera
det
fanns
att
att
antal
tingsrätter.
ett mindre

i och erfarenheter

punkt ansåg utredningen
ga brottmålen

till

i

SOU 1999:42

Forum

i mål av lufirdttslig

art

antal talade för att
också en hovrätt. Å
med en sådan koncentra-

fann å ena sidan att lufträttsmålens
till en enda tingsrätt och därmed

Utredningen
de koncentrerades

att nackdelarna
och kostnader för den enskilde

andra sidan fann utredningen

var så stora att de
som skulle kunna vinnas. En rimlig avatt handläggningen
av de lufträttsliga
några få tingsrätter med lämplig geografisk

i form av besvär
inte uppvägdes av de fördelar
vägning
ansågs därför vara

tion

brottmålen

skulle

anförtros

spridning

i landet.

Mot

denna

bakgrund

ansåg flyglagutredningen

att

av
av utredningen angående inskrivning
som föreslagits
föreslog
Flyglagutredningen
ändamålsenlig.
rätt till luftfartyg
m.m. var
och enligt de
därför att frågan om ansvar för brott enligt luftfartslagen
skulle
med
stöd
denna
lag
föreskrifter
prövas av de
av
som meddelats
tingsrätter
som är sjörättsdomstolar.
förslag fick under remissbehandlingen
Utredningens
ett blandat
den lösning

mottagande.

I

uttalade
departementschefen
se prop.
den
uppfattning som flera avstyrdelade
att han
gett uttryck för, nämligen att det inte förelåg till-

propositionen

1984/85:2l2
s. 145
kande remissinstanser
starka

räckligt

skäl

för att begränsa

tingsrättemas

när det

behörighet

Departementschefen anförde att antalet lufträttsmål
till
de
fördelar
man kunde uppnå genom en specialisering
var så litet att
Även
med en sådan
vissa domstolar
uppenbarligen var begränsade.
lufträttsmål.

gällde

skaffa

det bli nödvändigt

skulle

ordning

för åklagare

och domstol

att inför-

sakkunnigbevisning.

särskild

Luftfartsini en rapport F 1993:33
föreslagit
med
att regeringenspektionens kontroll
av flygsäkerheten,
anledning av svårigheterna
att komma till rätta med viss olovlig verkskall överväga om inte luftfartsmål
samhet, främst s.k. svartflygning
till en särskild domstol, eventuellt med expertmedverbör koncentreras
kan. Denna rapport har av regeringen lämnats över till LufträttsutredSenast har Riksrevisionsverket,

ningen.
Det kan visserligen
förts

för att koncentrera

tingsrätter

alltjämt

sägas att de skäl som i tidigare
till
brottmålen
de lufträttsliga

gör sig gällande.

Å andra sidan

utredningar anett mindre antal
måste beaktas att

fortfarande
är mycket begränsat. Under
avseende luftfartslatotala
antalet
lagföringar
det
var
2 åtalsunderlåtelser,
luftfartslagenoch
115
luftfartsförordningen
gen
2 åtalsunluftfartsförordningendomar;
och 38
43 strafförelägganden

lufträttsliga

antalet
åren

brottmål

1988-1997

derlåtelser,

10 strafförelägganden

och 20 domar.

kan

Som jämförelse

avdömdes totalt ca 160 lufträttsliga
att under åren 1970-1980
mening är antalet lufträttsmål
i landet. Enligt utredningens
till
så
få,
i
domstol
alltjämt
att även om de koncentrerades
som prövas
lufträtten
inte
en enda tingsrätt skulle någon särskild förtrogenhet med

nämnas
brottmål

uppkomma.

Utredningen

finner

därför

inte

skäl

att

föreslå

att

de
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i mål av lufirdttslig

Forum

brottmålen

lufträttsliga

SOU

art

skall

koncentreras

till

en eller

ett mindre

antal

tingsrätter.
brottmålen
vill utav de lufträttsliga
hos
En
betydelse.
hög
kompetens
peka på åklagamas
redningen
stora
luftfartsmål
kan antas medföra att domde åklagare som handlägger

handläggningen

När det gäller

f°ar utredningar av god kvalitet.
som underlag för bedömningen
Syftet med omorgaåklagarväsendet.
1 juli 1996 omorganiserades
åklabetydligt
färre
nisationen
mera slagkraftiga
men
var att tillskapa
stolarna

Den

garenheter.
möjlighet

torde det finnas
ramen för denna nya organisation
för närvarande sju stycken
varje åklagarmyndighettill en eller några åklahandläggningen
av luftfartsmålen

Inom

att inom

koncentrera
anser dock att det bör undvikas att en enhetlig mogare. Utredningen
hos åklagarmyndighetema
dell för handläggningen
av luftfartsmål
fastläggs. Detta får i stället lösas under hänsynstagande till lokala forhållanden.

Utredningen
särskild

expertis

Beträffande

möjligheter
att få tillgång
om domstolarnas
i lufträttsmålen
genom förhör med sakkunniga.

erinrar

tvistemål

med lufträttslig

anknytning

finns

till

det ingen

om hur många sådana mål som avgörs per år. Det
torde dock på goda grunder kunna antas att de uppgår till endast ett fåinte heller skäl att lägga
tal. Mot denna bakgrund finner utredningen

tillgänglig

statistik

fram förslag

lig anknytning.

om ändrade

forumregler

för de tvistemål

som har lufträtts-

1999:42
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Överklagande

19

av

Luftfartsverkets

beslut

Utredningens

Reglerna om överklagande
av Luftfartsverså att endast beslut i frågor som rör trafiktillstånd
regeringen. Övriga beslut som rör myndighetsutöv-

förslag:

kets beslut

ändras

överklagas

till

ning mot enskild

överklagas

till allmän

förvaltningsdomstol.

är den centrala förvaltningsmyndighet
frågor som rör den civila luftfarten.
med instruktion
l988:78
Enligt 1 § förordningen

som har hand om

Luftfartsverket

för Luftfartsver-

att främja utvecklingen
av den
för
drift
och
utveckling
civila luftfarten
bl.a. att ansvara
av statens flygför den
platser för civil luftfart,
att utöva tillsyn över flygsäkerheten
civila luftfarten
och att svara för skyddet av miljön mot föroreningar
ket är verkets

från

civil

samhet,

huvuduppgifter

förutom

samma organisation ryms således
och s.k. sektoruppgifter.
myndighetsutövning
luftfart.

Inom

affärsverk-

har tilldelats
i sin insom Luftfartsverket
struktion
har verket även erhållit en rad mer specifika bemyndiganden
att handha vissa frågor och att fatta beslut i dessa. De flesta och viktiUtöver

de huvuduppgifter

gaste av dessa bemyndiganden
Som exempel
förordningen.
tilldelas

ansvarsuppgifter

återfinns

i luftfartslagen

annan lagstiftning
räddningstjänstlagen
kan
nämnas

1982:923
och förordningen
om transport
Luftfartsverket
beslut
det
När
gäller frågan om ett
av
får svaret sökas i ett flertal olika författningar.

1986:1102

och luftfarts-

där Luftfartsverket
av farligt gods.
kan överklagas

kan nämnas att även om det i en författning
I sammanhanget
anges
eller ett beslut av en viss myndighet
att ett beslut enligt författningen
kan överklagas,
skall detta inte uppfattas så att alla sådana beslut är
Överklagbarheten är nämligen begränsad till följd av de
överklagbara.
allmänna

ciper,
269 ff.

principer

se Hellners

i praxis. Angående dessa prinsom har utbildats
4:e uppl., s.
och Malmqvist,
Nya förvaltningslagen,
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en allmän regel
Där
den subjektiva klagorätten.
anges att ett
om vem som har klagorätt,
beslut får överklagas
av den som beslutet angår, om det gått honom
emot.
När det gäller möjligheten
att överklaga ett beslut som har fattats av
härom i 35 § förorddet en allmän bestämmelse
Enligt denna bestämmelses
för Luftfartsverket.
med instruktion
finns

Luftfartsverket

ningen
första

1986:223

det i 22 § förvaltningslagen

finns

Vidare

beslut

får Luftfartsverkets

stycke

i personalärenden

överklagas

om beav lagen 1971:309
vissa
mål,
lagen
för
att pröva
hörighet
andra
föreeller
i rätten att överklaga
1987:439
om inskränkning
iflygbeslut som rör antagning till utbildning
Luftfartsverkets
skrifter.
får enligt paragrafens andra stycke inte överklagas.
trañkledningstjänst
hos regeringen,

om något annat inte följer
förvaltningsdomstol
allmän

beslut

Verkets

ärenden

i andra

får enligt

tredje

stycket

i paragrafen

än 22 a §
om det följer av en annan bestämmelse
särskilt hänvisas till 22 a §
eller om det i en föreskrift
innehåller
bestämmelse
Sistnämnda
förvaltningslagen.
en allmän regel
innebär
förvaltningsbeslut
att förvaltsom
av
om domstolsprövning
förvalttill allmän
får överklagas
ningsbeslut
som är överklagbara

överklagas

endast

förvaltningslagen

om inte något annat är särskilt föreskrivet.
med instruktion
i 35 § fjärde stycket förordningen

ningsdomstol
skrivs

Slutligen

före-

för Luftfarts-

mot någon enskild
att om ett ärende avser myndighetsutövning
får dock beoch det inte finns särskilda föreskrifter
om överklagande,

verket

hos regeringen.
En sådan överklagandebestämmelse
som avses i 35 § tredje stycket
Luftfartsverket
finns i 14 kap. 2 § LL.
för
instruktion
med
förordningen
slutet överklagas

Enligt

första

stycket

enligt luftfartslagen

beslut
i denna paragraf överklagas Luftfartsverkets
eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd

tillelevtillstånd,
behörighetsbevis,
av den, i frågor som rör certifikat,
luftfarregistrering
certifikat,
luftfartyg
stånd att tjänstgöra på
utan
av
att avgå, hos allmän förvaltningsdomstol.
tyg eller förbud för luftfartyg
be14 kap. 2 § andra stycket LL överklagas Luftfartsverkets
än som avses i första stycket hos regeringen. Lokumåste läsas som
andra
frågor än som avses i första stycket

Enligt

slut i andra frågor
tionen

Luftfartsverkets
har meddelats

enligt

beslut
med

luftfartslagen

stöd av den i andra

eller

frågor

enligt

föreskrifter

som
än som avses i första

stycket.
Riksdagen

för en systematisk
översyn
beslut till regeringen. I enlighet med

år 1984 riktlinjer

fastställde

av reglerna om rätten att överklaga
inriktats
har strävandena
dessa riktlinjer

bl.a. att från regeringen
från regeställningstaganden
kräver
inte
som
allmänhet
bör
det
i
riktlinjerna
Enligt
anorgan.

lyfta bort sådana ärenden
som politiskt
komma på regeringen

ringen

att pröva

överklaganden

i frågor

där försvars-,

Överklagande av Luftfartsverkets beslut

SOU 1999:42

allmänekonomiska

säkerhets-,

ordnings—,

framträdande,

är särskilt

punkter

vudsakligen

bör befatta

förhållandet

mellan
och vilkas

allmänna
enskilde

eller andra statsnyttosynhuförvaltningsdomstolama

medan

sig med sådana mål av rättslig natur,
inbördes
eller mellan enskilda

vilka

enskilda

kan vara av väsentlig

avgörande

och

betydelse

rör
det

för den

1983/84:l20.

prop.

Vid översynen
av överklagandebestärnmelsema
beaktat dessa riktlinjer.
Mot bakgrund
utredningen

i luftfartslagen

har

av riktlinjerna
luftfartslagen

har

eller
utredningen
att när det gäller beslut enligt
med stöd av den, är det endast
enligt föreskrifter
som har meddelats
Luftfartsverkets
beslut i frågor som rör trañktillstånd
som bör överklaLuftfartsverkets
beslut
i
frågor
övriga
till
regeringen.
som rör myngas
funnit

förvaltningsdomstol.

till allmän

bör överklagas

dighetsutövning

beslut i en rad ärenden som
sådana ärenden är de som
Exempel
rör myndighetsutövning.
och
egendomsförvaltning
angår affärsverksamhet,
samt förhandlingar
I sin verksamhet

Luftfartsverket

fattar

inte

avtal

lämnar som företrädare
som en myndighet
och liknande förhållanden
brukar kallas
i privaträttsliga
Besked

med enskild.

för ena parten

De partsbesked

partsbesked.

instruktion

med

förordningen

som Luftfartsverket
för Luftfartsverket

lämnar

med stöd av
överklagas

kan inte

de inte avser myndighetsutövning
se 35 § sista stycket. När
partsbesked skyddas den enskildes
det gäller dessa icke överklagbara

eftersom

regelsystemet och möjligheten
rätt genom det civilrättsliga
med myndigheten
väcka talan vid allmän domstol.
antalet partsbesked som Luftfartsverket
Det övervägande
med instruktion

i förordningen

sin grund

grund

ha sin rättsliga

dock

partsbesked

det emellertid

att vid tvist
lämnar

för Luftfartsverket.
i luftfartslagen

eller

har

Skulle

ett
luftfarts-

kunna

och då
överklagas,
enligt
Även
det
torde
om
vara
mycket ovanligt med partsbesked som har sin rättsliga grund i luftfartsmening inget skäl till att de skall
lagen finns det enligt utredningens
Överklaganderätten bör således begränsas till att
kunna överklagas.
skulle

förordningen
den

nuvarande

gälla

beslut

ordningen

vid

till

mot enskild. Skulle en part vara
får denne i stället väcka talan vid allmän

myndighetsutövning

med ett partsbesked

missnöjd

regeringen.

domstol.

Enligt

utredningens

direktiv

bör utredningen

behandla

frågan

Luftfartsverkets

om
har

erfarit

för-

svunnit
under

rätt att föra talan i domstol. Enligt vad utredningen
har de problem som tidigare funnits i detta sammanhang

som har skett
av förvaltningsprocessrätten
finner därför inte skäl att ta upp frågan
rätt att föra talan i domstol till behandling.

den reform

genom

år. Utredningen

senare
om Luftfartsverkets

11 19-0665Nyluttfanslag
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Militär

20

luftfart

annan

statsändamål

för

förslag:

Utredningens
damål

och

luftfart

luftfartyg

När militära

skall som huvudregel

civila

används

luftfartsregler

för civila

än-

gälla.

indelad i två avdelningar. I den första
är för närvarande
och i den andra behandlas
behandlas den civila luftfarten

Luftfartslagen
avdelningen

har
för statsändamål.
Utredningen
annan luftfart
nuvarande
tudelningen
lagen
den
föreslagit
att
av
ovan se
rörande militär
luftfart
och
slopas och att de särskilda bestämmelserna
i
l
I
förevarande
arbetas
lagens
kap.
statsändamål
för
annan luftfart
militär

luftfart

och

avsnitt

4.2

behandlar utredningen närmare vissa frågor som rör den militägäller det
luftfarten
och annan luftfart för statsändamål. Framförallt
ra
luftfart
och
frågorna om vad som skall innefattas i begreppet militär
skall
militär
luftfart
tillämpliga
på
i lagen som
vilka bestämmelser
vara

kapitel

och annan luftfart för statsändamål.
Att det finns en särreglering för militär luftfart och annan luftfart för
enligt artikel
statsändamål
i LL har sin grund i att Chicagokonventionen
och
inte
luftfarcivila
luftfartyg
statliga
på
endast
på
3 a är tillämplig
tull- och
som används i militär-,
En följd av detta är att Chicaanses vara statliga luftfartyg.
statliga luftfartyg
blir tillämplig
gokonventionen
som används för
luftfarten
ändamålet
med
affärsdrift.
således
Det är
som avgör om Chiartikel

tyg. Enligt
polistjänst

cagokonventionen
I LL

är tillämplig

nuvarande

gäller för luftfart
ändamål.

skall

3 b

luftfartyg

eller inte.

i lagen som
anges vilka bestämmelser
och för annan luftfart för statsluftfartyg
fastställs
av regeringen eller den myndighet

15 kap.

med militära

Övriga regler

som regeringen bestämmer.
gränsdragningen
Den nuvarande

i LL mellan

civil

luftfart

och mili-

natur, dvs. om det
det gäller militära
används.
När
luftfartyg
eller militärt
som
betydelse. Detta
användningen
ändamålet
med
saknar således
luftfartyg
luftfartyg används för annat än
får till konsekvens
att även när militära

tär luftfart
är ett civilt

sker med utgångspunkt

från luftfartygets
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som gäller

blir den särreglering

ändamål

militära

för statsändamål

och annan luflfart

för militär

luftfart

till-

lämplig.
hålla

artikel

regleras
under
skulle
civil

till

hänsyn

skäl för att beåtaganden enligt Chica-

Sveriges

samma ordning som konvenflygutredningen
att all kommersiell
anser
och
ändamål bör betraktas som civil verksamhet
bör tillämpas

3

för civila

dvs. enligt civila
som all annan sådan verksamhet,
Mot denna principiella
tillsyn
av Luftfartsverket.
flygsäkerhetsreglerna
kunna hävdas att de militära

flygsäkerhetsreglema.

än de civila

rent av är strängare
flygverksamhet
och militär

har helt

ändamål

olika

inte att göra någon fullständig
Civil
flygverksamhet

går det emellertid
olika

det inga bärande

finns

Som princip

anvisar.

verksamhet

eller

Med

denna ordning.

gokonventionen
tionen

mening

utredningens

Enligt

regler och
ståndpunkt
motsvarar
Eftersom

och uppgifter
mellan

jämförelse
bör

flygsäkerhetsreglema.

de

ske i enlighet

och som i
för civil verksamhet
som är särskilt utformade
särskilt i
harmoniserade.
gäller
internationellt
Detta
är
stor utsträckning
ambulanstransporter
kategori
till vilken
fråga om persontransporter,

med de regler

räknas.

ändamål

civila

transporter
intresse
hälleligt
annat

på militär flygverksamgörs tillämpliga
Försvarsmaktens
möjligheter
att utföra
dock
finnas
det
vissa
fall
kan
ett samatt begränsas. I
kan användas för
luftfartyg
och behov av att militära

reglerna

Om de civila

het för civila

kommer

ändamål.

än militära

eller

Detta

andra uppdrag,

sjuktransporter
fartyg som kan utföra

en viss

kan t.ex. vara fallet vid brådskande
om det inte finns något civilt lufteller

uppgift

vid

internationella

hjälp-

med tillämpning
En sådan möjlighet
att i vissa situationer
för annat än militära
luftfartyg
militära
använda
änmilitära
regler
av
i lagstiftningen.
damål bör tillgodoses
antecknas
kan
i sammanhanget
att det i förordningen
Det

sändningar.

1986:1111

i civil

medverkan

om militär

verksamhet

finns

vissa regler

skall användas för civil
luftfartyg
som är av betydelse när militära
vid
skall Försvarsmakten,
verksamhet.
Enligt 2§ i denna förordning
för
beavgörande
omedelbar
där
är
livshotande
situationer
transport
med
heutföra
transporter
handlingen
av skadade eller sjuka personer,
på begäran av sjukvårdshuvudman
likopter
genom flygräddningscentralen

i Göteborg.

får inte allvarligt

myndigheten

ordinarie

att ställa
verksamhet

myndighetens

medverkan

Denna
hindra

eller

34 § räddningstjänstlagen

avgift.

Försvarsmakten

räddningstjänstlagen,

skyldighet

1986:1102.
får härutöver,
ställa

personal

helikopter

till

förfogande

av större betydelse inom
enligt
i räddningstjänst

Transporterna

skall utföras

mot

vad som följer av 34 §
för
och egendom till förfogande

och utöver

åt polis- och
eller för transporter
av sjuka eller
Kustbevakningen,
eller
tullmyndigheterna
om det finns ett trängande
Försvarsmakten
får ta ut avgifter för sådan medbehov av transporten.
transporter

skadade
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Militär

och annan luftfart för statsändamål

luflfart

utförande av annat arbete framgår av 5 § i samfår åta sig att bygga vägar och broar
att Försvarsmakten
utföra
andra
arbeten
och tjänster, om denna verksamt att
transporter,
samhet kan inordnas som ett led i utbildning som bedrivs vid myndigheten eller främjar staten eller annat allmänt samhällsintresse.
Av 7 §

verkan.

När det gäller

ma förordning

och

5
att vid verksamhet
som avses i
bestämmelser
konkurrens
beaktas.
Enligt
om
andra stycke skall i fråga om verksamhet som avses i 5 och

framgår

stycket

första

skall

6

paragrafens

emellertid

gällande

anses föreligga avgöras efter höranom konkurrensintrång
och den kommun som berörs, om det gäller
de av länsarbetsnämnden
I paragrafens tredje stycke sägs slutliåtaganden av större omfattning.
6 §§ frågan

som
gen att första stycket inte tillämpas beträffande sådan verksamhet
bedrivs enligt 2 § för de statliga myndigheter som sägs där. I fråga om
för statliga myndighesådan verksamhet
som bedrivs enligt 5 och 6
första

ter tillämpas
verk.

och andra styckena

bara

statens affärsdrivande

Det kan också noteras att även om det enligt utredningens förslag till
luftfartyg
kommer
att vara möjligt att använda militära
ny luftfartslag
för vissa civila ändamål, det härutöver kan krävas en operativ licens

enligt

förordning

rådets

nr 2407/92
lufttrañkforetag

EEG

av den 23 juli

1992 om ut-

licensieringsförordningen
för
av tillstånd
att utföra viss flygverksamhet,
se avsnitt 11.1. För att erhålla en
vilket utfärdas enligt
operativ licens krävs det i sin tur ett drifttillstånd,
färdande

för

regler.

nationella

Utredningen
melser

i lagen

har gjort en systematisk
som bör vara tillämpliga

genomgång av vilka bestämmilitär
luftfart
och annan

l detta sammanhang har utredningen funnit att
i luftfartslagen
ansvarsbestämmelsema
flertalet
även bör vara tillav
närvarande
luftfart. För
lagens straffbestämmellämpliga på militär
inte
militära
luftfarten.
den
Det
tillämpliga
på
är svårt att se att det
ser
luftfart

för statsändamål.

luftfarten
generellt skulle
finnas några skäl till att den militära
ansvarsbestämmelser.
Utredningen
från
luftfartslagens
undantagen
vara
för
har också funnit,
mot bakgrund av att flygtrañkledningstjänsten
i utredningens
luftfart är integrerad, att bestämmelsen
civil och militär
förslag till 6 kap. 10 § luftfartslag nuvarande 6 kap. 3 § LL skall lägskulle

gas till

de bestämmelser

Övriga föreskrifter

som skall gälla i fråga om militär luftfart.
för den militära luftfarten och markorganisatio-

mellan
nen i de ämnen som anges i LL, och som inte gäller förhållandet
enskilda eller armars måste meddelas i lag, meddelas enligt 15 kap. 1 §
andra stycket LL av regeringen eller den myndighet
som regeringen
§
föreskrivit
i
3
har
FFS 1997: 15
bestämmer.
Försvarsmakten
att
Chefen

för flygvapenledningen

föreskrifter

för den militära

leder flygsäkerhetsarbetet

luftfarten.

och beslutar

Med stöd av detta bemyndigande

325
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luftfart och annan lufifart för statsändamål

har det fastställts

Regler

för militär

luftfart

SOU

RML,

vilka

till

struktur

om BCL.
funnit
regelverket
vid
sin översyn av det militära
har
Utredningen
föreskrifter
för
den
militära
luftfarrätt att utfärda
att Försvarsmaktens
bör därför
Denna föreskriñsrätt
är något otydlig.
ten för närvarande
och innehåll

tydliggöras
digande
luftfarten
och

som
meddelas

påminner

ett klart bemyntas
genom att det i luftfartsfdrordningen
föreskrifter
för
den militära
meddela
Försvarsmakten
att
i
i de ämnen som avses luftfartslagen
och markorganisationen

för

inte
i lag.

gäller

förhållandet

mellan

enskilda

eller

annars

måste

1999:42
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21

Straffrättsliga

21.1

Allmänt

I 13 kap. LL

frågor

och 135 § LF finns

LL:s

och LF :s ansvarsbestämmelser.
av dessa ansvarsbestämmelser.

har gjort en total översyn
denna översyn har utredningen bl.a. övervägt kravet på subjektivt rekvisit.
För närvarande
är det - med ett undantag - inte reglerat
hänseende.
Genom en ändring av 1 kap. 2 §
vad som krävs i subjektivt

Utredningen
Vid

första

stycket

år 1994 blev BrB:s

BrB

rekvisitet

jektiva

tillämplig

allmänna

reglering

också på specialstraffrättens

av det subområde. Änd-

straffbestämmelser
utanför BrB
att det även beträffande
ställs upp en presumtion om att det fordras uppsåt för att straffrättsligt
skall vara
ansvar skall kunna utkrävas. Om även oaktsamt handlande

ringen innebär

straffbart

måste detta därför

som kravet
ansvarsbestämmelsema

denna bakgrund

gäller

ningen tidigare
Beträffande

uttryckligen
subjektivt

anges i lagtexten. Det är mot
rekvisit har setts över. När det

i nuvarande

13 kap. 2§

LL

har utred-

SOU 1997: 122.

sett över dem

se

straffrättsliga

frågor

i övrigt är det framför

allt fyra frå-

onykterhet vid luftfart,
gor som
s.k.
oregerliga passagerare
straff vid överträdelser
EG-förordningar,
av
och svensk strafflags tillämplighet
i rummet. Onykterhet vid luftfart har
redan behandlats i kapitel
De tre övriga frågorna behandlas nedan.
avsnittet kan nämnas att det för utI anslutning till det straffrättsliga
utgör ett
redningen från olika håll har påtalats att s.k. svartflygning
utredningen

problem.

Det

har övervägt

är inte möjligt

att

närmare;

fram

om hur stort
har dock de svårigheter

uppgifter

detta

mening
Enligt utredningens
som
bottnat i att
med att komma till rätta med svartflyg framförallt
och om tillstånd till luftfartsverkde nuvarande
reglerna om certifikat
förslag till regler om certifiutredningens
samhet har varit otydliga. Av
framgår det klart vad som
till luftfartsverksamhet
kat och om tillstånd

problem
funnits

kommer

för att få utföra flygtransporter
mot betalning.
bör enligt utredningens mening vara tillfyllest
till rätta med problemen med svartflyg.

att krävas
sådant tydliggörande
att komma

Ett
för
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frågor

straffrättsliga

vissa

har utredningen

frågeställningarna

de ovan nämnda

Utöver
handlat

SOU 1999:42

frågor

som är av mindre

även be-

omfång.

Dessa

i författningskommentaren.

redovisas

överträdelser

vid

Straff

21.2

av

EG-

förordningar

civil

området

Vissa

förslag:

Utredningens

av EG-förordningar
i luftfartslagen.

överträdelser

straffbeläggs

luftfart

Som tidigare

behandlats

se särskilt

förordningar

och andra

EG-rättsakter

2.3.2 finns det en rad EGområde.
på den civila luftfartens
kan utgångspunktill straffrätten

avsnitt

förhållande
EG-rättens
Nationell
kompetens
straffrättslig
ten sägas vara att EG saknar
Straffrätt påverkas ändå på olika sätt av EG-rätten.
eller ett direktiv
i en förordningIbland anges det uttryckligen
- att
vid
och
påföljder
sanktioner
överträskall föreskriva
medlemsstaterna
Även när det inte finns något
i rättsakten.
delser av bestämmelserna
det genom den lojalitetsförplikstadgande föreligger
sådant uttryckligt
i artikel 5 i EG-fördraget
ett krav på medlemsstatelse som föreskrivs
EG-domstolen
har
terna att straffa överträdelser
av gemenskapsrätten.

När det gäller

lagt fast att när det i en gemenskapsrättslig
således i ett flertal rättsfall
någon särskild påföljd för överträdelser
inte föreskrivs
av betill natiodäri och det inte heller görs någon hänvisning
stämmelserna

reglering

i detta hänseende,

nella bestämmelser

skyldiga

5 i EG-fördraget

gemenskapsrättens

ställa
177//95

Ebony

Maritime

Medlemsstaterna
bör komma

ciper

i fråga.

att vidta

är medlemsstaterna

alla lämpliga

tillämplighet
och Loten

och

verkan

Navigation,

artikel

enligt

åtgärder för att säkerREG

se t.ex. mål C1997, s. I-l l 1
typ av påföljd som

själva välja vilken
några allmänna
EG-domstolen
har fastställt

kan i princip

som den anser bör gälla som grund för medlemsstaternas
REG
mot Grekland,
se mål 68/88 Kommissionen

påföljder

prinval av

1989,

s.
EGEnligt
I-291l.
2965
s.
skall medlemsstaterna
domstolen
av gemense till att överträdelser
eller proi enlighet med liknande materiella
skapsrätten sanktioneras
nationella
överträdelser
regler
för
gäller
cessuella bestämmelser
av
som
och mål

C-326/88

Hansen,

REG

1990,

och stå i rimlig
skall vara effektiva
av samma slag. Påföljderna
effekt.
avskräckande
och
ha
tion till överträdelsen
‘ För en utförlig redogörelse av förhållandet
se Petter Asp, EG:s sanktionsrätt, 1998.

propor-

mellan EG-rätten och straffrätten,
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bör det
förpliktelser
Sveriges gemenskapsrättsliga
att uppfylla
i anslutning till de EG-förordinföras sanktionsbestämmelser

För
således

fråga som uppav påföljd som

som finns inom området civil luftfart. Den första
kommer
i detta sammanhang
är vilken eller vilka typer

ningar

Som ovan angetts skall påföljderna motsvara dem
regler av samma slag. Vissa av
av nationella
område
den civila luftfartens
EG-förordningar
de överträdelser
av
utför
lufttransporter
att ett lufttrafikföretag
som kan aktualiseras
- t.ex.
i strid med de
operativ licens eller bedriver luftfart
utan föreskriven
i fråga.

bör komma

överträdelser

som gäller

som kan införas enligt marknadstillde
sin att och svårhetsgrad motsvara
dessa
brott
13 kap. 2 § LL. För
är
brott som räknas upp i nuvarande
påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Således bör motsvapå
rande straff gälla för de avsedda överträdelsema
av EG-förordningar

marknadstillträdesbegränsningar

område.

luftfartens

den civila

till

torde

trädesförordningen

Nästa

fråga är hur de aktuella

utformas.

Från legalitetssynpunkt
vilka

i lag individualiseras

straffbestämmelserna

lagtekniskt

skall

det mest önskvärda att det
i de olika EG-förordningama

är givetvis

bestämmelser

med vissa
är dock förknippad
kort
relativt
mellan
tidsperiod
det
fråga
är
om en
och dess ikraftträdande.
Eftersom
beslutet
om att anta en förordning
straffbestämmelserna
måste ges i lag har man att räkna med en tidsutsom är straffbelagda.
nackdelar.
Inte sällan

En sådan ordning

kan det vara svårt att i tid
lagbestämmelser
komplettera
om straff. Den
en ny
därför
avseende
torde
lösningen i detta
mest hanterbara
vara att ha ett
så att det knyter an till alla EGblankettstraffbud,
som är utformat
området civil luftfart
och som
inom
beslutats
har
förordningar
som
detta
förordningar
inom
i
dessa
ändringar
sikte
samt
även tar
nya
dräkt.

Med

hänsyn

till

denna

förordning

tidsutdräkt
med

kan emellertid

en sådan lösning dock
valts när det gäller utfärdandet
Metoden
har emellertid
ifrågasättas.
av
fiske
området
för
inom
förordningar
sanktionsföreskrifter
som avser
och jordbruk
om den
om EG:s förordningar
se ll § lagen l994:1709
1994:1710
och ll och 12
lagen
fiskeripolitiken
om
gemensamma
område.

Från

legalitetssynpunkt

När det gäller jordbruksom jordbruksprodukter.
lär det vara cirka 5 000 EG-förordningar
som straffbelagts på
således
detta sätt Mot bakgrund av att metoden med blankettstraffbud
möjligt
det
att även välja
ansetts kunna användas i Sverige borde
vara

EG:s

förordningar

området

motsvarande

lösning

beträffande

relativt

luftfarten.

och att antalet EG-förordningar
utredningen
begränsat har emellertid

hetsaspekten

Z Se Fredrik Wersäll,
1997 s. 418.

Straffrättsligt

Med hänsyn

till

luftfartens

rättssäkerområde

är

stannat för att i lag indivi-

samarbete inom Europeiska Unionen,

SvJT
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dualisera

bestämmelser

vilka

i de olika

EG-förordningarna

är

som

straffbelagda.
som enligt utredningen förslag straffbeläggs
inte funnit
som utredningen
av överträdelser

de överträdelser

Utöver
finns

former

även ett antal

2 l

Oregerliga

av brottet
säkerhet.

i administrativ

ordning.

passagerare
i brottsbalken

Det införs

förslag:

Utredningens

beivras

Dessa får istället

skäl att straffbelägga.

lufifartssabotage,

en lindrigare grad
hot mot luftfartygs

som får benämningen

som internationelltsenare år har flygföretag - såväl nationellt
valt att benämna, oregerliga
fått ökade problem med, vad utredningen

Under

eller

Disruptive

passengers ompassagerare innefattas
såsom att en passagerare inte följer flygbesätten rad olika beteenden,
eller
ningens instruktioner,
att en passagerare bryter mot ett rökförbud
verbalt
eller
säkerhetsbälte
på
sig
krav
ha
att
på
ett
att
en passagerare

passagerare eng. Unruly passengers
I begreppet
bord på sina luflfartyg.’

oregerliga

Efterpassagerare eller flygbesättningen.
fara
för
flygsom sådana passagerare i vissa fall kan utgöra en allvarlig
funnit skäl att ta upp
har utredningen
säkerheten och luflfartsskyddet
frågan till närmare behandling
eller

fysiskt

angriper

Ur straffrättslig
skilt

synvinkel

13 kap.

intresse;

jämförd

andra

5 a§

finns
BrB

det två stadganden
och

13 kap.

3§

som är av särandra stycket LL

med 5 kap. 3 § LL.

avser kapning och sjö- eller luftfartssabotage.
konvnetioner.Den
har
sin grund i internationella
Denna
regler
från
år
1963
som innehåller
ena av dessa är Tokyokonventionen
begångna ombord på luftfartyg.
om brott och vissa andra handlingar
beinnebär i huvudsak
bestämmelser
Konventionens
att befälhavare,
13 kap.

5 a§

BrB

bestämmelse

sättningsmän

och passagerare

ges befogenheter

att vidta

behövliga

åt-

Se Airlines International, July-August 1998, s. 24-27. Enligt vissa uppgifter
har antalet oregerliga passagerare ökat med 400 % under de tre senaste åren, se
1998, s. 38.
Airlines International November-December
‘ Frågan om oregerliga passagerare har under senare år uppmärksammats av
bl.a. IATA, ICAO och ECAC. Se t.ex. IATA:s Guidelines for Handling Disruptive/Unruly
passengers och Working Paper 167 :unruly passenger behaviour, presented to the 32nd ICAO Assembly by International Transport Workers Federation.
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frågor

av brott eller andra handlingar som nyss nämnts
gärningar av denna art. Vidare ges regler som
att i vissa fall sätta i land och i andra fall till
myndighet överlämna den som förövat en sådan handling

gärder med anledning
eller

för

att förebygga
berättigar befálhavaren
vederbörande

i konventionen.

som avses
stämmelser

Denna

också

innehåller

jurisdiktionsbe-

staternas rättigom de fördragsslutande
under flygi fråga om att ingripa mot luftfartyg
heter och skyldigheter
eller ta emot person som befälhavaren
ilandsättning
ning, att tillåta
och lämna vissa underbrottsundersökningar
överlämnar,
att verkställa
och bestämmelser

med att Sverige anslöt sig till konventionen
bebedömningen
gjordes
att flertalet av konventionens
i gällande lagbestämmelser
redan hade sin motsvarighet
I samband

rättelser m.m.
SÖ 1967:40
stämmelser

och praxis eller till
varför

påkallade,

se prop. 1966:159.

fartslagstiftning
Med

anledning

av

att

och

planskapningar
ytterligare

inte var
sin natur var sådana att lagstiftningsåtgärder
endast vissa mindre ändringar gjordes i svensk luft-

annan
två konventioner.

det

uppkom

ökade

brottslighet

likartad

problem
kom

med

flyg-

det att utarbetas

i Haag i december 1970 antogs en
konferens
en diplomatisk
för bekämpande av olaga besittningstagande
konvention
särskild
av
den s.k. Haagkonventionen
luftfartyg,
se avsnitt 2.2.7. Enligt denna
Vid

förbinder
konvention
stater att belägga flygplanskapsig avtalsslutande
i fråga om
ning med stränga straff och att uppfylla vissa förpliktelser
beträffande
sådana
kapningsbrott.
domsrätt, åtal och utlämning m.m.
konferens
i Montreal
I september 1971 antogs på en internationell
för bekämpande av brott mot den civila luftfartens
säen konvention
kerhet, den s.k. Montrealkonventionen
se avsnitt 2.2.8. Denna konsäkerhet än
vention omfattar vissa andra brott mot den civila luftfartens

Grunddragen

sabotage

nämligen

kapningsbrott,

i konventionen

och

andra

överensstämmer

liknande
i övrigt

handlingar.

med Haagkon-

förbinder
sig att belägga de i konventionen
avtalsstatema
med stränga straff och uppsabotagehandlingar
formerna
angivna
av
i fråga om domsrätt, åtal och utlämning
fylla vissa förpliktelser
m.m.

ventionen

beträffande

sådana brott.

Med anledning
och SÖ 1973:48
och prop.

Enligt

SÖ
av Sveriges tillträde till konventionema
vidtogs vissa lagstiftningsåtgärder
se prop.

1971: 17
1971:92

1973:92.
artikel

1 första

punkten

i Montrealkonventionen

begår någon

och uppsåtligen
en brottslig handling som rättsstridigt
ombord
luftfartyg
någon
företar
våldshandling
mot
a
en
luftfartygets
flygning, om gämingen är ägnad att äventyra
het; eller

under
säker-
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b

förstör

i trafik
luftfartyg
det oanvändbart

eller

tillfogar

för

flygning

gör

som
äventyra

dess säkerhet
i trafik

c på luftfartyg

luftfartyg

som

skada

är ägnad

att

eller

under flygning;

anbringar

sådant
eller

1999:42

eller låter anbringa,

oavsett

på vil-

föremål eller ämne som är ägnat att förstöra
att förorsaka det sådan skada, som gör det oaneller som är ägnad att äventyra dess säkerför flygning

ket sätt det sker,

luftfartyget
vändbart

eller

eller

het under flygning;

d

förstör

eller

skadar

anläggning

sådan

vändningen

för flygnavigering

gärningen

anläggning,

eller

stör anatt

är ägnad
eller

e

om
av
under flygning;
äventyra säkerheten för luftfartyg
meddelar
uppgift som han vet är falsk och därigenom äventyrar
under flygning.
säkerheten för luftfartyg
En brottslig handling begår, enligt artikelns andra punkt, också

a

den som
försöker
att begå något av de brott
punkt; eller

som anges i artikelns

första

att annan begår eller försöker att begå sådant brott.
vidMontrealkonventionen
kunna ratificera
skulle
För att Sverige
överensstämmelnå
i
syfte
att
togs som ovan angetts vissa lagändringar
bestämmelser.
konventionens
och
lagstiftningen
den
svenska
mellan
se
När det gällde ansvar för de gärningar som beskrivs i artikel 1.1 i koni
ventionen
föreskrevs
om luftfartssabotage
en ny straffbestämmelse

b

medverkar

till

13 kap. 5 a § BrB. Brottsbeskrivningen
var - liksom i dag - uppdelad
åtgärder som var ägnade att framtvå led. I det ena kriminaliserades
säkerhet under flygning. Det andra ledet avkalla fara för luftfartygets
för flygning.
I
i trafik oanvändbart
såg skadegörelse som gör luftfartyg
ledet att det kunde avse vilför nåken åtgärd som helst som var av sådan natur att fara framkallas
säkerhet under flygning se prop. 1973:92 s. 39.
got luftfartygs
Med anledning bl.a. av att Sverige tillträdde
en i Rom år 1971 antamed tilläggsprotokoll
säkerhet
om brott mot sjöfartens
gen konvention
kontinentalsockeln
för fasta plattformar
om brott mot säkerheten

förarbetena

uttalades

det första

beträffande

i 13 kap. 5 a§ BrB om luftfartssagjordes ändringar i bestämmelserna
botage så att de kom att omfatta även gärningar enligt de nya överensändrades till sjö- eller luftfartssaboBrottsbeteckningen
kommelserna.
tage. När det gällde luftfartssabotage
var avsikten att den nya bestämmelsen

i princip

skulle

motsvara

den tidigare.

av 13 kap. 5 a§ andra stycket BrB
enligt paragrafens första
fråga
döms
är
om kapning
- när
skadar ett
eller allvarligt
förstör
den som
för luftfartssabotage
stycke
fara
i trafik, eller vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla
luftfartyg
Straffet är fängelse i högst
säkerhet under flygning.
för ett luftfartygs

Enligt

den nuvarande
det

inte

lydelsen
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fyra år eller,

om brottet

är grovt,

frågor

i lägst två år och högst tio år eller på

livstid.
med

Avsikten
skulle

kunna

att
tillträda

införa

brottet

luftfartssabotage

enligt

Montrealkonventionen,

var att Sverige
vilken
medlems-

åtar sig att belägga vissa särskilt angivna former av sabotagerörande luftmed stränga straff. När straffbestämmelsen
handlingar
infördes
fartssabotage
synes dock Sverige ha gått längre än vad som
staterna

Som ovan angetts uttalas i förarhelst
betena att vilken åtgärd som
som är av sådan natur att fara framsäkerhet under flygning omfattas av brottskallas för något luftfartygs
Enligt utredningens mening torde många av de beteenbeskrivningen.

krävdes

enligt

Montrealkonventionen.

formellt
under begreppet oregerliga passagerare
som innefattas
kan
dock
Det
rörande
luftfartssabotage.
omfattas av straffbestämmelsen
knappast ha varit avsikten att mindre allvarliga beteenden, som i och
skulle omfattas
ombord,
säkerheten
för sig kan påverka
av detta
den

straffstadgande,

med beaktande

särskilt

av att böter

inte

ingår

straff-

skalan.
i LL som är av
som ovan nämnts även ett straffstadgande
intresse när det gäller oregerliga passagerare. Enligt 5 kap. 3 § första
stycket andra punkten LL skall passagerarna rätta sig efter vad befälhaombord. Denna bestämmelse
är inte
om ordningen
varen bestämmer
och
§
första
kap.
i 13
2§
3
specifikt uppräknad i brottskatalogema
Det finns

också
LL. Enligt 13 kap. 3 § andra stycket LL döms emellertid
under påverkan av
den som i andra fall än som anges 1 § tjänstgöring
och 2 § försummar någon skyldighet enligt 1-6
drycker
alkoholhaltiga

stycket

eller 8 kap.
hävdats att denna straflbepassagerare, då luftfartslagen inte riktar
sig till passagerare utan endast till den som bedriver luftfart. Enligt utoch bemening har detta argument ingen större bärkraft
redningens
stämmelsen
i 13 kap. 3 § andra stycket LL bör därför även kunna tilli något sammanhang

Det har emellertid

stämmelse

lämpas

inte bör tillämpas

med avseende

på passageramas
om ordningen

bestämmer

att rätta sig efter vad
Det måste dock anses
sträcker sig med avseen-

skyldighet
ombord.

befälhavaren
straffbestämmelse
vara oklart hur långt denna
anvisningar.
de på passagerare
en befálhavares
som inte efterföljer
på alla former av
inte bli tillämpligt
kan rimligtvis
Straffstadgandet
anvisningar, oavsett om de har betydelse
överträdelser
av befálhavarens
luftfartsskyddet.
eller
för flygsäkerheten
i 3 kap. 9 § BrB
bör också nämnas bestämmelserna
I sammanhanget

angående framkallande
av fara för arman och i 13 kap. 6 § BrB angåvårdslöshet.
ende allmänfarlig
lagmmmet döms den som av grov oaktsamEnligt det förstnämnda
het utsätter annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller all-
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varlig

av fara för annan till

för framkallande

sjukdom

böter eller

fäng-

else i högst två år.
vårdslöshet

För allmänfarlig

enligt

13 kap. 6 § BrB

döms

bl.a. den

genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämsom av oaktsamhet
eller framkallar
fara för det.
ne eller på annat sätt vållar flygolycka
Är
brottet grovt kan
Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

fängelse i högst två år.

dömas till

beteenden som innefattas
i begreppet
straffbara
bör
det
enligt
utredningens
oregerliga passagerare kan vara
inte finns nåmening tillskapas ett särskilt brott. Även om det formellt
i luftfartslagen
got hinder mot att ta in en sådan bestämmelse
anser
För att tydliggöra

i vilka

fall

i BrB. Detta kan lämpligen ske gemed egen
grad
lindrigare
av luftfartssabotage
en
nom
omfattande
gärningar som är av mindre allvarlig kabrottsbenämning,
överträdelser
raktär. Något skäl till att straffbelägga
av ordningsföredock utredningen

att den bör tas

att det införs

skrifter

ombord

flygsäkerheten
Från

på ett luftfartyg
som inte har någon direkt betydelse
har utredningen inte funnit.
eller luftfartsskyddet
har

flygbolagshåll

framförts

om att det
inte äventyrar

förslag

för

beträffande

säkerheten
som
av ordningsföreskrifter
och
trivseln,
införs
lagstadgad
väl
ordningen
rätt att ta
en
men
öveträder
de
ordningsförecivilrättslig
avgift
ut en
passagerare som
av
har hänvisats till lagen 1984:318
skrifter.
Som rättsliga törbilder
om
överträdelser

ombord

parkering och lagen 1977:67
om tilläggsavpersontrafik. Enligt utredningens mening kan problemet
inte
med de överträdelser
som inte är straffbara
av ordningsföreskrifter
införandet
avgifisfonn.
motiverar
av en ny
vara så stora att de
Flygbolagen har försökt tillgripa olika medel för att komma till rätta
med de problem som finns med oregerliga passagerare. Vissa flygbolag
kontrollavgift

vid olovlig

gift i kollektiv

en ordning med ett s.k. gult kort, vilket innebär att oregerliga
passagerare på särskilt sätt erinras om vilka påföljder som kan inträda

tillämpar

I det gula kortet anges bl.a.,
om de inte rättar sig efter tillsägelser.
för
förbehåller
sig rätten att kräva ersättning
utöver att flygbolaget
beteende kan
kostnader till följd av mellanlandning,
att passagerarnas
vara straffbart.
Från

har det framförts

flygbolagshåll

önskemål

om ett system med
vissa flygbolag
skulle ett

av oregerliga passagerare. Enligt
innebärande
med
svartlistning,
att researrangörema
system
listor
datamedium
kan få tillgång till varandras och flygbolagens

svartlistning

passagerare

som

ordningsföreskrifter,
rätta med problemet
Även
effektivt

gjort

sig

skyldiga

till

per
över

överträdelser

medel
vara ett mycket effektivt
med oregerliga passagerare.

av lag och
för att komma till

skulle kunna vara ett mycket
om ett systern med svartlistning
starkt
bärande integritetsskäl
talar
medel anser utredningen att
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frågor

och samhället
i
ett sådant system. Det intresse som flygbolagen
för
närvarande
övrigt har av att komma till rätta med det problem som
den
kan
intet sätt uppväga
med oregerliga
finns
passagerare
med
integriteten
den
ett
system
personliga
kränkning
som
av
mot

skulle

svartlistning

vill

Slutligen

och Luftfartsverket

regeringen
i lagen

3§

föreskrifter
trafik.

Med

3§

erhåller

det

på

i förordningen

genom

föreskrifter
om

passagerare

därför

kunna

problemen

inte

skäl

bemyndigande

i utredningens

som gäller skydd för liv, personlig
stöd av dessa bemyndiganden

Luftfartsverket

oregerliga

13 kap.

och

finner

Utredningen

ett sådant system,
peka
utredningen

överväga

närmare

innebära.

förslag

13

att

som
kap.

ytterligare
att meddela
säkerhet eller hälsa eller
torde

vidta
med

regeringen

generella

åtgärder

sådana

skulle

eller
mot
öka

ytterligare.

Svensk

21.4

strafflags

tillämplighet

som begåtts ombord
av någon med ett svenskt drifttillstånd
förslag:

Utredningens

Brott

som används
svensk jurisdiktion.

I 2 kap. BrB

finns

bestämmelser

är behörig att
1 § BrB föreskrivs

svensk domstol
I 2 kap.

om i vilka

i rummet
på ett luftfartyg
skall falla under

fall och i vilken

omfattning
grund av brott döma till brottspåföljd.
i enlighet

med den s.k. territorialitets-

principen att för brott som begåtts i Sverige döms efter svensk lag och
I 2 kap. 2 § BrB finns huvudreglerna beträffande
vid svensk domstol.
första
svenskt område. Enligt paragrafens
brott som begåtts utanför
stycke omfattar den svenska kompetensen, i enlighet med den s.k. peri princip alla av svensk medborgare begångna brott.
sonalitetsprinoipen,
dubbel straffbarhet.
I paragrafens andra stycke finns dock ett krav
i paragrafens första stycke
krav innebär att kompetensreglema
inte gäller om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gämingsorten
eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat och enligt
gämingen. I 2 kap.
svensk lag svårare straff än böter icke kan följa
Detta

som gäller vissa brott begångna utomlands
är svensk eller utländsk medborgare
gärningsmannen
av om
I denna paragraf finns ett par beoch utan krav på dubbel straftbarhet.
Enligt paragrafens första punkt döms för
stämmelser
som rör luftfarten.
3 § BrB

finns

bestämmelser

oberoende

domsom begåtts utanför Sverige efter svensk lag och vid svensk
så ock eljest
å svenskt fartyg eller luftfartyg,
stol om brottet förövats
beeller någon som tillhörde
om det begåtts i tjänsten av befälhavaren

brott
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å sådant

sättningen

Samma

sak gäller

enligt

paragrafens sjätte
punkt bl.a. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage,
flygplatssabotage eller försök till sådana brott.
Den generella

gäller

luftfartyg
Sverige.

vanligt

fartyg.

1999:42

svenska

Som utredningen
att flygföretag

ett svenskt
nuvarande

lagstiftningen

tillämplig

på ett brott

Detta

i första

regeln
endast

flygföretag

punkten
luftfartyg,

tidigare

använder

om brott begångna ombord på
dvs. luftfartyg
i
registrerade

har behandlat

inhyrda

flygplan

är det numera mycket
i sin verksamhet.
Hyr

in ett utländskt
flygplan medför detta enligt
inte att svensk strafflagstiftning
generellt

den
blir

ombord på ett sådant luftfartyg.
som förövats
leder till att svaret på frågan om det föreligger svensk
beträffande
brott som begåtts ombord på ett luftfartyg-

förhållande

jurisdiktion

brukas av ett svenskt flygmedborgare
av utländska
- som
är svensk- eller utlandsreföretag kan bli beroende av om luftfartyget
särskilt mot
mening är det inte rimligtgistrerat. Enligt utredningens
framförallt

den
av flygplansleasing
av den stora omfattningen
- att
skall vara beroende av om ett svenskt flygföresvenska jurisdiktionen
luftfartyg i sin verksamtag använder ett svensk- eller utlandsregisterat

bakgrund

föreslår därför att brott som begåtts ombord på 1ufi:skall omanvänds
som
av någon med ett svenskt drifttillstånd
första
Med
3
§
BrB.
används
bestämmelsen
i
punkten
2
kap.
av

het. Utredningen

fartyg
fattas

brukas av en svensk opeavses i första hand när ett utländskt luftfartyg
ratör inom ramen för dennes drifttillstånd,
men även när en svensk opeluftfartyg
ratör använder ett utländskt
som hyrs in med besättning s.k.
wet lease bör stadgandet

äga tillämpning.
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Konsekvensbeskrivning

I utredningens

anges att för arbetet gäller regeringens direktiv
åtaoch särskilda utredare att pröva offentliga
kommittéer
konsekvenser
dir.
1994:23,
att redovisa regionalpolitiska

till

samtliga

ganden dir.
1992:50

direktiv

att redovisa

samt

Vidare

1994:124.

sekvensbedömningar

geringens

konsekvenser
jämställdhetspolitiska
analysarbetet
utredaren
i
och vid
att

anges
av regleringama

i tillämpliga
delar skall följa re1994 om en ordning för systematisk
liksom de checklistor
av företagsregler,

den 1 september

beslut

i regeringskansliet

genomgång

m.m. som anges i beslutet.
Genom kommittéförordningen

januari

dir.
kon-

1998:1474,
generella

1999, har ovannämnda

ende konsekvenser

direktiv

som trädde i kraft
samt direktivet

och det brottsförebyggande

för brottsligheten

den 1
avsearbe-

1996:49
upphävts.
tet dir.
Enligt 14 § i denna förordning

gäller i stället att om förslagen i ett
betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner
eller landsting, företag eller andra enskilda, skall en beräkning av dessa
redovisas

i betänkandet.

konsekvenser

i övrigt,

konsekvenser
ekonomiska

Om förslagen

och intäktsminskningar

kostnadsökningar

innebär

skall dessa redovisas.
för staten,

samhälls-

När det gäller

kommuner

eller

en finansiering.
Vidare gäller enligt 15 § i förordningen
att om förslagen i ett betänskall konseksjälvstyrelsen,
har
för
den
kommunala
kande
betydelse

landsting,

föreslå

skall kommittén

venserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller när ett
och det brottsförebyggande
förslag har betydelse för brottsligheten
aroch offentlig
service i olika delar av landet, för
betet, för sysselsättning
små företags

övrigt

i förhållande

nor och män eller
len.

Enligt
fram

slagen

till

i betänkandet

sekvenser.

större företags,

för möjligheterna

utredningens

medför

konkurrensförmåga

arbetsförutsättningar,

heller

mening

betydelse
inte

för jämställdheten

villkor

mellan

att nå de integrationspolitiska

mening
för

eller

de förslag

saknar

den kommunala

några beaktansvärda

som
självstyrelsen.

regionalpolitiska

kvinmå-

läggs
Förkon-

i
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till
rör och de förslag
som utredningsuppdraget
mening jämställdhetspoliändringar som föreslås är enligt kommitténs
tiskt neutrala.
Förslagen
är inte heller av det slaget att de har någon

lagstiftning

Den

förslag

Utredningens

är, utöver vad som har behandlats i kapitel 21,
för brottsligheten
att de får några konsekvenser

inte av den karaktären
och det brottsförebyggande
När

målen.

för de integrationspolitiska

betydelse

det gäller

anföras.

Enligt

arbetet.

kostnadskonsekvensema

utredningens

förslag

av förslagen
förs kostnadsansvaret

kan följande
för den sär-

och läggs över på flygplatspolisväsendet
för staten. Utväsentlig
kostnadsminskning
en
redningens övriga förslag innebär enligt utredningens mening inte någEventuella
bedöms
kostnadsökningar
kostnadsökningar.
ra påtagliga
dock klart understiga
den kostnadsminskning
som uppkommer
genom
skilda

kontrollen

hållama.

bort

från

innebär

Detta

förs bort från polisväsendet.
att den särskilda kontrollen
fölbetydelse för företagen gör utredningen
Vad avser förslagens
förslag kommer det att fordras
Enligt utredningens
jande bedömning.
för att få utföra firmaflyg
se avsnitt 11.2.2. Detta kommer att medföra något ökade kostnader för de företag som har firmaflyg. För att inte i onödan betunga företagen har utredningen framhållit
drifttillstånd

flygverksamhet
bör tillatt för de företag
som har en begränsad
förenklad
form.
ökade
ske
i
De
kostnader
kunna
ståndsprövningen
som
innebär för företagen uppvägs klart av den höjförslaget om firmaflyg

ning av flygsäkerhetsnivån
som förslaget innebär.
Enligt utredningens
förslag införs i lag ett generellt

krav på ansvarsvid
ett luftfartygs
som
avser ansvaret
användande i luftfart tillfogas
personer eller egendom som inte transporgoda grunder antas
teras med luftfartyget
se avsnitt 15.2. De kan
och för de
att de flesta företagen redan idag har en sådan försäkring

försäkring

företag
melser

för skador

såvitt

som bedriver
om obligatorisk

del kan därför

tillståndspliktig
ansvarsförsäkring.

inte anses medföra

luftfart

finns

det redan

Utredningens

några ökade kostnader

förslag

bestämi denna

för företagen.
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Författningskommentar

23.1

Förslaget

1 kap. Inledande

till

luftfartslag

bestämmelser

Lagens tillämpningsområde
1 § Luftfart inom svenskt område får ske endast i överensstämmelsemed denna lag,
andra lagar och förordningar samt föreskrifter som har meddelats med stöd härav, om
inte annat följer av EG-förordningar.
När inte annat följer av denna lag skall denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gälla även vid luftfart med svenska lufifartyg utanför svenskt
område, om detta är förenligt med den främmande lag som är tillämplig.
Bestämmelserna i 9 kap. gäller också vid luftfart utanför svenskt omrâde med utländska luftfartyg, i den mån det följer av avtal med andra stater eller av allmänna rättsgrundsatser.
Om det är förenligt med den främmande lag som är tillämplig, skall bestämmelserna i 3-5 kap., 8 kap. l och 5-7 §§, föreskrifter som meddelats med stöd av dessa
bestämmelser, l3 kap. 1 § såvitt avser tillsyn över nyss nämnda bestämmelser samt
bestämmelserna i 14 kap. 1-3 §§, 4 § första stycket 8-12 och andra stycket, 5 6 §
gälla även vid luftfart utanför
första stycket
5 och andra stycket samt 8 och 10
används
inom ramen for ett
sådana
luftfartyg,
område
utländska
svenskt
med
när
svenskt drifttillstånd.
nuvarande
l kap. l § LL, finns den
som motsvarar
inom svenskt
bestämmelsen
grundläggande
om rätt att utöva luftfart
Genom
område. Sverige har i princip suveränitet
över sitt territorium.
har Sverige
främst Chicagokonventionen
avtalolika internationella
tillåta utländska luftfartyg
emellertid
förbundit
sig att i viss utsträckning
lagatt flyga inom svenskt område. Sveriges möjlighet att självständigt

I första

stifta

stycket,

på lufträttens

vårt medlemskap
avsnitt
genom

senare år också begränsats genom
i
med vad utredningen har utvecklat

har

område

i EU. I enlighet

4.3 bör lagens relation
att det av lagtexten

till

EG-rätten

framgår

tydliggöras.

Detta har skett

att det finns EG-förordningar

som
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vid

gäller

nationell
Liksom

av lagen

sidan
rätt.
enligt

och som har företräde

den nuvarande
luftfarten

rätt att inskränka

framgår

ordningen

så att andra

kan ske även genom

dana inskränkningar

framför

intressen

motstridande

det att Sverige
inte blir kränkta.

författningar

1999:42

har
Så-

som inte hör till

luñrätten.
nuvarande
1 kap. 4§
som motsvarar
i
andra
tillämplighet
Enligt
lagens
rummet.
om
svenska
luftfartyg
tillämpas
på
skall
luftfartslagen
även när de
stycket
på Chicagoområde.
Detta stycke går tillbaka
svenskt
är utanför
och tredje

I andra

LL,

styckena,

bestämmelser

finns

enligt vilken det land där ett luftfartyg
är registrerat skall
vissa
villkor,
dess
besättning
uppfyller
och
till
luftfartyget
oavsett
att
se
svenskt
befinner
luftfartyg
sig inbefinner
Om
sig.
luftfartyget
ett
var
i
det
landet
företräde.
Det
om ett annat lands område har dock lagen
konventionen,

fråga om lagkonflikter
av både offentligrättslig
bestämmelser
art. När det gäller offentligrättsliga
varandra
kerhetsföreskrifter
bör reglerna kunna komplettera
då bli

kan

vaträttslig

Vid

förenliga.

lagkonflikter

civilrättsliga

blir det dock normalt

och prisåsom säom de är
fråga om

Enligt tredje stycket
att välja den ena eller den andra rättsordningen.
luftfari 9 kap. bli tillämpliga
kan bestämmelserna
även för utländska
det
Förutsättningen
följer
luftfart
utanför
landet.
vid
är
att
tyg
av avtal
med andra stater eller av allmänna rättsgrundsatser.
i nuvastycket, som med undantag för det som föreskrivs
i den nuvaran13 kap. 5 § andra stycket LL saknar motsvarighet
i rummet
de lagstiftningen,
finns bestämmelser
om lagens tillämplighet
sådana
används
inom
luftfartyg
vad avser utländska
när
ramen för ett
I fiéirde

rande

svenskt

drifttillstånd.
skall

är tillämplig
vid luftfart

med den främmande
lag som
Om det är förenligt
i lagen tillämpas
vissa angivna bestämmelser
även

utomlands.

Kravet

ett svenskt drifttillstånd
ramen
infört i det svenska drifttillstândet,
för

melsen

endast

stycke,

se vidare

Militär

luftfart

kan

bli

avsnitt

tillämplig

skall användas inom
att ett luftfartyg
innebär att luftfartyget
skall vara
vilket i sin tur innebär att bestämvid s.k. dry lease. Angående
detta

4.2.

och annan luftfart för statsändamål

2 § För svensk militär luftfart och luftfart med svenska militära luftfartyg som utför
Sjuktransporter i trängande fall, räddningsuppdrag eller jämförliga uppdrag samt i fråga
6 kap.
om den militära markorganisationen gäller endast bestämmelserna i 5 kap. 9
11 och 22 §§, 9 kap., 10 kap., 11 kap. 2§ första och tredje styckena och 7§ samt
14 kap. 1-3
och 4 § första stycket 17 och andra stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar i övrigt föreskrifter för den militära luftfarten och markorganisationen i de ämnen som anges i den-
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na lag och som inte gäller förhållandet mellan enskilda eller annars måste meddelas i
lag.
nuvarande
15 kap. l § LL. Den nuvarande
motsvarar
luftfart
sker med uti LL mellan civil och militär
civilt
eller militärt
det
dvs.
är ett
gångspunkt i luftfartygets
natur,
om
sker
gränsdragförslag
luftfartyg
som används. Enligt utredningens
ändamål. En sådan föri luftfartens
ningen istället med utgångspunkt

paragraf

Denna

gränsdragningen

i Chicagomed regleringen
också bättre överensstämma
för
flygverksamhet
följd härav skall all kommersiell

skulle

ändring

Till

konventionen.
civila

ändamål

betraktas

dvs. enligt

verksamhet,

som civil verksamhet och regleras som sådan
civila regler och under tillsyn av Luftfartsver-

intresse och behov
ett samhälleligt
ändamål.
kan användas för annat än militära
eller
räddningsuppdrag
jämförliga
fall,
i trängande
uppdrag får därför ske i enlighet med militära regler. I likhet med vad
luftfart
skall dock alltid vissa angivna besom gäller för all militär
fall

ket. I vissa

av att militära
Sjuktransporter

kan det dock finnas

luftfartyg

i lagen vara tillämpliga.

stämmelser

3 § För annan svensk statsluftfart än som anges i 2 gäller bestämmelserna i denna lag
utom ll kap. 3-6 §§.
För sådan luftfart får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 1-8 kap. samt i
övrigt meddela de särskilda föreskrifter som behövs.
nuvarande
15 kap. 2§ LL, regleras
som motsvarar
Statsluftfart
sådan svensk statsluftfart
omsom inte är militär luflfart.
i Chicagokonventionen.
fattas inte av bestämmelserna
l första stycket görs lagen, i likhet med vad som gäller enligt LL, i prin-

I denna

paragraf,

cip tillämplig
enligt

även

nuvarande

statsluftfart

på svensk

ordning

som

inte

är militär.

Liksom

ansetts böra gälla beträffande
ordskillnad från den nuvarande

har dock undantag

i ll kap. Till
om luftpanträtt
i ändamålet
förevarande
paragraf sin utgångspunkt
ningen tar emellertid
till
föregående
kommentaren
under
påpekats
vilket,
med flygningen
som

reglerna

än om kriteriet
är
att konventionen
militär-,
används
för
luftfartyg
tillämplig
på civila luftfartyg
samt att
som
Med detta
skall bedömas
och polisändamål
tullsom statsluftfartyg.
endast ett av flera kriterier
registrering
betraktelsesätt
blir ett luftfartygs
skall bedömas. Även om
konventionens
tillämplighet
bör
beaktas
när
som
statsluftfart
bedrivs med
svensk
ovanligt
det torde vara synnerligen
att
denna punkt såsom för
bör dock lagen
annat än svenska luftfartyg

paragraf,
endast

står

bättre

överens

är registreringen.

närvarande

inte begränsas

Chicagokonventionen

med

Denna

stadgar

att omfatta

nämligen

endast svenska luftfartyg.
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gjorde 1994 och som samma år
sekretariat
I en studie som ICAO:s
kommitté
behandlades
ICAO:s
juridiska
nämns ett antal exempel på
av
om
som kan finnas anledning att beakta vid bedömandet
statsluftfart
eller
inte,
konkret
flygning
t.ex.;
är
en
Vilket slag av passagerare respektive vad för slags gods är det som
—
befordras,
andra kriterier

äger/brukar luftfartyget,
- vem
bestämmer över transporten/operationen,
- vem
vad för slags besättning ansvarar för flygningen.
I andra stycket ges möjlighet
att medge ytterligare
gens bestämmelser
skilda föreskrifter

Luftfart

såvitt

avser
behövs.
som

1-8 kap. samt i övrigt

undantag

från la-

meddela

de sär-

inom svenskt område

4 § Ett luftfartyg som används vid civil luftfart inom svenskt område skall vara registrerat i Sverige eller i ett annat land som är medlem i Internationella civila luñfartsorganisationen ICAO. Ett luftfartyg som inte används vid tillståndspliktig luftfart och som
stadigvarande används inom svenskt område skall vara registrerat i Sverige.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medge att civil luftfart äger rum även med andra luftfartyg och bestämma på
vilka villkor detta får ske.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter i
fråga om tillträde till svenskt område för utländska militära lufifartyg och andra utländska luftfartyg som används endast för statsändamål och inte för affärsdrift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att ett
luñfartyg av miljöskäl inte får användas inom svenskt område.
I denna paragraf
luftfart

inom

regleras

svenskt

frågan

vilka

luftfartyg

som får användas

vid

område.

nuvarande
l kap. 2§ första
som motsvarar
inom svenskt
ett luftfartyg
som används vid luftfart
område vara registrerat i Sverige eller i ett annat land som är medlem i
ICAO.
Internationella
civila
luftfartsorganisationen
Samtliga länder

Enligt

stycket

första

LL,

stycket,

skall

i ICAO.
under Chicagokonventionen
är medlemmar
som har skrivit
har i dag i stort sett universell
anslutning i deChicagokonventionen
cember 1998 hade ICAO
185 medlemsstater.
Den tanke som ligger
i en ICAO-stat
får användas
att luftfartyg
som är registrerade
vid luftfart inom svenskt område är att dessa stater har förpliktat
sig att

bakom

upprätthålla

den flygsäkerhetsmässiga

cagokonventionen

grundnivå

som uppställs

i Chi-

och dess bilagor.

till skillnad ñân i dag, att registrering
Det anges uttryckligen,
är en
skall få användas vid luftfart
för att ett luftfartyg
inom
förutsättning
sker antingen i det svenska luftfartygssvenskt område. Registreringen
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eller

registret

skall

stycket

vid

luftfartygsregistret

Enligt

luftfartygsregister.

i ett utländskt
ett luftfartyg

ibihanget
som antecknats
tillämpningen
av förevarande

2 kap. 11 § första
till

det svenska

bestämmelse

andet
föreslår
i
14
kap.
4
§
Utredningen
Sverige.
i
registrerat
att
ses vara
för den som
första stycket 1 LL införs en särskild straffbestämmelse
inom svenskt område.
vid luftfart
luftfartyg
använder ett oregistrerat
undantag
i 1 kap. 7 § kan dock föreskrivas
Med stöd av bestämmelsen
beträffande

på registrering

från kravet

som är av särskild

luftfartyg

be-

skaffenhet.
I första

luftfartsverksamhet

vilken

här i landet.

får bedriva

ägare eller brukare

frågan

inte

regleras

stycket

en
bestämmel-

Grundläggande

finns i 7 kap. LL. Av stor betydelser om tillstånd till luftfartsverksamhet
EEG
rådets
förordningar
också
sammanhang
i
detta
är
nr 2407/92 av
se
för
tillstånd
luftrañkföretag
utfärdande
1992 om
den 23 juli
av
och EEG
licensieringsförordningen
nr 2408/92 av den 23 juli 1992
till

tillträde

EG-lufttrañkfcåretags

om

av den begränsade
utländska
har beträffande

bakgrund

Mot

inspektionen

att ett luftfartyg

föreslagit

redningen

luftfartyg

inom

flygföretag

svenska

grundläggande

finns

licens,

licensieringsförordningen

gemenskapen

11.

tillsynsmöjlighet

se

som Luftfartsavsnitt 4.2 har ut-

som inte används vid tillståndsplikanvänds inom svenskt område skall

och som stadigvarande
vara registrerat i Sverige. Med tillståndspliktig
som kräver tillstånd enligt 7 kap. För utländska

tig luftfart

inom

flyglinjer

Se vidare kapitel

marknadstillträdesförordningen.

luftfart

avses här luftfart
luftfartyg som används av

vilken kräver operativ
ramen för verksamhet
i artikel 8 i
bestämmelser
registrering
om

och i svenska

myndighetsföreskrifter

som an-

sluter till artikeln.

ringen bestämmer

motsvarar nuvarande 1 kap. 2§ andra
för regeringen eller den myndighet regedispens från kravet i första stycket.

som i princip

I andra stycket,
stycket LL, behålls

möjligheten
att meddela

med nuvarande 15 kap. 3 § LL,
som överensstämmer
i fråga om tillträde
innehåller
att meddela föreskrifter
ett bemyndigande
Sådana föreskrifter
statsluftfartyg.
till svenskt område för utländska

Tredje

finns

stycket,

ningen,

finns

stycket,

bemyndigas

bestämmer
inom

1992:118.
motsvarighet

i tillträdesförordningen

I fjärde

som saknar
regeringen

eller

att ett luftfartyg
att föreskriva
till
område. Bakgrunden

svenskt

EG-direktiv,

bullemormer

enligt

vilka

inte får användas

i den nuvarande

den myndighet

lagstift-

som regeringen
inte får användas

av miljöskäl
denna bestämmelse

är att det

föreskrivna
som inte uppfyller
territorier.
inom medlemsstaternas

luftfartyg
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5 § Luftfartyg får inte inom svenskt område framföras med Överljudsfart.
Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer medge undantag från förbudet. I samband därmed får anges på vilka villkor
luftfarten får äga mm.
Ytterligare krav i fråga om framförande av luñfartyg i Överljudsfart får inte ställas
med stöd av miljöbalken.
Denna

helt med nuvarande
1 kap. 2 a § LL.
civil
luftfart,
enbart
infördes
tillämplig
på
är
som
urrådet år 1971 antagit en rekomår 1972 efter att Nordiska
medlemsstaternas
regeringar
i vilken
uppmanades
att ge-

paragraf

överensstämmer

Bestämmelsen,

sprungligen
mendation

Enligt andra stycket
mensamt utfärda förbud för civilt överljudsflyg.
kan dispens medges. Sådan skall dock ges endast när det kan uteslutas
att flygningen
ger upphov till skador. En dispens skall i allmänhet
avse
och begränsas till viss tid. Dispensen kan förenas
en enstaka flygning
med

villkor

ansluter

till

om tidpunkt,
denna paragraf

m.m. En straffbestämmelse
i 14 kap. 4 § första stycket

flygvägar
finns

som

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får av militära skäl
föreskriva inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom viss del av landet
restriktionsområde. Sådana föreskrifter får också meddelas om det behövs av hänsyn
till allmän ordning och säkerhet, friluñsliv, natur- eller miljövård eller för att undvika
störning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning av större omfattning.
Föreskrifter som medför förbud mot luñfart, och inte enbart inskränkningar, och som
meddelas av annan myndighet än regeringen får avse högst två veckor.
Under utomordentliga förhållanden eller när det i övrigt krävs av hänsyn till allmän
säkerhet får regeringen tillfälligt föreskriva inskränkningar av eller förbud mot luftfart
inom hela landet.
nuvarande
1 kap. 3 § LL, finns besom motsvarar
restriktionsområden.
s.k.
För
att klargöra
att restrikom
tionsområden
kan införas i samband med större publika evenemang,
I denna

paragraf,

stämmelser

det uttryckligen
föreskrivs
att ett restriktionsområde
t.ex. av bullerskäl,
får införas för att undvika störning vid allmän sammankomst
eller ofallmän
omfattning.
Begreppen
fentlig tillställning
större
av
sammankomst och offentlig
tillställning
är avsedda att ha samma innebörd som
i ordningslagen

1993:1617.

Avsikten

är inte

åstadkomma

lättnader

Emellanåt

att bestämmelsen
i t.ex. det dagliga

görs det gällande

skall

kunna

åberopas för att
vid en flygplats.
ligger bakom en begäatt säkerhetsskäl
det
medan
i själva verket rör sig om

ran om ett restriktionsområde,
kommersiella
skäl. Som exempel

bullret

kan nämnas att någon sålt rätten att
ett evenemang till en tidning eller ett tv-bolag och vill förvissa
skall kunna tränga sig
från luften. Syftet
sig om att ingen konkurrent

bevaka
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inte att restriktionsområden
är emellertid
kommersiella
skäl.
införas
av rent
na
En straffbestämmelse
som ansluter till paragrafen finns

med bestämmelsen

första

skall kuni 14 kap. 4 §

stycket

Luftfartyg

av särskild beskaffenhet m.m.

7 § I fråga om lufifartyg som inte har någon förare ombord eller inte är motordrivna
eller som i övrigt är av särskild beskaffenhet får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 1 kap. 4 § första stycket och 2-8 kap. samt i övrigt meddela de särskilda föreskrifter som behövs. Undantag och föreskrifter får inte utformas, så att de strider mot
flygsäkerhetens eller det allmännas intresse. Förvaltningsuppgift som ansluter till föreskrifterna fâr, om regeringen föreskriver det, av myndighet överlämnas annan, även
om uppgiften innefattar myndighetsutövning.
I fråga om sådana föremål som är inrättade för rörelse i luften men som inte är att
anse som luftfartyg gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
med nuvarande 14 kap. 1 § LL, innesom överensstämmer
i luftfartslagen
håller regler om undantag från vissa bestämmelser
när
särskild
beskaffenhet.
det gäller luftfartyg
av

Paragrafen,

på alla slags luftfartyg.
I utredningens
är tillämplig
inte
i den nuvarande luftfartslagen
någon de- upptas
detta
får
I
avseende
man därför hålla
av begreppet luftfartyg.
området. En sådan finns i en
vedertagen begreppsbestämning

Luftfartslagen

förslag

liksom

finition

sig till

formulering

likalydande
tionen

i flertalet

av bilagoma
Denna definition

Definitions.

och i ICAO:s

till

Chicagokonven-

har följande

lydelse:

that can derive support in the atmosphere from
Any
Aircraft
of the air other than the reactions of the air against the
the reactions
machine

earths

surface.

Abbreviations.

samling

LFS

Samma

definition

Luftfartsverket
1996:26

finns också i JAR-l,

Definitions

har i Luftfartsinspektionens

motsvarande

definition:

Lufifartyg

and

definitions-

Aircraft.

genom luftens reaksom kan erhålla bärkraft i atmosfären
Samma definimed undantag av dess reaktioner
mot jordytan.
for luftfarttion finns i begreppsforklaringar
BCL-T
i Trafikregler
—
Luftfartsverket
i enlighet
fastställts
och
kungj
regeringen
orts av
som
av
för luftfarten.
med kungörelsen
angående trafikregler
1961:563
Även
på alla forsom ovan nämnts är tillämplig
om luftfartslagen
utformade
bestämmelserna
i
med
typiskt
lagen
luftfartyg
sett
är
mer av

Anordning
tioner

tanke

på konventionella

modifiera

lagtekniska

reglerna

luftfartyg.

med avseende

I bland

kan det finnas

behov av att
luftfartyg.
Av
av
bestämmelserna
göra be-

på andra kategorier

skäl är det svårt att i de enskilda

345

346

F örfattningskommentar

SOU

modifikationer.
Den uppmjukning
av reglerna som behövs får
i förevarande
paragraf.
göras med stöd av bemyndigandet
i
bl.a.
sådana
stycket
första
De luftfartyg
är
som inte har
som avses
ultralätta
förare
ombord,
segelflygplan,
flygplan,
någon
ballonger,

hövliga
därför

och luftfartyg

sjöflygplan
i första

stycket

reskrifter

är begränsat

bruk. Bemyndigandet
som byggts för militärt
i två avseenden. Dels får undantag och fö-

så att de strider mot flygsäkerhetens
eller det
i 1 och 9-12 kap.
dels skall alltid bestämmelserna

inte utformas

allmännas

intresse,

iakttas.
den
angivet i lagtexten gäller självklart
Utan att det är uttryckligen
följer
i regeringens
vissa
förebehörighet
begränsningen
som
av att
för Luftfartsskrifter bara får meddelas i lag. Det finns ingen möjlighet
verket

att delegera

beskaffenhet.

meddelandet

för luftfartyg
av föreskrifter
av särskild
överlåter
inget hinder att Luftfartsverket
och andra att biträda med förvaltningsuppgifter
i an-

Det möter

åt organisationer

dock

av verksamheten.
exempel
på föremål
som avses i andra
och raketer.

till

slutning
Som

skjutmål

Luftfartyg

övervakningen

registrerade hos en internationell

stycket

kan nämnas

organisation

8 § De bestämmelser i denna lag som gäller i fråga om luftfartyg som är registrerade i
ett annat land skall på motsvarande sätt tillämpas i fråga om luftfartyg som är registrerade hos en internationell organisation.
Denna

paragraf

Ett luftfartyg

överensstämmer
skall

enligt

helt med nuvarande
artikel

1 kap. 5 § LL.

17 i Chicagokonventionen

ha den

det är registrerat. Enligt artikel 77 i konvenbestämmelser
och registreom nationalitet
ring inte hinder mot att två eller flera fördragsslutande
stater bildar geeller
internationella
lufttrafikföretag
lufttrafikorganisationer
mensamma

i vilken
stats nationalitet,
tionen utgör konventionens

eller
vilket

kommer

registrering

i pool på vilken sträcka eller inom
om lufttrafik
resolution
hos och
år 1967 om nationalitet
helst.
I
som
en
lufttrasom används i sådana internationella
av luftfartyg
överens

område

som avses i artikel
bestämmelser
skall tillämpas

fikföretag

på nationell

registrering

77, har ICAO

fastställt

hur konventionens

på de luftfartyg

som inte är registrerade
kan vara joint
basis. Sådan registrering
dvs.
registration,
lufttraenligt vilken de stater som bildar ett internationellt

för registreskall upprätta ett annat register än det nationella
fikföretag
använder. Registreringsmyndighet
ring av de fartyg som trafikföretaget
i detta fall är myndigheter
i dessa stater. För luftfartyg
som omfattas av
En annan form av
behövs inga specialbestämmelser.
joint
registration
international
registration,
registrering
enligt artikel 77 är emellertid

1999:42
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vilket

system luftfartyg
som ställs till en internationell
skall kunna registreras hos den internationella

organisa-

förfogande

sationen

som då blir

registreringsmyndighet.

remål

för gemensam
beteckning c0mmon
de paragrafen

eller

mark

likställs,

av lagens bestämmelser
fartyg som är registrerade

2 kap.

Utredningens

förslag
lade fram

utredningen
sas därför

3 kap.

tillämpning
med lufi-

och märkning

till

med det förslag som
2 kap. överensstämmer
i sitt delbetänkande
Rättigheter i luftfartyg SOU
till

bestämmelserna

i detta kapitel

hänvi-

till

och miljövän-dighet

Luftvärdighet

Luftfartygs

vid

luftfartyg

i en annan stat.

För en kommentar
det betänkandet.

1997: 122.

registrerade

som blir föfå en allmän
I den förevaran-

skall

som bestäms av ICAO.
av resolutionen,

mot bakgrund
icke-nationellt

nationalitet

Registrering,

registrering

icke-nationell

organi-

De luftfartyg

luftvärdighet

och miljövärdighet

l § Ett luftfartyg skall vara luftvärdigt och miljövärdigt när det används vid luftfart.
Luñifartygets ägare eller, om luñfartyget inte används av ägaren, den som brukar det i
hans ställe ansvarar för detta. Ägaren eller brukaren skall till den myndighet som avses
i 7 § snarast anmäla sådant som har betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten.
Ett luftfartyg anses luftvärdigt om det är konstruerat, tillverkat, utprovat, utrustat
och underhållet på ett sådant sätt samt har sådana flygegcnskaper att flygsäkerhetens
krav är uppfyllda.
Ett luftfartyg anses milj övärdigt om det är konstruerat, tillverkat, utprovat, utrustat
och underhållet
ett sådant sätt att det inte orsakar skada genom buller eller luftförorening eller genom annan liknande störning. Ytterligare krav i fråga om luftfartygs
miljövärdighet får inte ställas med stöd av miljöbalken.
I denna paragraf,
med 3 kap.

värdighet

ll

som motsvarar nuvarande 3 kap. l och 7
bestämmelserna
§ LL, finns de grundläggande

i förening
om luft-

och miljövärdighet.

och miljöförsta stycket skall ett luftfartyg vara luftvärdigt
och
när det används vid luftfart. I detta ligger även att tillbehör
reservdelar
och annan sådan utrustning för luftfartyget
till ett luftfartyg
och för de ombordvarande
skall
som har betydelse för flygsäkerheten,
krav. Ansvaret för att ett luftfartyg
uppfylla föreskrivna
är luftvärdigt
och miljövärdigt
när det används vid luftfart åvilar den som brukar luñ-

Enligt

värdigt

fartyget.

Det krävs

längd för att detta

inte att en nyttjanderättsupplåtelse
ansvar skall övergå från ägare till

skall

ha en viss
Om en

brukare.
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för privat flygning
får emellerhyr ett luftfartyg
tillfälligt
privatperson
skall
kunna
förlita
brukaren
sig på
tid en utgångspunkt
att
anses vara
det
inte
finns
och miljövärdighetsbevis,
luftvärdighetsbefintliga
om
dessa
fortfarande
skulle
några omständigheter
vara
som talar emot att

giltiga.
krav som skall vara uppstycket anges de grundläggande
skall anses vara luftvärdigt.
De krav som anför att ett luftfartyg
hela
den
tid
används för
luftfartyget
under
som
ges skall vara uppfyllda
luftfart.
förslag har det tidigare använda uttryckethållet
I utredningens
I andra

fyllda

i stånd

någon

ersatts med underhållet.
saklig ändring. Motsatt

anser inte detta innebär
har dock uttryckts
i prop.
kraven på luftfartygets
skick

Utredningen

uppfattning

Således omfattar
s. 150.
för att upprätthålla
luftäven sådana modifieringar
som är nödvändiga
skall detta tolkas
flygegenskaper
När det gäller uttrycket
värdigheten.
1984/85:212

vidsträckt,

vilket

innebär

fart och stigfönnåga

som luftfartygets

omfattas.

krav som skall
anges de grundläggande
skall anses vara miljövärdigt.
för att ett luftfartyg

I tredje

fyllda

att även sådana egenskaper

stycket

vara

upp-

Bemyndiganden
2§ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare
föreskrifter om förutsättningarna för att ett luftfartyg skall anses vara luftvärdigt och
miljövärdigt.
i den nuvarande lagstiftningparagraf, som saknar motsvarighet
meddela
föreskrifter
ytterligare
bemyndigande
innehåller
röatt
ett
en,
och miljövärdighet.
rande luftfartygs
luftvärdighet

Denna

Det givna bemyndigandet

är avsett att omfatta

vad som i vid mening
och
skall anses vara luftvärdigt

för att ett luftfartyg
är förutsättningarna
Således är det avsett att även innefatta en rätt att meddela
miljövärdigt.
reservdelar och annan utrustning till luftfartyg
föreskrifter
om tillbehör,

samt föreskrifter
om konstruktion,
som har betydelse för flygsäkerheten
underhåll och modifiering
tillverkning,
utprovning,
som skall vara uppoch miljövärdigt.
skall anses vara luftvärdigt
fyllda för att ett luftfartyg
behövs inte de nuvarande
bebemyndigandet
i
och
i
13
§
LF
flyghandbok
typgranskning
om
m.m.
om
20 § LF. Bemyndigandet
är även avsett att omfatta en rätt att meddela
och miljövärdighetsbevis.
föreskrifter
luftvärdighetsom

Genom

det föreslagna

stämmelserna
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Luftvärdighetsbevis

och miljövärdighetsbevis

3 § När ett luftfartyg har visats vara luftvärdigt, utfärdas luftvärdighetsbevis. När ett
luftfartyg har visats vara miljövärdigt, utfärdas miljövärdighetsbevis. Bevisen kan begränsas till att avse viss tid, viss luftfart eller luftfart inom visst område.
Bevisen kan förnyas, om luñfartyget uppfyller de krav på luftvärdighet respektive
miljövärdighet som gäller när fömyelsen skall ske.
I denna
3 kap.

paragraf,
§ LL,

ll

nuvarande 3 kap. 3 § i förening med
som motsvarar
behandlas utfärdande av luftvärdighetsbevis
och miljö-

Normalt
bör det ske en besiktning av ett luftfartyg
insådana
bevis
utfärdas.
undvika
För
besiktning
anordnas
att
att
nan
en
av
skäl ställs det dock inte upp något absolut krav
rent formella
en besiktning.

värdighetsbevis.

4 § Ett luftfartyg skall ha luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis när det används
vid luflfart.
Ett svenskt luñfartyg skall ha svenskt luftvärdighetsbevis och svenskt miljövärdighetsbevis eller utländska sådana bevis som har godkänts i Sverige.
Ett utländskt luftfartyg skall ha luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis som
har utfärdats eller godkänts i luftfartygets registreringsstat och som enligt avtal med
den staten skall erkännas här i landet. För ett utländskt luftfartyg godtas även svenskt
luftvärdighetsbevis och svenskt miljövärdighetsbevis.
Om ett luftfartyg uppfyller kraven på flygsäkerhet får den myndighet som prövar
frågor om luñvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis medge att det används vid
luftfart inom svenskt område även om kraven i denna paragraf inte är uppfyllda. Medgivandet skall återkallas om det finns anledning till det.
nuvarande 3 kap. 4 § i förening med 3 kap.
motsvarar
stycket som saknar direkt motsvarighet
i den nuvaranhuvudregeln
de lagstiftningen,
luftfartyg
skall
ha luftväratt ett
anges
Denna

paragraf

11 § LL.

I första

och

dighetsbevis
krav

Detta

miljövärdighetsbevis

omfattar

samtliga

när det

luftfartyg,

används

såväl registrerade

vid

luftfart.

svenska

och

utländska

luftfartyg.
Enligt 1 kap. 7 § finns det besom oregistrerade
träffande
s.k. luftfartyg
särskild
beskaffenhet
möjlighet att göra unav
i 3 kap. Med stöd av den bestämmeldantag från bl.a. bestämmelserna
bestämmelser
i förordningen
sen och anslutande
lighet, t.ex. i fråga om segelflygplan,
att efterge
hetsbevis.
I andra

och tredje

de svenska

respektive

konventionen

skall

ningar
När

erkänna

det gäller

bilaga

16 till

styckena

anges vilka

utländska

luftfartyg.

de fördragsslutande

luftvärdighetsbevis
miljövärdighetsbevis

Chicagokonventionen.

finns
kravet

det därför

möj-

på miljövärdig-

bevis som godtas beträffanEnligt artikel 33 i Chicago-

staterna under vissa förutsättandra fördragsslutande
stater.
finns motsvarande
bestämmelser
i

från
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I fiéirde

finns en dispensmöjlighet
och miljövärdighetsbevis.

stycket

luftvärdighetsbevis

när det gäller

kravet

på

5§ Om inte annat beslutas blir ett svenskt luftvärdighetsbevis respektive ett svenskt
miljövärdighetsbevis ogiltigt om
föreskrivet sätt,
luftfartyget inte underhålls
föreskrivna ändringar inte utförs,
det görs ändringar i lufifartyget eller i dess utrustning som kan antas ha betydelse
för luftvärdigheten eller miljövärdigheten,
4. luftfartyget inte genomgår föreskriven besiktning eller kontroll,
luftfartyget eller utrustningen har skadats på ett sätt som uppenbarligen har betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten.
Om det inträffar andra omständigheter som kan antas ha betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten, kan det beslutas att luftvärdighetsbeviset respektive miljövärdighetsbevisct är ogiltigt.
Ett luñvärdighetsbevis eller ett miljövärdighetsbevis är ogiltigt till dess luñfartyget
förklaras luftvärdigt respektive miljövärdigt. När ett luñvärdighetsbevis eller ett miljövärdighetsbevis är ogiltigt kan den myndighet som prövar frågor om luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis begära att beviset genast lämnas till myndigheten.
Denna

nuvarande
3 kap. 5 § i förening med
som motsvarar
och miljöbestämmelser
innehåller
om luftvärdighetsEnligt första stycket blir ett bevis automaogiltighet.

paragraf,

3 kap. 11 § LL,

värdighetsbevis
tiskt

vissa förutsättningar.

under

ogiltigt

till

godkännande

ändringar

i luftfartyget

Om det i förväg
eller

inhämtas

dess utrustning

ett
inträder

inte ogiltighet.
än de som anges i första stycket förutstycket ett särskilt beslut.
har blivit
eller miljövärdighetsbevis
Oavsett om ett luftvärdighetsbeslut,
förblir
det
enligt
särskilt
efter
automatiskt
ogiltigt eller ogiltigt
förklaras luftvärdigt
respektitredje stycket ogiltigt till dess luftfartyget
i andra situationer

Ogiltighet

sätter enligt

andra

ve miljövärdigt.
gäller på motsvarande sätt i fråga om godkännande av
6 § Bestämmelserna i 3 och 5
utländska luftvärdighetsbevis och utländska miljövärdighetsbevis och om förnyelse och
ogiltighet av sådana godkännanden.
Denna

paragraf

med 3 kap. ll

överensstämmer

med nuvarande

3 kap. 6 § i förening

§ LL.

7 § Frågor om luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis prövas av den myndighet
som regeringen bestämmer. Om regeringen föreskriver det får myndigheten uppdra
särskild sakkunnig att utfärda och förnya sådanabevis.
i den nuvarande LL, bemynsom saknar motsvarighet
att bestämma vilka myndighet
som skall pröva frågor
LL pekas
I nuvarande
och miljövärdighetsbevis.
luftvärdighets-

I första

punkten,

digas regeringen
om
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Luftfartsverket
direkt i lagtexten ut som behörig myndighet.
Som tidigare behandlats se kapitel 3 har utredningen i sitt förslag till luftfartslag försökt undvika
vid namn. Skälet till
att nämna Luftfartsverket
detta är att detbl.a. mot bakgrund av det europeiska integrationsarbetet

ringar

inte kan uteslutas
som påverkar

förändatt det kommer att ske organisatoriska
mellan Luftfartsverket
rollfördelningen
och andra

organ.
I andra punkten,

som motsvarar nuvarande 3 kap. 3 § tredje stycket
LL, ges ett bemyndigande
och förnyandet av
att delegera utfärdandet
till arman än den myndigoch miljövärdighetsbevis
luftvärdighetsbevis
het som normalt

Förrättningsmans

prövar

dess frågor.

tillträde till luftfartyg

8 § I samband med prövning av frågor om luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis skall förrättningsman lämnas tillträde till lufifartyget. Fartygets ägare, eller om
fartyget inte används av ägaren, den som brukar det i hans ställe liksom dess befälhavare och besättning skall medverka i den utsträckning som behövs. Förrättningen skall
utföras så, att minsta möjliga olägenhet uppstår.
som motsvarar nuvarande 3 kap. 8 § LL, regleras förtillträde
till ett luftfartyg.
Med törrättningsman
rättningsmans
avses
myndighetspersoner
personal
eller andra
i praktiken Luftfartsverkets
I denna paragraf,

sakkunniga

som har i uppdrag att utföra de besiktningar som behövs för
eller miljövärdighetsbevis
skall kunna utfär-

att ett luftvärdighetsbevis

för luftfartygets
das. Den medverkan
som föreskrivs
och lossning av last.
kan avse bl.a. provflygning

Utprovning

av luftfartygs

ägare och andra

flygegenskaper m.m.

9 § Om det behövs för att pröva ett luftfartygs flygegenskaper eller av andra särskilda
skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medge att fartyget
används vid lufifart, även om villkoren i detta kapitel inte är uppfyllda.
Denna

paragraf

överensstämmer

helt med nuvarande

3 kap. 9§

LL.

Endast då det finns särskild
att tillämpas restriktivt.
anledning bör dispens medges. Som ett praktiskt exempel kan nämnas
måste flygas till en reparationsplats.
att ett skadat luftfartyg

Stadgandet

är tänkt
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och underhåll av luftfartyg

Tillverkning

10 § För att tillverka luftfartyg samt tillbehör och reservdelar till dem och för att utföra
underhålls-, reparations- och ändringsarbeten på fartyg, tillbehör och reservdelar krävs
tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva eller i
enskilda fall medge undantag från tillståndskravet i första stycket.
3 kap. 10 §
som är att jämföra med nuvarande
och
underhåll
tillstånd
för tillverkning
av
som huvudregel

krävs

LL,

paragraf,

denna

Enligt

luftfartyg.
på luftför att utföra underhållsarbeten
bestämmelse
komplement
förevarande
ett
fartyg,
m.m. är
EEG
till JAR-l45
nr
som finns intagen i bilaga 2 i rådets förordning
EG
förordning
3922/91 och kommissionens
nr 2176/96. Enligt JARha ett särskilt godkännande för att få utföra
l45 skall en flygverkstad
underhållsarbeten
på flygmateriel
av
som nyttjas för lufttransporter
Till följd härav måste ett
betalning.
gods och post mot
passagerare,
tillstånd

Vad gäller kravet
reservdelar

krav på tillstånd

för andra slag av verkstäder

4 kap. Flygcertiñkat

tas in i luftfartslagen.

m.m.

Behörighet att föra ett luftfartyg

och tjänstgöra ombord

l § Ett luñfartyg får föras endast av den som innehar ett gällandeflygcertifikat.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far föreskriva eller i
enskilda fall medge undantag från kravet på tlygcertifikat.
För utbildning och flygprov gäller bestämmelserna i 4 och 5 §§.
föras endast av den som innehar
får ett luftfartyg
Av 7 § framgår vilka certifikat
som godtas i
ett gällande flygcertifikat.
är gällande.
ett certifikat
Sverige och under vilka förutsättningar
förs av två piloter är båda att anse som förare och
När ett luftfartyg

stycket

Enligt första

enligt

skall

fartyg

huvudregeln

är certifierat

LL,

reskriva

eller

kat. Detta
ning.
I tredje

eller

i enskilda

kan exempelvis

i nuvarande 4 kap. 28 §
som har motsvarighet
föden myndighet som regeringen bestämmer
flygcertififrån
kravet
på
undantag
medge
fall
bli aktuellt

när det är fråga om en provflyg-

till de särskilda
görs en hänvisning
och
flygprov.
utbildning
beträffande

stycket

som finns
En straffbestämmelse
första

både när ett luftför

är certifierat
för två piloter och när ett luftfartyg
skall ha två piloter.
operativa bestämmelser

en pilot men enligt
Enligt andra stycket,
får regeringen

Detta gäller

ha flygcertifikat.

stycket

i anslutning

till

paragrafen

finns

bestämmelser
i 14 kap. 4 §
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2 § En certiñkatinnehavare får föra ett luftfartyg endast av den kategori, klass och typ
som anges i certifikatet. Ett lufifartyg får föras endast under de förutsättningar som
följer av certifikatet och därtill knutna behörigheter.
I denna paragraf
fikat

regleras

vilka

får föra och under vilka

Ett certifikat

flygplan,

luftfartyg
en innehavare
förutsättningar.

att gälla för en viss kategori
eller friballong.
segelflygplan

utfärdas

helikopter,

även i certifikatet,

som en underavdelning
certifikatet
typ av luftfartyg
punkt får en certifikatinnehavare

vissa fall vilken
fens första

den kategori,
Till

varje

av ett flygcerti-

t.ex.
av luftfartyg;
Därutöver
anges
till kategori, vilken klass och

gäller för. Enligt

paragraföra ett luftfartyg
endast av
klass och typ som anges i certifikatet.
certifikat
behörigheter
kan knytas ytterligare
utöver behö-

att föra ett luftfartyg

righeten

sa behörigheter

pel på sådana

av viss kategori, klass och typ. Vilka desär bestäms med stöd av 10 § andra stycket. Som exembehörigheter
regler i BCL
som finns enligt nuvarande

IFRnämnas behörighet
att flyga enligt instrumentflygreglema
och att flyga under mörker. I andra punkten anges därför att
flygning

kan

certifikatinnehavaren

får

föra

luftfartyget

som följer av certifikatet
Att en certifikatinnehavare

och därtill

ningar

endast
knutna

under

de förutsätt-

behörigheter.

får föra ett luftfartyg
endast under de
certifikatet,
leder
till
den som endast
följer
att
som
av
inte får utföra en flygning mot ersättning.
har ett privatflygarcertifikat
Av 7 § första stycket framgår att ett certifikat
är giltigt endast i den
knutna behörighetema
de till certifikatet
utsträckning
är giltiga och un-

förutsättningar

har ett gällande flygläkarintyg.
att innehavaren
till paragrafen finns i 14 kap. 4 §
ansluter
En straffbestämmelse
som

der förutsättning
första

stycket

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att andra
medlemmar av besättningen på ett luftfartyg än förare skall ha ett gällande flygcertifikat för att få utföra vissa uppgifter ombord.
Bestämmelser om certifikat och behörighetsbevis för personal inom markorganisationen finns i 6 kap.

Enligt första

stycket får regeringen

eller den myndighet

som regeringen
bestämmer
föreskriva
att andra medlemmar
ett luftav besättningen
för att få utföra vissa
fartyg än förare skall ha ett gällande flygcertifikat

uppgifter
föraren

ombord.
och övriga

sättningen

på varje

Enligt

artikel

luftfartyg

med

godkänts

av den stat där luftfartyget

kompetensbevis

a

i Chicagokonventionen

skall

medlemmar

av be-

verksamma

i internationell

som nyttjas
och flygcertifikat,

försedda

12 19-0665NyIuftfanslag

32

för trafikuppgifter

är registrerat.

luftfart

som utfärdats
För närvarande

vara
eller
finns
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det en bestämmelse
i 4 kap. 3 § LL om att även den som tjänstgör som
skall ha ett flygcertifikat.
eller flygmaskinist
på ett luftfartyg
navigatör
inte längre några luftfartyg
Det tillverkas
som kräver särskilt inrättade

eng. system operat0r.I
eller flygmaskinister
som navigatörer
särskilda
utfärdade för
närvarande
certifikat
inga
finns det för

tjänster
Sverige

och endast

navigatörer

något tiotal

certifikat

utfärdade

för flygmaski-

att den nya luftfartslagen
anser utredningen
för dessa
inte behöver betungas med en bestämmelse
om flygcertifikat
bestämmelse
härom
i fördet
kategorier utan att det räcker att
tas
en
nister.

denna bakgrund

Mot

ordning.
Andra
finns

stycket

innehåller

och behörighetsbevis

tifikat

om ceren hänvisning till de bestämmelser
för personal inom markorganisationen
som

i 6 kap. 22

Utbildning

och flygprov

4 § Den som genomgår utbildning för flygcertifikat får ensam föra ett luftfartyg under
de förutsättningar som anges i ett för honom utfärdat elevtillstånd.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva eller i
elevtillstånd. Ett sådant undantag får medenskilda fall medge undantag från kravet
ges endast den som kan anses uppfylla lämplighetskraven i 9 § första stycket.
I denna paragraf

nomgår

regleras

rätten

för flygcertifikat.

utbildning

för den som geett luftfartyg
föreskrivs
i överstycket
I första

att föra

bestämmelserna
i JAR-FCL
att en flygskoleelev
ha ett elevtillstånd
när han börjar flyga ensam. Enligt de nuvaredan när någon vill
rande bestämmelserna
krävs det ett elevtillstånd
för
Tidpunkten
för
flygcertiñkat.
när ett elevtillstånd
påbörja utbildning
enligt utredningens
behövs flyttas således fram. Det finns emellertid
ensstämmelse

med

behöver

för en flygskola att ställa upp krav på elevtillstånd
vid skolan.
utbildning
en
skall vara utfärdat i Sverige och
elevtillstånd
Av 6 § framgår att ett
har ett gälatt innehavaren
att det är giltigt endast under förutsättning
medicinska
krav
föreskrivna
uppfyllda
lande
är
intyg
att
om

mening

inget hinder

för att få påbörja

flygläkarintyg.
i nuvarande 4 kap. 5 §
som har motsvarighet
eller
den
myndighet
fjärde stycket LL, får regeringen
som regeringen
föreskriva
eller i enskilda fall medge undantag från kravet
bestämmer

Enligt

andra

stycket,

endast beviljas den
Ett sådant undantag får emellertid
i
första
stycket. Exempel
9
§
lämplighetskraven
kan
uppfylla
anses
som
från
kravet
meddela
undantag
på elevtillaktuellt
det
kan
bli
på när
att
stånd är när en innehavare
avser att utbilda
av ett segelflygarcertifikat

på elevtillstånd.
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sig för

privatflygarcertifikat

certifikat

vill

konvertera

eller när en innehavare
detta till ett svenskt certifikat.

av ett utländskt

5 § Den som tjänstgör som flyglärare skall ha ett gällande flygcertifikat för den kategoklass och typ av luftfartyg som utbildningen avser samt sådan särskild behörighet
som kan ha föreskrivits med stöd av 10 § andra stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter
om behörighetskrav för den som tjänstgör som kontrollant vid flygprov och som instruktör vid flygträning på marken.

varande

kraven för den som skall
anges de grundläggande
vid
I BCL-C görs det för närflygutbildning.
flyglärare
som
mellan flyglärare
och instruktör.
Enligt utreden åtskillnad

ningens

mening

I denna

tjänstgöra

paragraf

begreppet

är flyglärare

instruktör,

varför

ett vidare begrepp
endast ordet flyglärare

som även innefattar
används i lagtexten i

detta sammanhang.
För att tjänstgöra som flyglärare kan det, förutom ett gällande flygför den kategori, klass och typ av luftfartyg
certiñkat
som utbildningen
föreskrivits
krävas
särskild
behörighet
med stöd av
även
som
avser,
en
stöd av detta bemyndigande
kan det således
särskild
för
få
behörighet
tjänstgöra som
att det krävs en
att
instruktör för avancerad flygning osv.
flyglärare, typinstruktör,
I andra stycket ges ett bemyndigande
att meddela föreskrifter
om
10 § andra

stycket.

Med

föreskrivas

för dem som tjänstgör som kontrollanter
vid flygprov
marken, varmed avses instruktör
och som instruktör
vid flygträning
vid s.k. syntetisk flygträning.

behörighetskrav

Behörighetshandlingar
6 § Ett elevtillständ skall vara utfärdat i Sverige. Ett elevtillstând är giltigt endast under
förutsättning att innehavaren har ett gällande intyg om att föreskrivna medicinska krav
är uppfyllda flygläkarintyg.

Enligt

paragrafen

JAR-FCL

finns

skall ett elevtillstånd
vara utfärdat i Sverige. Enligt
skall erkändet inga krav
att utländska elevtillstånd

mening finns det inte heller något skäl att
nas, och enligt utredningens
införa en regel om att det skall vara möjligt att godkänna utländska
elevtillstånd.
Beträffande

tredje stycket

flygläkarintyg
och 15

finns

närmare

bestämmelser

i 8

10 §
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7 § Ett flygcertifikat skall vara utfärdat eller godkänt i Sverige. Ett certifikat är giltigt
endast i den utsträckning de till certifikatet knutna behörighetema är gällande och under förutsättning att innehavaren har ett gällande flygläkarintyg.
Som flygccrtifikat enligt denna lag godtas även ett certifikat som är utfärdat eller
godkänt i ett annat land och som enligt avtal med det landet eller enligt föreskrifter som
meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall erkännas
i Sverige. För tjänstgöring på svenska luñfartyg i internationell trafik krävs dock ett
sådant certifikat som anges i första stycket.
Den myndighet som prövar frågor om flygcertifikat får bestämma att ett flygcertifikat, som har utfärdats i ett annat land för en svensk medborgare, inte gäller för luftfart
inom svenskt område.
den grundläggande bestämmelsen
att ett flygbestämmeli
Enligt
eller
Sverige.
godkänt
utfärdat
vara
giltighet beroende av giltigheten
är ett certifikats
av
serna i JAR-FCL
och flygläkarintyget.
Det är
knutna behörighetema
de till certifikatet
mot denna bakgrund det har tagits in en bestämmelse
om att ett certifiknutna behöde till certifikatet
kat är giltigt endast i den utsträckning

Första

stycket

certifikat

innehåller

skall

righetema

är gällande

och under

förutsättning

att innehavaren

har ett

gällande flygläkarintyg.
utländska
certiI andra stycket regleras vad som gäller beträffande
skall ett luftfartscertifikat
fikat. Enligt artikel 33 i Chicagokonventionen
eller godkänts av den fördragsslutande
stat där ett luftsom utfärdats
stater under
fartyg är registrerat, erkännas av övriga fördragsslutande
utfärdats
eller godcertifikatet
förutsättning
att de krav enligt vilket
känts är lika med eller överstiger
het med Chicagokonventionen.

som fastställts
är inget traditionellt

de minimikrav
JAR-FCL

i enliginterna-

avtal utan har mer karaktären av ett s.k. gentlemen°s agreement.
omfattas därför inte av begreppet avtal, varför det gjorts en
JAR-FCL
eller
till föreskrifter
särskild hänvisning
som meddelats av regeringen

tionellt

som regeringen bestämmer.
artikel 32 a i Chicagokonventionen

den myndighet

Enligt

.
skall föraren

och övriga

medlemmar
på varje
verksamma
av besättningen
försedda
luftfart
med
kominternationell
i
nyttjas
vara
som
den
utfärdats
eller
godkänts
stat
petensbevis och flygcertifikat,
av
som
sin
har
motsvarighet
andra
punkten,
I
där luftfartyget
är registrerat.
som
sålei nuvarande 4 kap. 3 § andra stycket andra punkten LL, föreskrivs
för

trafikuppgifter

luftfartyg

ett certifikat
som är utfärdat eller godkänt i Sverige för
trafik.
i internationell
på svenska luftfartyg
nuvarande
3
§
tredje stycket LL och
4
kap.
Tredje stycket motsvarar
grundas på artikel 32 b i Chicagokonventionen.
des att det krävs

tjänstgöring
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8 § Ett flygläkarintyg skall vara utfärdat eller godkänt i Sverige, eller sådant att det
enligt föreskrifter som utfärdats av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer skall erkännas i Sverige.
bestämmelsen
om vilka mediges den grundläggande
cinska intyg som godtas i Sverige. Det finns inget krav på att ett certifikat och ett medicinskt
intyg skall vara utfärdade i samma land.
I denna paragraf

Utfárdande av elevtillstånd, flygcertifikat

och flygläkarintyg

9 § Ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat får utfärdas endast för den som innehar ett
gällande flygläkarintyg och som med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses
lämplig att inneha ett elevtillstånd eller ett certifikat. Prövningen av de personliga förhållandena skall avse att sökanden är pålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan
antas komma att respektera reglerna för luftfarten och visa den hänsyn och det ansvar
och omdöme som krävs av en innehavare av ett elevtillstånd eller ett certifikat.
Vad som sägs i första stycket gäller även när ett elevtillstånd eller ett certifikat skall
förnyas eller ett certifikat skall utökas, godkännaseller erkännas.
I denna

paragraf

fikat

föreskrivs

och medicinska

sonliga

skall

5 § tredje
daktionell
ler kraven

kunna

de grundläggande

förhållanden

kraven

stycket motsvarar
Det har gjorts vissa ändringar,

utfärdas.

Första

i fråga om pereller certi-

för att ett elevtillstånd

nuvarande

4 kap.

i huvudsak av reLL.
till den sistnämnda bestämmelsenVad
gälart, i förhållande
med avseende på de personliga förhållandena
är det sakliga

stycket

i stort oförändrat.
Andra stycket motsvarar delvis nuvarande 4 kap. 8 § LL. Att kraven
i första stycket även omfattar ett certifikat
som skall erkännas innebär

innehållet

i JAR-FCL
i en
som är utfärdat enligt bestämmelserna
inte uppinte kan erkännas i Sverige, om innehavaren
de svenska kraven på personliga förhållanden.

att ett certifikat
annan JAA-stat

fyller

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver de krav i
fråga om ålder som gäller för att ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat skall utfärdas.
Detsamma gäller de krav i fråga om kunskaper, erfarenhet och skicklighet som gäller
för att ett certifikat skall utfärdas, samt de förutsättningar under vilka ett certifikat kan
utökas, förnyas, godkännas eller erkännas.
Om det behövs av hänsyn till flygsäkerheten får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer föreskriva att det krävs en särskild behörighet för att en
certifikatinnehavare skall få fullgöra vissa uppgifter vid luftfart.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver de krav i
fråga om hälsotillstånd samt fysiska och psykiska förhållanden som gäller för att ett
flygläkarintyg skall utfärdas, godkännas eller erkännas.
för att meddela närmare bestämges bemyndiganden
eller certifiställas
för
skall
att ett elevtillstånd
om de krav som

I denna paragraf
melser
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kat skall
sikte

utfärdas.

innehavaren

får föra.

ett certifikat

skall

knyts vissa behörigheter
som tar
certifikattyp av luftfartyg
som
av detta slag måste föreligga för att
i första stycket inneBemyndigandet

varje certifikat

Till

och

klass

kategori,

på vilken

Behörigheter

kunna

utfärdas.

och
bär att det kan ställas olika krav i fråga om kunskaper, erfarenhet
det
beroende på vilken kategori, klass och typ av luftfartyg
skicklighet
certifikat
för
kommersiell
eller
tilloch
det
fråga
är ett
är
annan
om
om
i första stycket
Med stöd av bemyndigandet
luftfart.
ståndskrävande
kvalitetmed avseenupp krav - t.ex. beträffande
sökande
skall
ha
genomgått.
den flygutbildning
som en
Till varje certifikat
kan det även knytas vissa behörigheter
som avfår föras, t.ex. behörighet att
ett luftfartyg
ser under vilka förhållanden
eller behörighet
IFK-flygning
flyga enligt instrumentflygreglerna
att

kan det även ställas
de

flyga

under

I andra

mörker.

att
ges därför ett bemyndigande
särskild
för
behörighet
fullgöra
att
en

stycket

att det kan behövas
vissa uppgifter vid luftfart.
föreskriva

I tredje
ställas

för

beträffande
de krav som skall
stycket ges ett bemyndigande
skall kunna utfärdas, godkännas
eller
att ett flygläkarintyg

erkännas.
11 § Den som ansöker om att ett flygcertifikat skall utfärdas, utökas, förnyas eller godkännas eller att de till certifikatet knutna behörigheterna skall förnyas är skyldig att genomgå de undersökningar och prov certifikatprov
som föreskrivs och anordnas av
den myndighet som prövar frågor om flygcertifikat.
Om regeringen föreskriver det, får myndigheten uppdra
annan att genomföra
proven.
och prov en cerfrågan vilka undersökningar
kan behöva
den som ansöker om ett certifikat
utökas,
skall
utfärdas,
förnyas eller
genomgå för att ett flygcertifikat
skall fömyknutna behörigheterna
godkännas eller de till ett certifikat
certifikat
under
innehavare
25
§
även
följer
Av
ett
ett certiatt
av
as.
en

I denna paragraf
tifikatinnehavare

fikats

eller

giltighetstid

och prov
att genomgå undersökningar
certiñkatinnehavare
skall
kunna
konsom

kan åläggas

lämplighet

för

att dennes
trolleras.

Begreppet

regleras

undersökningar

omfattar

även medicinska

undersökning-

ar.

Enligt
flygskola

andra

stycket

ges denna rätt.

får examensrätten

delegeras.

Således

kan en
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12 § Elevtillstånd utfärdas eller förnyas för viss tid. Det kan begränsas till att gälla
under vissa förutsättningar.
motsvarar nuvarande 4 kap. 5 § andra stycket LL. Som
kan begränsas till att gälla under vissa
på när ett elevtillstånd
skall använkan nämnas att glasögon eller kontaktlinser
förutsättningar

Denna

paragraf

exempel

das under

tjänstgöring

seende endast får flyga

eller att en innehavare
i dagsljus.

på grund

av defekt

färg-

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

paragraf

begränsas

till

möjligheter
föreskrifter

nuvarande 4 kap. 4 § LL. Ett certifikat
kan
motsvarar
vissa
finns
således
förutsättningar.
under
Det
gälla
att

brister hos certifikatsökanden
att bl.a. vid medicinska
i certifikatets
giltighet.
om s.k. operativa begränsningar

empel på sådana operativa

begränsningar

har angetts under

ge
Ex-

12

14 § Har en spärrtid fastställts enligt 22 § första stycket får ett elevtillstånd eller ett
flygcertifikat inte utfärdas eller godkännas under dennatid.
Denna

paragraf

motsvarar

nuvarande

4 kap. 7 § LL.

15 § F lygläkarintyg utfärdas eller godkänns för viss tid.
Denna

bestämmelse

flygläkarintyg,

saknar

se avsnitt

motsvarighet

i nuvarande

LL.

Angående

6.2.

Återkallelse och begränsning av elevtillstånd och flygcertifikat
16 § Ett elevtillstånd eller ett flygcertiñkat skall återkallas
om innehavaren har gjort sig skyldig till brott mot 14 kap. 2 eller 3
om innehavaren i sin tjänstgöring har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller
har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom,
om innehavaren genom att upprepade gånger överträda de bestämmelser som
gäller för luñfarten i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig
efter bestämmelserna,
om innehavaren i annat fall i sin tjänstgöring har brutit mot någon bestämmelse
väsentlig betydelse för flygsäkerheten,
har
som
grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte längre kan
om innehavaren
anses lämplig att inneha ett elevtillstånd eller ett certifikat,
om det med hänsyn till annat brott som innehavaren har gjort sig skyldig till kan
antas att han inte kommer att respektera reglerna för luftfarten och visa den hänsyn och
grund av sina
det ansvar och omdöme som krävs av en innehavare eller om han
personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig att inneha ett elevtillstånd eller
ett certifikat,

359

360

Färfattningskommentar

SOU 1999:42

om innehavarens förutsättningar att fullgöra den tjänstgöring som elevtillständet
eller certifikatet avser är så väsentligt begränsade genom sjukdom eller skada eller av
någon annan sådan orsak att han av flygsäkerhetsskäl inte längre bör inneha ett elevtillstånd eller ett certifikat,
om innehavaren annars inte uppfyller fastställda krav i fråga om kunskaper och
skicklighet,
om innehavaren inte följer ett föreläggande att genomgå kontroll av att han kan
förrätta den tjänst som elevtillständet eller certifikatet avser eller ett föreläggande att
lämna intyg angående sin fysiska eller psykiska lämplighet som innehavare av elevtillstånd eller certifikat,
10. om innehavaren begär det.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat förordnas.
som svarar mot nuvarande 4 kap. 9 § LL, räknas de
skall återkallas.
eller elevtillstånd
Vad som i
certifikat
när
ett
upp
och certifikatinnehavare
gäller även bedet följande sägs om certifikat
och innehavare av sådana.
träffande elevtillstånd

I denna paragraf,
fall

I 9 § anges de grundläggande kraven i fråga om personliga och meskall kunna utfärdas och i
för att ett certifikat
förhållanden

dicinska

krav i fråga om bl.a. kunatt föreskriva
ett bemyndigande
certifikatinnehavare
skall kunbestämmelserna
följer
skaper. Av
att en
föra ett luftfartyg
ett sätt som är förenligt med flygsäna förväntas
10 § finns

kerhetens

personlig

krav.

Han

måste

därför

besitta

nödvändiga

Han måste också vara i god fysisk

mognad.

kunskaper
och psykisk

och
kon-

vid flygningen.

dition

Certifikatinnehavarens
va handhavandet
standarder.
Den

hänsyn

till

kunskaper

skall framför

luftfartssystemet
av luftfartyget,
mognaden skall visa
personliga

andra och ansvarsmedvetande

allt avse det operatioch flygsäkerhets-

sig i gott

omdöme,

i lufttrafiken.

kan antas
av brister i någon av dessa förutsättningar
inte kommer att föra luftfartyget
på ett flygsäatt certifikatinnehavaren
kert sätt, är det nödvändigt
att samhället ingriper för att undanröja den
Om det till

följd

fara som därigenom kan uppkomma
intressen
De enda samhälleliga

i lufttrafiken.

som skall bevakas är att flygsäkerregler efterlevs. Vad som skall kunna pâverhetens krav och lufträttens
eller beteende som
flygcertifikat
ka innehavet
är ett förhållande
ett
av
och
förmåga eller vilja att följa regelsystemet
rör ceitifikatinnehavarens

krav är sålepå ett betryggande sätt. Flygsäkerhetens
återkallelse
sker
med anledNär en
des det centrala vid en återkallelse.
har gjort sig skyldig till brott kan den
ning av att en certifikatinnehavare
uppfatta återkallelsen
enskilde ceitifikatinnehavaren
som ett ytterligare
Återkallelsen
straff vid sidan av själva brottmålsförfarandet.
är emelpresumtion
på
lertid ingen straffpâföljd
utan grundas
en
om att certifikatinnehavaren
med hänsyn till det aktuella brottet är olämplig att inneföra

luftfartyget

ha ett certifikat.
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Grunderna
bristande

kraven

inte är uppfyllda

punkten

mot bestämmelserna
fylleri.

Enligt

andra

som avses i 1-6 föreligger

uppenbar

avser att innehavaren
i 14 kap. 2 och 3
skall

punkten

har gjort

tjänstgöring

av att de
och skicklighet

Om förhållanden

i fråga

kraven

likgiltighet

har gjort

återkallelse

9

sig skyldig

om flygfylleri

av

följd

om kunskaper
återkallelsegrundema

är av formell
natur.
spämid bestämmas.
Första

till

på grund

och 8. De övriga

eller

7

i återkallelse

och återkallelse

1-6

lämplighet

personlig

medicinska

kan indelas

återkallelse

för

och 10
skall

till

brott

och grovt

flyg-

ske om innehavaren
i sin
oaktsamhet
eller har visat

sig skyldig till grov
liv eller egendom.
för andra människors

Exempel

på handlingar som skulle kunna falla in under denna punkt är när någon
flugit under en bro eller på låg höjd utmed en fullbelagd badstrand eller
kolliderat

återkallelse

denna punkt

enligt

åtal för det aktuella

Tredje

beteendet.
av de bestämmelser
återfinns i BeMånga av dessa bestämmelser
Med upprepade överträdelser
BCL.
Luftfart
av-

punkten

upprepade

avser
för luftfarten.

som gäller
stämmelser

då
I de situationer
en kraftledning.
aktualiseras torde det vara aktuellt med

med

när ett luftfartyg

för Civil

överträdelser

ses i allmänhet minst tre överträdelser.
Fjärde punkten avser överträdelse

av någon av de grundbestämmelskall kunna upprätthållas.
ser som måste iakttas for att flygsäkerheten
överträdelser
är när någon flugit i konExempel på sådana allvarliga
färdtillstånd,
luftrum
när någon fått bränstrollerat
utan erforderligt
lebrist

och tvingats

inte följts

eller

av att planeringsbestämmelsema
landat på en tillfällig
landningsplats
utan att

nödlanda

när någon

till

följd

som gäller.
på
Enligt femte punkten kan ett Certifikat återkallas om innehavaren
inte längre kan anses
i nykterhetshänseende
grund av opålitlighet
bör återkallas
Ett certifikat
lämplig att inneha ett certifikat.
om någon

följa

dömts

de bestämmelser

för trafiknykterhetsbrott

de gånger

omhändertas

eller under loppet av ett par år upprepabör då enEtt certiñkatinnehav

för berusning.

bör ifrågasättas på
accepteras. Ett certifikatinnehav
hunnit
uppstå. Vid prövalkoholmissbruk
har
ett tidigare stadium än då
för vidare
skall det göras en helhetsbedömning
ningen
av risken
dast undantagsvis

Även

narkotika,

faller

bruk av andra rusgivande
under denna återkallelsepunkt.

Under

sjätte

punkten

misskötsamhet.

faller

kvalificerad

medel

brottslighet

än alkohol,

t.ex

som bedrivits
hänsynslös.
Det-

eller varit särskilt grov, långvarig eller
Stor vikt skall fästas
brottslighet.
återfall i mera allvarlig
gäller
samma
och hur hans framtid ter sig.
vid innehavarens
personliga förhållanden
och innehavarens
En helhetsbedömning
person skall
av brottsligheten

yrkesmässigt
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skall
göras. Något mera allmängiltigt
svar angående om en återkallelse
ske kan därför inte ges. Vägledning
om vilka brott som kan föranleda
kan hämtas i brottskatalogen
i 14 kap. 3 § i utredningens
en återkallelse

förslag
sjukdom

förhållanden
faller

Sjunde

Till

luftfartsförordning.

till

personliga

emellertid

sjätte

kan t.ex. hänföras
under nästa punkt.

punkten

psykiska

andra

problem.

ledet

Psykisk

att en certifikatinnehavares
avser den situationen
är väsentligt begränsade geatt fullgöra sin tjänstgöring
eller skada eller av någon annan sådan orsak. Enligt 7 §
har ett
giltigt endast under förutsättning
att innehavaren

punkten

förutsättningar
nom sjukdom
är ett certifikat

Har en certifikatinnehavare
drabbats
flygläkarintyg.
av en
i regel inget flygläkarintyg
sjukdom eller skada kommer
att utfärdas.
Även
normalt har en kortare giltighetstid
än ett
om ett flygläkarintyg
certifikat,
finns det ändå ett behov av att kunna ompröva själva certifikatinnehavet
på grund av sjukdom och skada. Återkallelse
av ett flyg-

gällande

från den speciella

är, bortsett

läkarintyg

et, inte möjlig.

Under

denna

situationen

återkallelsepunkt

p.g.a. alkoholism
i nykterhetshänseende

i 27 § tredje

faller

Sker återkallelse

enligt

denna punkt,

opålitlighet

enligt

punkt

styck-

även alkoholism.

följer

i stället

för som
av 22 § att nå-

gon spärrtid inte skall fastställas.
Enligt åttonde punkten kan ett certifikat
inte längre

lighet.

uppfyller

fastställda

krav

För att kontrollera
att kraven
kan en certifikatkontroll

återkallas om en innehavare
i fråga om kunskaper och skicki fråga om kunskaper och skicklig-

ske med stöd av 25
Visas det
vid en sådan certifikatkontroll
inte uppfyller
att en certifikatinnehavare
de fastställda
återkallas
med stöd av denna
kraven kan ett certifikat
punkt
het uppfylls

Enligt
inte rättar

återkallas om en innehavare
punkten kan ett certifikat
sig efter ett föreläggande att genomgå en certifikatkontroll

nionde

att ge in ett intyg angående sin fysiska och psykiska
föreläggande
återkallelse
kan ske endast när ett formligt
En
katkontroll
eller ingivande av läkarintyg
har meddelats.

eller

I tionde punkten

föreskrivs

att återkallelse

lämplighet.
om certifi-

skall ske om innehavaren

begär det.
och ett elevtillstånd
är utgångsen person både ett certifikat
särskild
bestämmelse
punkten att båda skall återkallas. Någon
om detta
har inte ansetts påkallad.
Har
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17 § Återkallelse enligt 16 § får beträffande ett flygceitifikat begränsas till att avse en
eller flera behörigheter.
I fall som avses i 16 § första stycket 5-9 får ett elevtillstånd eller ett certifikat i
stället för att återkallas begränsas till att gälla under vissa förutsättningar. Ett sådant
beslut gäller omedelbart.

stycket ger möjlighet
att återkalla en eller flera av de behörigi stället för att återkalla hela certiheter som är knutna till ett certifikat,
torde främst bli tillämplig
när en certifikatfikatet. Denna bestämmelse
certifikat
inte kan anses olämplig att inneha ett
innehavare
men av me-

Första

dicinska

vissa uppgifter

inte bör fullgöra

orsaker

vid luftfart

som kräver

viss behörighet.

stycket motsvarar nuvarande 4 kap. 10 § LL. Enligt denna bei tidigare
stämmelse
kan det beslutas om s.k. operativa begränsningar
Möjligheten
elevtillstånd
eller flygcertiñkat.
utfärdade
att besluta om
Andra

sådana

begränsningar
i 16 § 5-9.

upptagna
cinskt

betingad.

typen

väl

är inskränkt

Begränsningen

En operativ

influgen

till

begränsning

säkerhetsförare

de återkallelsegrunder

som är
inte vara medikan avse att en på flygplansfölja med vid alla eller vissa

behöver
skall

sålunda

Föreflygningar eller att passagerare inte får tas med vid flygningarna.
återkallas
i
enligt 16 § 1-4 skall certifikatet
ligger återkallelsegrunder
fattas
Luftdenna
paragraf
enligt
sin helhet. Beslut om begränsning
av
fartsverket
se 27 §. Operativa begränsningar kan även bestämmas av
Luftfartsverket

i samband

en partiell

Vid

med certifikatets

återkallelse

utfárdande,

skall det inte fastställas

se 13
någon spärrtid.

18 § En återkallelse med anledning av brottslig gärning skall när det gäller frågan om
brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande,
ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt
20 kap. rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelsei annan författning.
Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom eller annat
likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan
utländsk myndighet.

stämmelse

brottslig
finns.

motsvarar nuvarande 4 kap. ll § LL. Enligt denna bepå grund av
ett certifikat
är det inte möjligt
att återkalla
gärning förrän ett lagakraftvunnet avgörande i fråga om brottet

paragraf

Denna

Paragrafen

gen 1998:488.

har utformats

Enligt

efter mönster

48 kap. 3 § andra

av 5 kap. 1 § körkortslastycket RB gäller godkänt

föreläggande
som lagaav ordningsbot
jämställs med lagakraftdom. Beslut om åtalsunderlåtelse
Åtalsunderlåtelse
inte kunna meddelas
anses nämligen
vunnen dom.
utan att skuldfrågan är klar.
på grund av brott. BestämmelParagrafen avser endast återkallelse

strafföreläggande

och godkänt

kraftvunnen

sen kan inte anses utgöra

hinder

mot återkallelse

av ett certifikat

medan
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från certifikatinnehavarens
sida är föremål för prövning
ett förfarande
såvida
förfarandet
domstol
eller
åklagare,
oavsett om det innefattar
av
i 16 § för åternågon av förutsättningarna
det
endast
första
och
sjätte
punkten
i
är
att
innehåller
16 § första stycket som
gäming. Ibland
ett krav på brottslig
först genom ett lagakraftvunnet
avgörande
är det emellertid
m.m. i
brottmål
det
kan
förfaklarlagt
återkallelsegrundande
att
ett
som
anses

uppfyller

brottslig

gärning

kallelse.

Det kan påpekas

rande

kan

hinder

certifikatinnehavaren

läggas

för återkallelse

till

innan ett avgörande

last.

Paragrafen

utgör

då

i saken föreligger.

Varning eller erinran
19 § l stället för att ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat återkallas skall innehavaren
varnas i sådana fall som avses i 16 § första stycket 3-6, om varning av särskilda skäl
kan ansesvara en tillräcklig åtgärd.
Om det inte finns tillräckliga skäl för varning, skall innehavaren erinras om de krav
som gäller för elevtillstånd eller certifikat erinran. Ett sådant beslut får inte överklagas.
4 kap. 15 § LL. I de fall då en
kan i stället för
av misskötsamhet
återkallelse
härför är att varning
meddelas en varning. En förutsättning
åtgärd. Enligt 28 § är det
av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig
alltid allmän förvaltningsdomstol
som prövar frågor om varning.

paragraf

Denna

återkallelsegrund

motsvarar
föreligger

nuvarande

grund

skäl för
Om en företagen utredning visar att det saknas tillräckliga
det
finns
återkallelse
anledning
varning
eller
att
göra
att
men
en
en
cerpå de krav som ställs på honom, kan
tifikatinnehavaren
uppmärksam
om dessa krav. En erinran kan bli aktuhar misskött sig men det inte är fråga om
ell när en certifikatinnehavare
misskötsamhet
så
är
grov eller som har skett med sådan freen
som
eller varning. En erinran får
kvens att det är aktuellt med en återkallelse
han enligt

andra

stycket

erinras

och ett sådant
om erinran.

beslutas av Luftfartsverket
Även domstol kan besluta

beslut

får

inte

överklagas.

att ingripa då ett elevom underlåtelse
en bestämmelse
eller certifikat
varit återkallat tills vidare enligt 20 § eller då ett
enligt 21
har varit omhändertaget
Har sådana åtgärder varit

I 23 § finns
tillstånd
certifikat

gällande

under

viss minsta

tid, får återkallelse

regel om underlåtelse
att ingripa
ha beslutats i stället för återkallelse,

svarande
skulle

i sakens
meddelats.
varit

varning

natur att även
Den tid under vilket

Någon

i form

av varning,
saknas. Det ligger

underlåtas,

elevtillståndet

för att varning
innehavaren
efter vad som kan anses skäligt.

fråntaget

bedömas

kan

underlåtas.

motnär sådan

emellertid

sådan

skulle ha
om
eller certifikatet
skall ha

skall

kunna

underlåtas

får
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Återkallelse tills vidare
20 § Ett elevtillstånd eller ett tlygcertifikat skall återkallas tills vidare i avvaktan på ett
slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att det
kommer att återkallas slutligt eller begränsas. Ett beslut om återkallelse tills vidare
gäller omedelbart.
förnuvarande
4 kap. 12 § LL. Begreppet
motsvarar
tills
vidare.
återkallelse
med
begreppet
dock
kraft
har
ersatts
sätta ur
När något inträffar
av ett elevtillstånd
som kan leda till en återkallelse
aldrig ges
kan ett slutligt beslut i återkallelsefrågan
eller flygcertiñkat
alltid tills ärendet blir slutligt prövat. Ett
omgående. En viss tid förflyter
Denna

paragraf

elevtillstånd

eller flygcertifikat

kan enligt

denna paragraf

återkallas

tills

Ett bepå ett slutligt avgörande i återkallelsefrågan.
vidare i avvaktan
finns
Det
slut härom kan meddelas vid samtliga återkallelsegmnder.
Ett beslut gäller
i tiden för ett besluts giltighetstid.
ingen begränsning
av om det överklagas.
tills vidare kan
Av allmänna regler
att beslutet om återkallelse
Således
har Luftupphävas om skälen för det inte längre föreligger.
Om
fartsverket
rätt att upphäva sitt beslut innan det har överklagats.
omedelbart,

dvs. oberoende

följer

innan

länsrätten

återkallelsefrågan

skäl för återkallelse

inte längre

slutligt
föreligger,

avgörs

finner

att sannolika

kan även länsrätten

upphäva

beslutet.

Omhändertagande

av flygcertifikat

21 § Ett flygcertifikat skall omhändertas, om innehavaren
i sin tjänstgöring har visat tydliga tecken på påverkan av alkoholhaltiga drycker
eller andra medel, eller
i sin tjänstgöring har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom.
Ett certifikat får också omhändertas, om innehavaren på grund av sjukdom eller
skada eller av någon annan sådan orsak inte kan fullgöra tjänsten på ett trafiksäkert sätt.
Ett certifikat gäller inte när det är omhändertaget.
Ett beslut om omhändertagande får inte överklagas.
I denna paragraf,

4 kap. 16 § LL,

när

Ett

som motsvarar nuvarande
skall omhändertas.
flygcertiñkat

ett
skyndsamt

föreskrivs

omhändertagande

bör

eller beupp med en prövning av om flygcertiñkatet
behov
Något
tills
vidare.
återkallas
skall
hörighetsbeviset
av en möjliginte
enligt utredföreligger
het till omhändertagande
av ett elevtillstånd

ningens

följas

mening.

förslag till luftfartsförordning
11 § i utredningens
meddelas
av polismyndigheter
ett beslut om omhändertagande
och av Luftfartsverket.
åklagare, chefer för trañkledningsorgan
Enligt

4 kap.

får
eller
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Spärrtid
22§ Om en ansökan om att ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat skall utfärdas eller
förnyas inte kan bifallas på grund av sökandens personliga förhållanden, skall en
spämid fastställas som skall förflyta innan handlingen får utfärdas. Detsamma gäller
om ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat återkallas med stöd av 16 § första stycket lSpärrtiden skall vara lägst tre månader och högst tre år. Vid återkallelse enligt 16 §
första stycket 1 eller 2 skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år. Vid återkallelse räknas tiden från det behörigheten fråntogs innehavaren av elevtillståndet eller certifikatet.
En spärrtid som har fastställts enligt första stycket får, sedan beslutet om fastställande av tiden har vunnit laga kraft, sättas ned om nya omständigheter inträffar eller
framkommer och det finns synnerliga skäl för nedsättning. Det får dock inte bestämmas
kortare tid än som anges i första stycket tredje och fjärde meningen.
Denna

paragraf

har sin motsvarighet

16 § följer

Av

i nuvarande

4 kap. 14 § LL.

alltid sker för ett certifikats
återståatt en återkallelse
Vid återkallelse
på grund av misskötsamhet
fastställs

ende giltighetstid.

enligt

förevarande

tiñkat

får utfärdas.

paragraf

en tid som måste förflyta

innan ett nytt cer-

Om en återkallelse
medicinska
skäl kan ett nytt certifikat
grundas
utfärdas när det medicinska
hindret har upphört om de övriga förutsättningarna för att få ett certifikat
I dessa fall skall det i samär uppfyllda.
band med återkallelsen
inte bestämmas någon viss tid som måste förflyta mellan återkallelsen
och utfärdandet.
Om återkallelsen
en brottslig
eller andra

gärning

däremot

grundar

eller

att han
förhållanden

sig på att innehavaren
av ett onyktert

grund

har begått
levnadssätt

bedöms som olämplig,
kan man
återkallelse
konstatera
viss
tid
kommer
att en
att
om
behöva förflyta
innan frågan om lämpligheten
kan avgöras igen. Innehavaren skall i dessa fall tillåtas att söka ett nytt certifikat
först sedan en

personliga

redan vid beslutet

viss bestämd

tid har förflutit.

Utredningen

föreslår

lelsen och utfärdandet
Efter

mellan
att den tid som måste förflyta
certifikat
kallas
spärrtid.
av ett nytt

återkal-

från körkortslagen
har spärrtidens
1998:488
längd
och inte, som hittills,
i fasta tider som kan
av intervall
frångås vid synnerliga skäl. Ändringen har skett mot bakgrund av synsättet att certifikatingripanden
och att spärrtiär trafiksäkerhetsâtgärder
der bör bestämmas utifrån ett prognostänkande.
angetts

mönster

i form

Spärrtid

skall

inte bestämmas

ske om en ansökan om elevtillstånd
kan bifallas på grund av sökandens

bara vid återkallelser.
eller

Så skall

en ansökan om förnyelse
personliga förhållanden.

också
inte

Enligt andra stycket finns det en möjlighet
att sätta ned spärrtiden
inträffar
eller kommer fram efter det laom några nya omständigheter
gakraftvunna
avgörandet.
Det skall dock finnas synnerliga skäl för en
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nedsättning.

Späntiden

får inte sättas ned så mycket

att minimitidema

underskrids.

Underlåtelse av certifikatingripande

m.m.

23 § Om ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat varit återkallat tills vidare under minst
så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får det när återkallelsen slutligt avgörs
beslutas att ytterligare ingripande inte skall ske. För ett certifikat gäller även motsvarande om det har varit omhändertagen
som motsvarar nuvarande 4 kap. 17 § LL, är det
ingripande inte skall ske i de fall då ett
möjligt att besluta att ytterligare
tills vidare eller ett
har varit återkallat
elevtillstånd
eller flygcertifikat
tidsfristen
enligt 22 § för
så
länge
att
certifikat
har varit omhändertaget
eller tillstånd redan har gått ut.
utfalrdande av nytt certifikat

Enligt

denna paragraf,

Nytt certifikat

efter återkallelse

24§ Ansökan om utfardande av flygcertifikat efter återkallelse får inte prövas innan
spärrtid löpt ut.
Efter återkallelse får nytt tlygcertifikat utfärdas endast om sökanden uppfyller kraföreskrivs och anordnas av
ven i 9 § första stycket och har avlagt de certifikatprov som
flygcertifikat.
frågor
den myndighet som prövar
om
I denna
förebild

paragraf,
i 5 kap.

vad som gäller
kallelse. Enligt
som föreskrivs

flygcertifikat.

motsvarighet

som saknar
13 och 14

körkortslagen

i nuvarande

LL,

1998:488

har med

föreskrivits

skall kunna utfärdas efter återför att ett nytt certifikat
andra stycket skall sökanden avlägga de certifikatprov
och anordnas
Detta

av den myndighet som prövar
för att denna
ger utrymme

stadgande

frågor om
myndighet

beroende på t.ex.
krav på certifikatprov
upp olika omfattande
har
det är fråga om och hur länge ett certifikat
vilken typ av certifikat
för att vid mycket kortvariga
varit återkallat.
Det ges även utrymme
certifikatprov.
âterkallelser
efterge kravet
ställer

Certifikatkontroll
ett betryggande sätt kan flir25 § Om det kan antas att en certifikatinnehavare inte
myndighet
får
den
prövar frågor om certificertifikatet
tjänst
den
som
rätta
avser,
som
kat förelägga innehavaren att genomgå de undersökningar och prov som anordnas av
En ceitifikatinnehavare är också skyldig att till mynmyndigheten certzfikatkontroll.
omständigheter
sådana
digheten anmäla
som kan antas ha betydelse för behörigheten.
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Denna myndighet får även förelägga den som innehar ett flygcertifikat eller ett
elevtillstånd att lämna ett intyg angående sin fysiska och psykiska lämplighet som certifikatinnehavare.
Ett föreläggande enligt första eller andra stycket kan prövas av domstol endast i
samband med frågan om återkallelse på grund av att föreläggandet inte har följts.
I första stycket, som motsvarar
s.k. certifikatkontrollen.

Enligt
innehavare

föreläggas
lighet

nuvarande

4 kap. 18 § LL

,

regleras

den

andra

stycket, som motsvarar nuvarande 36 § LF, får både en
och en innehavare
flygcertifikat
ett
av
av ett elevtillstånd
lämna
sin
intyg
angående
och
fysiska
psykiska lämpatt
ett

som certifikatinnehavare.

Godkännande av utländska flygcertifikat
26 § Bestämmelserna i 16-25
skall tillämpas också i fråga om godkännande av utländska flygcertifikat.
Ett godkännande får inte avse längre tid än det utländska certiñkatets giltighetstid.

Enligt

denna

paragraf,

nuvarande 4 kap. 19 och 27
som motsvarar
flertal
bestämmelser
i
kapitlet,
ett
som avser flygcertifikat
i fråga om godkännande
som utfärdats här i landet, också tillämpas
av
utländska certifikat.
LL,

skall

Prövning av frågor om elevtillstånd och flygcertifikat

m.m.

27 § Luftfartsverket prövar, med de undantag som anges i 28 frågor om elevtillstånd,
flygcertifikat, flygläkarintyg och godkännande av utländska flygcertifikat och flygläkarintyg.
Om Luftfartsverket finner anledning anta att någon
grund av ett onyktert levnadssätt inte bör ha ett certifikat, får verket höra socialnämnden.
Om regeringen föreskriver det får Luftfartsverket förordna bestämda läkare att utfärda flygläkarintyg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer de krav som skall gälla beträffande sådana läkare. Har ett flygläkarintyg utfärdats av en särskilt förordnad läkare får Luftfartsverket inom en tid av sextio dagar från
utfärdandet återkalla eller begränsaintyget om särskilda omständigheter föranleder det.
28 § Allmän förvaltningsdomstol prövar efter ansökan
frågor om återkallelse av elevtillstånd, flygcertiñkat, och tidigare givet godkännande av utländska flygcertiñkat samt frågor om varning,
frågor om nedsättning av spämid som bestämts av domstol enligt 22§ första
stycket.
Frågor om omhändertagande av certifikat prövas av de myndigheter som regeringen bestämmer. Regeringen får också uppdra annan att pröva sådanafrågor.
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Frågor om elevtillstånd eller certifikat skall återkallas tills vidare prövas av allmän
förvaltningsdomstol, om handlingen har omhändertagits enligt 21 § första stycket eller
om i annat fall fråga om återkallelse är anhängig vid domstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
dessa båda paragrafer,

Av

vilka

4 kap. 21 och 22

motsvarar

LL,

certifikat
och
följer att Luftfartsverket
prövar frågor om elevtillstånd,
och flygflygläkarintyg
samt godkännande
av utländska flygcertifikat
28 § ankommer

enligt

i den mån inte prövningen

läkarintyg

För att en fråga om omhändertagande
chefen för flygtrafikledningsorgan
som

skall kunna
inte

på domstol.

prövas

också av

i Luftfartsverkets

ingår

har regeringen bemyndigande
att uppdra
annan att prösådana
frågor.
va
grund av sådant beteende
har tagits om hand
Om ett certifikat
i
sida
21 § första stycket, skall
från certifikatinnehavarens
som avses

organisation,

länsrätten

om det skall återkallas tills
Har det tagits om hand enligt

pröva

innehavaren.
Luftfartsverket

enligt

vidare

eller

21 § andra

återlämnas

stycket

till

prövar

i 27 § denna fråga. Om Luftfartsver-

huvudregeln

ket finner skäl till
av certifikatet
om s.k. operativ begränsning
skall återkallas
enligt 17 § kan alltså verket besluta om att certifikatet
tills vidare. Samma sak gäller om verket i dessa fall finner skäl att anbeslut

Sedan en sådan anav certifikatet.
om återkallelse
det
länsrätten
ankommer
sökan anhängiggjorts
att pröva frågan om
tills vidare eller om det skall
skall vara återkallat
certifikatet
alltjämt
söka hos länsrätten

återlämnas

innehavaren.

till

När Luftfartsverket

har fastställt

22 § andra stycket
fall

skall

överklagas
Vad

pröva
om nedsättning
avslagit en begäran om nedsättning
med stöd av 13 kap. 2

frågan

fartsverket

gäller

Luftfartsverket.
stämda
vilka

en spärrtid

läkare

kan verket

med stöd av

om nedsättning av spärrtiden. I övriga
av späntid prövas domstol. Har Luft-

frågan

av spärrtid

kan beslutet

utfärdas av
huvudregeln
emellertid
förordna
berätt att
Denna myndighet
äger
JAR-FCL
finns det reglerat i
att utfärda flygläkarintygl

flygläkarintyg

skall dessa enligt

skall

fall

ett flygläkarintyg
och i vilka
fartsmyndigheten

fall

utfärdas

myndigheten

luftav den nationella
kan delegera rätten att

utfärda

flygläkarintyg.
luftfartsmyndigheten
När en läkare som förordnats av den nationella
i JARskall denne enligt bestämmelserna
utfärdar
ett flygläkarintyg,
till
för
utfärdandet
grund
låg
FCL sända
den dokumentation
av
som
bestämmelserna
i JAR-FCL
Enligt
intyget till luftfartsmyndigheten.
skall

äga rätt att av medicinska
Skälet till denna bestämmelse

myndigheten

gränsa intyget.

myndigheten

kan ha information

skäl suspendera
torde framför

som den utfärdande

eller be-

allt vara att
läkaren inte haft
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utredningens
att det enligt 14 kap. 5
för en läkare eller en
finns en skyldighet
finner
vid
undersökning
psykolog,
att
en innehavare
av ett
som
en
elevtillstånd
eller certifikat
är uppenbart olämplig att inneha ett sådant
del av. Det kan här hänvisas
förslag till luftfartsförordning

till

Detta är
att anmäla detta till Luftfartsverket.
i paragrafens tredje
bakgrunden till att det har förts in en bestämmelse
stycke om att ett flygläkarintyg,
som utfärdats av en läkare som förordnats med stöd av styckets första mening, inom en tid av sextio dagar

tillstånd

eller

certifikat

kan återkallas

från utfärdandet

eller

begränsas

av den myndighet
som
föranleder
det. Vidare

förordnat
läkaren om särskilda omständigheter
utgör ett sådant förfarande
av de flygläkare
som
en kvalitetskontroll
förordnats
myndigheten.
av
skulle det kunna invändas att en återkallelMot denna bestämmelse
i praktiken
se av tlygläkarintyget
certifikatet
och att frågan borde
aktuella

är att jämställa med en återkallelse
av
Bortsett från den
prövas av domstol.

förslag inte tänkt att ett
är det enligt utredningens
inte
kunna återkallas.
När en ceitifikatinnehavare
krav är i stället avsikten att själfastställda medicinska

situationen

flygläkarintyg
längre uppfyller

skall

skall återkallas, vilket alltid måste göras av domstol. Att i
va certifikatet
till att ansöka om
hänvisa Luftfartsverket
situationen
den förevarande
skall återkallas synes vara ett alltför ingripande och omatt certifikatet

ständligt

förfarande.

inte se den föbehöver man emellertid
återkallelse
flygcertifikat
ett
utan som att
av
som en
och
under
sextio
dess slutdagar
svävande
giltighet
har
intyg
att
ett
en
Luftfartsverket
inte
underkänner
intyberoende
giltighet
liga
är
av att
finner utredningen
inga
get. Genom att anlägga detta betraktelsesätt

Enligt

reslagna

utredningens

mening

lösningen

betänkligheter

beträffande

den föreslagna

lösningen.

29 § I mål om elevtillstånd, tlygcertifikat och godkännande av utländska tlygcertifikat
får rätten förelägga den enskilda parten att lämna
läkarintyg och andra intyg angåendesin fysiska och psykiska lämplighet,
bevis om att han har avlagt certifikatprov,
bevis om att han har genomgått certifikatkontroll.
Ett sådant föreläggande får överklagas endast i samband med ett överklagande av
det beslut varigenom målet avgörs.
Rätten får, under den förutsättning som anges i 27§ andra stycket, höra socialnämnden.
nuvarande
4 kap. 24§ LL. Bestämmelsen
paragraf motsvarar
kan även bli tillämplig
vägrar att utfärda ett certifinär Luftfartsverket
kat och detta beslut överklagas med stöd av 13 kap. 2
Denna

Författningskommentar

SOU 1999:42

30 § Om rätten i ett mål om återkallelse av ett elevtillstånd, ett flygcertifikat eller ett
tidigare givet godkännande av ett utländskt flygcertifikat beslutar att återkallelse inte
skall ske, får rätten meddela särskilda villkor för elevtillståndet, certifikatet eller godkännandet eller besluta att en ny personutredning skall göras vid en senare tidpunkt.
nuvarande
4 kap. 25 § LL. Genom denna
motsvarar
i
de
fall då återkallelse
inte sker i
paragraf är det möjligt för rätten att
i certifikatets
giltighet eller att förestället besluta om begränsningar

Denna

skriva

paragraf

andra villkor

för fortsatt

certifikatinnehav.

Härigenom

kan upp-

förses med sådana operativa begränsningar
nås att certifikatet
i första
andra
stycket. Sådana bör dock föreskrivas
ses i 17 §
har aktualiserats

återkallelse

enligt

som avhand då

16 § 5-9.

31 § I mål som prövas med stöd av 28 § förs det allmännas talan av Luftfartsverket.
Denna

paragraf motsvarar

nuvarande

4 kap. 26 § LL.

Flygdagbok
32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskriñer
om flygdagbok.
Denna

paragraf

saknar

motsvarighet

i nuvarande

LL.

Se vidare

avsnitt

6.5.

5 kap. Luftfartygs

befälhavare

och besättning

samt tjänstgöring

ombord
Luftfartygs

befälhavare

1 § Ett luftfartyg skall ha en befälhavare när det används vid luflfart.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare
föreskrifter om befälhavare.
nuvarande
5 kap. 1 § första stycket LL. Till
motsvarar
den nuvarande
regleringen
även utavser bestämmelsen
skall finnas ombord på luftfartyget.
Befälhavaren
ländska luftfartyg.
I andra stycket, som saknar direkt motsvarighet i nuvarande LL, ges
ett bemyndigande
att meddela närmare föreskrifter
om befälhavare.

Första

skillnad

stycket
från
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besättning

2 § Ett luftfartygs ägare eller, om fartyget inte används av ägaren, den som brukar det i
ägarens ställe skall se till att fartyget är bemannat på föreskrivet sätt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare
föreskrifter om ett luftfartygs besättning.
nuvarande
4 kap. 1 § LL. Att bemanningen
motsvarar
skall bestå
skall vara på föreskrivet
sätt innebär både att besättningen
antal personer och att de enskilda besättningsmedav ett tillräckligt
och erfarenhet och, i förekommande
lemmarna
skall ha den utbildning

Första

stycket

fall, de certifikat

och övriga

Ansom föreskrivs.
och brukare. Av 5 kap. 4§

behörighetshandlingar

läggs på ägare
svaret for bemanningen
har ett ansvar för bemanningen.
I 14 kap.
framgår att även befälhavaren
4 § första stycket 9 finns en straffbestämmelse
som ansluter till första
stycket.
i nuvarande LL, ges
I andra stycket, som saknar direkt motsvarighet
att meddela

ett bemyndigande
sättning.

föreskrifter

närmare

om luftfartygs

be-

Befálhavarens myndighet
3 § Befälhavaren har den högsta myndigheten ombord. Han får bestämma att medlemmar av besättningen tillfälligt skall arbeta med annat än det som deras anställning avser, om det är nödvändigt. Passagerarnaskall rätta sig efter vad befälhavaren bestämmer om ordningen ombord.
Befälhavaren får sätta i land eller vägra att ta ombord besättningsmedlemmar, passagerare och gods, när omständigheterna kräver det.
Denna
LL.

paragraf

motsvarar
stycket första

I första

sta myndigheten
både i förhållande
ombord

gerarna
som gäller

ombord.

nuvarande

anges att befälhavaren
Befälhavaren
har den högsta

till passagerare
kan befälhavaren

ordning

5 kap. l § andra stycket

punkten

och säkerhet.

och 3 §

har den hög-

myndigheten

Beträffande
passaendast
i
order
frågor
ge
I fråga om besättningen
är befälhavaför befälhavaren
Befogenheten
att beoch besättningen.
emellertid

rens myndighet
mer omfattande.
skall arbeta med armat än det
stämma att medlemmar
av besättningen
stå
mindre väl i överensstämmelkan
deras
anställning
synas
avser
som
Från säkerhetssynpunkt
är bese med dagens arbetsrättslagstiftning.
har inte funnit anoch utredningen
nödvändig,
stämmelsen
emellertid
ledning att i detta avseende frångå vad som gäller för närvarande. I vilken utsträckning
bar behandlas

en passagerares
i avsnitt 21.3.

vägran

att följa

order kan vara straff-

F örfattningskommentar

SOU 1999:42

andra

Enligt

sätta i land eller vägra att ta
passagerare och gods, när omständig-

får en befälhavare

stycket

ombord

besättningsmedlemmar,

heterna

kräver

där detta stadgande

det. En situation

är när en passagerare

kan bli tillämpligt

störande eller en person är berusad.

uppträder

Förberedande och genomförande av flygning
4 § Befälhavaren skall övervaka att luñfartyget är luftvärdigt. Han skall se till att det är
föreskrivet sätt. Vidare skall han se till att luñfärden
utrustat, bemannat och lastat
förbereds och genomförs i enlighet med gällande bestämmelser.
Befälhavaren har när det gäller luftvärdigheten samma skyldighet att göra anmälan
som ägaren har enligt 3 kap. l § första stycket.

paragraf,

I denna

som motsvarar
tillsynsplikt.

befälhavarens

det gäller

När
såsom

den i första

5 kap. 2 § LL,

behandlas

inom sjörätten betraktas befilhavaren
tillsynsplikten
hand ansvarige och redarens ansvar uppfattas närPå lufträttens

mast som ett delaktighetsansvar.
meningen
den förhärskande
i första

synsansvaret
i förevarande

nuvarande

område

torde emellertid

länderna
nordiska
vara att tillägaren eller brukaren. Regleringen
med sistnämnda
står i överensstämmelse
uppi

de

hand bör âvila

paragraf

fattning.
Befälhavaren
m.m. Det finns
miljövärdigheten.

dock

ingen

Vidare

och genomförs

förbereds

över luftvärdigheten
för honom
skyldighet

skall ha tillsyn

åläggs

och bemanningen

att ha tillsyn över
att se till att luftfárden
med gällande bestämmelser.
Här-

befälhavaren

i enlighet

med avses bl.a. bestämmelser
om förberedelse och genomförande
av en
skall bl.a. införskaffa
väderpå ett säkert sätt. Befälhavaren
flygning
Han skall beräkna bränsleförbrukning
och väderprognoser.
rapporter
Han skall även skaffa information
om naav reservbränsle.
luftrumsbestämmelser
vigationshjälpmedel,
etc.
inte övervaka alla detaljer. Vad gäller
I praktiken kan en befälhavare
och behov

och anfinns särskilda regler om behörighet, tillstånd
eller
på
ändringsarbeten
underhålls-,
reparationsvid
utförandet
svar
av
i
kraven
luftfarten
det
ingår
tillståndskrävande
Inom den
ett luftfartyg.
skall ha en godkänd underhållsorgaför drifttillståndet
att flygföretaget

luftvärdigheten

luftvärdignisation och en teknisk chef som ansvarar för luftfartygets
har särskilda enheter som har till uppgift att förhet. Större flygföretag
och lastbemanningen
bland annat med avseende
bereda flygningen
av luftfartyget.
i paragrafen avsedda

ningen
kunna

skyldig

lita
att

Har befälhavaren

handlingar

rörande

de

från en sådan enhet, bör han i regel
får emellertid
Befälhavaren
dessa.
anses
av
så
och lastning,
avisningsâtgärder
exempelvis

förhållandena

på riktigheten
övervaka

mottagit
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långt det är praktiskt
möjligt, i synnerhet så snart han har anledning att
anta att något inte är helt i sin ordning.
Vad som sagts ovan om befälhavare
i stora flygföretag
kan inte utan
vidare tillämpas
i fråga om små tlygföretag
eller vid privat luftfart.
De
förberedelser

som utförs av andra personer är i många fall inte av sådan
och konundersökningar
art och omfattning
att de utan kompletterande
Befälhavaren
troller kan godtas av befálhavaren.
har då att själv utföra
förberedelserna

och kontrollerna.
stycket har befälhavaren

att göra
samma skyldighet
anmälan när det gäller luftvärdigheten
som ägaren har enligt 3 kap. 1 §
första stycket. Befälhavarens
bör självfallet
skyldigheter
få fullgöras
andra

Enligt

till
genom underrättelse
meddelar
Luftfartsverket.

luftfartygets
Eftersom

ägare eller
ägaren

eller

brukare,
brukaren

som i sin tur
i vissa fall

kan ha intresse

Luftfartsverket
en sådan upplysning
av att undanhålla
skall befälhavaren
inte kunna försvara sig med att han lämnat upplysningen till ägaren eller brukaren,
att denna
om han kunde misstänka
inte omedelbart

vidarebefordras.

Upprätthållande

av ordning

5 § Om någon genom sitt uppträdande utgör en omedelbar fara för tlygsäkerheten eller
luftfartsskyddet, får befälhavaren vidta de åtgärder mot denne som behövs för att avvärja faran.
För att genomföra dessa åtgärder får befälhavaren inte använda strängare medel än
förhållandena kräver.
Befälhavaren bör i första hand försöka tala den som skapat faran till rätta genom
upplysningar och uppmaningar. Våld får tillgripas endast när andra medel inte hjälper.
Om våld tillgrips skall den lindrigaste form användas som kan förväntas leda till det
avsedda resultatet. Våld får inte brukas längre än som är absolut nödvändigt.
Medlemmar av besättningen skall i fall som avses i första stycket lämna befälhavaren den hjälp han behöver. Passagerare fâr etter uppmaning av befälhavaren lämna
sådan hjälp. Om en åtgärd med hänsyn till den föreliggande faran måste vidtas omedelbart, får besättningsmän och passagerare själva genomföra den utan uppmaning av
befälhavaren.
Besättningsmän och passageraresom lämnar hjälp eller annars vidtar åtgärd enligt
fjärde stycket har samma rätt som befälhavaren att bruka våld.
Denna

paragraf

1984:387
att någon

jämförd

finns
med
med

nuvarande
5 kap. 4 § LL. I polislagen
motsvarar
bestämmelser
användning
om
av våld i samband med
frihetsberövande
laga stöd skall verkställa
ett
se 29 §

l0§

första

stycket

2 polislagen.

Luftfartslagens

regler

t.ex. för att lugna ett slagsmål ombord eller för att hindra en berusad från att använda våld. Ingripandena
kan
rikta sig både mot besättningsmedlemmar
och mot passagerare.

går längre och kan tillämpas
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6 § Har någon i fall som avses i 5 § gjort större våld än i varje fall är medgivet, skall
han ändå inte dömas till ansvar, om omständigheterna var sådana att han svårligen
kunde besinna sig. Om gämingen anses brottslig, får dömas till lindrigare straff än vad
som annars är föreskrivet.

finns

nuvarande
5 kap. 4 a§ LL. I paragrafen
motsvarar
vad som gäller enligt
nödvämsexcess
motsvarar
som
om
jfr 24 kap. 6 § och 29 kap. 3 § första stycket 5 BrB.

paragraf

Denna

regler

brottsbalken

7 § Om något svårare brott begås ombord, skall befälhavaren om möjligt vidta de åtgärder som behövs för utredningen och som inte kan uppskjutas.
Befälhavaren skall om möjligt se till att gärningsmannen inte avviker och får omhänderta honom flier att hindra det. I sådant fall gäller bestämmelserna i 5 Gärningsmannen får inte utan sitt medgivande vara omhändertagen längre än till dess han kan
överlämnas till en behörig svensk eller utländsk myndighet.
Befälhavaren får ta i förvar sådana föremål som kan ha betydelse för utredningen.
Han skall till den myndighet som avses i andra stycket ge de upplysningar och överlämna de föremål som kan ha betydelse för utredningen.
nuvarande 5 kap. 5 § LL, ger befälhavaren
som motsvarar
den som begår svårare brott ombord på ett
omhänderta
laga
rätt att
en
brott
Vid bedömningen
är utgångsluftfartyg.
av vad som är svårare
punkten att brottet skall kunna föranleda häktning. Det måste dock be-

Paragrafen,

inte kan förväntas känna till vilka beteenden som
aktas att befålhavaren
får vid omföranleda häktning. Befålhavaren
de
kan
den
är av
arten att
Sådan
6
torde
i
och för sig
våld
enligt
använda
rätt
händertagandet

stycket
10 § första
2 polislagen
enligt
redan
har
med 29 § samma lag. Även om befalhavaren
kan
i
paragrafen
föreskrivs
själva
verkställigheten
för
vad
ansvaret
som
uppdras åt annan.

tillkomma

honom

1984:387

jämförd

Försorg om passagerare, luftfartyg

och gods

8 § Om ett luftfartyg råkar i nöd, skall befalhavaren göra allt vad han kan för att rädda
ombordvarande, fartyg och gods. Måste fartyget överges skall han om möjligt se till att
luftfartygshandlingama tas om hand.
Denna

uttryck

nuvarande
5 kap. 7§
motsvarar
för samma tankegångar
som ligger bakom

paragraf

LL.

Paragrafen

6 kap. 6 § SjöL.

ger
Att

paragraf är inte avsett att
nämns i förevarande
avvikelse
från sjölagen. Mot bakgrund
av att
område än på sjöbärgningen
spelar en långt mindre roll på luftfartens
inte ansett det nödvändigt
fartens har utredningen
att låta det komma

bärgning

inte

innebära

någon

till

direkt

särskilt

saklig

uttryck

för bärgningen

i lagtexten

av luftfartyget.

att befälhavaren

är skyldig

även att sörja
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i anslutning

En straffbestämmelse
första

stycket

till

paragrafen

finns

i 14 kap. 4 §

ll.

Rapporteringsskyldighet
9§ Inträffar det en olyckshändelse vid användningen av ett luftfartyg och medför
olyckan att någon avlider, att någon blir allvarligt skadad, att fartyget får betydande
skada eller att egendom som inte transporteras med fartyget får betydande skada, skall
befalhavaren rapportera det inträffade. Han skall också rapportera, när det har funnits
någon allvarlig fara för att en sådan olycka skulle inträffa eller när något har hänt som
tyder på ett väsentligt fel hos fartyget eller markorganisationen.
Om befälhavaren inte kan fullgöra dessa skyldigheter, skall fartygets ägare eller,
om fartyget inte används av ägaren, den som brukar det i hans ställe göra det. Ägaren
eller brukaren skall rapportera om ett fartyg har försvunnit under flygning och inte har
kunnat återfinnas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att rapporteringsskyldigheten skall gälla också för medlemmar av besättningen. Regeringen får
föreskriva att rapportering av händelser som är av betydelse for luftfartens säkerhet
skall ske också i andra fall än som anges i första och andra styckena.
5 kap. 8 § LL. Första stycket reglerar befälmotsvarar
vid olyckshändelser
underrättelseskyldighet
m.m. Bestämhänger samman med 11 kap. 7§ angående undersökning
av

paragraf

Denna

havarens
melsen

luftfartsolyckor
Bestämmelsen
att det inträffat

skyldigheten
finns

om undersökning
av olyckor.
skall få reda på
myndighet
syftar till att undersökande
en sådan händelse som skall undersökas. Rapporteringsoch

skall

lagen

fullgöras

i 20 § förordningen

Rapporteringsskyldigheten

1990:712

hos Luftfartsverket.

Bestämmelser

härom

om undersökning
av olyckor.
omfattar inte fall då gods, som befordras

1990:717

blir skadat eller förkommer.
Den undersökning,
med ett luftfartyg,
som
och
också
olyckor
det är fråga om i lagen om undersökning
av
som
behandlas
i artikel 26 i Chicagokonventionen,
avser närmast att klarlägga de omständigheter
som är av betydelse för att bedöma orsaken till
samt vilka åtgärder som bör vidtas för att hindra att händelav olyckor påbjudna undersen upprepas. Det i lagen om undersökning
omfattande
och kan sägas åtminstone
i
tämligen
sökningsförfarandet
är
företrädesvis
offentligrättslig
betydelse.
de enklare fallen vara av

händelsen

Paragrafen
militär

luftfart.

är till

följd

av l kap. 2 § första

stycket

även tillämplig

på
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Förbud mot tjänstgöring

vid sjukdom m.m.

10 § Den får inte tjänstgöra ombord som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av
alkoholhaltiga drycker eller andra medel eller av andra sådana skäl inte kan fullgöra
sina uppgifter på ett betryggande sätt.
nuvarande
motsvarar
del
för vägtrafikens

Paragrafen
bestämmelse

1972:603.

Tjänstgöring

5 kap.
finns

i

10§

LL.

En motsvarande

19 § vägtrañkkungörelsen

under påverkan

läggs i 14 kap. 2 och 3 §§. Reglerna

straffbeav berusningsmedel
gäller för alla som arbetar ombord.

vilket
måste anses
vänder sig såvitt angår uttröttning,
trötthet,
den
särskild
påbörjar
grad
hög
mot
av
som
en
en resa
eller trots att han måste räkna med att bli uttröttad untrots uttröttning
der resan. Självfallet
kan det dock i en viss situation vara nödvändigt att
trötthet.
Liknande
flyger
trots
en under resan påkommen
en person
Bestämmelsen
innebära

synpunkter

sig för

gör

straffbestämmelse
första

stycket

övrigt

som ansluter

gällande
till

beträffande

denna paragraf

sjukdomsfall.
finns

En

i 14 kap. 4 §

12.

6 kap. Flygplatser

och den övriga

markorganisationen

Flygplatser och andra start- och landningsplatser
1 § För start och landning med luftfartyg skall användas en flygplats. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva vilka flygplatser som får användas vid olika slag av luftfart.
För start och landning får tillfälligt även användasett land- eller vattenområde som
inte särskilt har inrättats for ett sådant ändamål. Skulle start eller landning innebära
avsevärt men för områdets ägare eller innehavare krävs dennes samtycke. I fråga om
användande för start och landning av områden, som inte har inrättats for sådana ändamål eller som tillfälligt har inrättats för sådana ändamål, gäller de föreskrifter som
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte nödsituationer eller andra därmed jämförbara fall.
som får använanges vilka start- och landningsplatser
das för ett luftfartyg.
i den nuvaI första stycket första punkten, som saknar motsvarighet
för
och
med
landning
rande luftfartslagen,
start
att
anges huvudregeln

I denna paragraf

luftfartyg

skall

denna paragraf

en flygplats. Med begreppet
förslag i övrigt
och i utredningens

användas

flygplats

mark- ett
så att luftfartyg

kunna

som helt eller delvis har inrättats
marken eller
ankomma,
avgå samt röra sig

tionen

motsvarar

vattenområde,

ICAO:s

definition

av flygplats.

vattnet.

avses i
eller
skall

Defini-
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som motsvarar nuvarande 6 kap. 12 §
för
eller den myndighet
regeringen
ges ett bemyndigande
som revilka flygplatser
geringen bestämmer
att föreskriva
som får användas
Med olika slag av luftfart avses dels storleken
vid olika slag av luftfart.
I första

andra punkten,

stycket

LL,

som får trafikera flygplatsen, dels syftet med luftfarten.
stycket första och andra punkterna, som saknar motsvarighet
för att ett lufti den nuvarande
luftfartslagen,
anges förutsättningarna

på de luftfartyg
I andra

skall få starta och landa på ett område som inte är inrättat som en
Som tidigare har behandlats se avsnitt 9.3 är utgångspunki
svensk
luftfaxtslagstiftning
att det med markägarens tillstånd
är
ten
överallt
med ett luftfartyg.
tillåtet
Enligt praxis
att starta och landa

fartyg

flygplats.

samtycke när en start eller landning inte innågot avsevärt men för den som äger eller innehar det aktuella
området. Detta stadgande är avsett att lagfästa denna princip.

krävs

det inget uttryckligt

nebär

som motsvarar nuvarande 6 kap. l §
för regeringen eller den myntredje stycket LL, ges ett bemyndigande
dighet som regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter
om
I andra stycket

tredje

punkten

på ett område som inte är inrättat som en flygplats.
innefattar
dels en rätt att meddela föreskrifter
beträfBemyndigandet
fande områden som inte har inrättats som start- och landningsplatser,
beträffande
områden som tillfälligt
dels en rätt att meddela föreskrifter
har inrättats som start- och landningsplatser.
start och landning

eller andra därgörs ett undantag för nödsituationer
med jämförbara
situationer.
I dessa fall krävs av naturliga skäl inget
situationer
Med andra jämförbara
samtycke av en markägare.
avses
att fortatt det blivit omöjligt för ett segelflygplan
t.ex. den situationen
I tredje stycket

till

sätta flygningen

tredje

stycket

rådets

ägare eller

tillfogas

följer

honom

När en landning
en flygplats.
av allmänna skadeståndsrättsliga

innehavare

kan ha rätt till

sker med

stöd

av
att omför skada som

principer

ersättning

landningen.

genom

2 § Om det behövs av hänsyn till natur- eller miljövård, friluftsliv, kommunikationer,
fiske eller andra näringar, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela förbud för lufifartyg att landa inom ett visst område.
som motsvarar nuvarande 64 § första stycket LF, ges
för regeringen eller den myndighet
ett bemyndigande
som regeringen
Utgångspunkten
landningsförbud.
bestämmer
meddela
är att landatt

I denna paragraf,

ningsförbud
ningen.

endast

skall

När det gäller

natunninnen

kunna

nationalparker,

kan emellertid

av bestämmelser

meddelas

i 7 kap. MB.

med stöd av luftfartslagstiftkulturreservat
och
naturreservat,

landningsförbud

även meddelas

med

stöd
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Beslut

har karaktären

om landningsförbud
det
fattas
om
av Luftfartsverket
i
AIP-Sverige.
ras

kungöras

i LF

och måste
av normbeslut
De skall även publice-

3 § Flygplatser skall uppfylla flygsäkerhetens och luftfartsskyddets krav.
I denna

nuvarande 6 kap. 1 § första stycket
som motsvarar
de
allmänna
skall uppfylla
förutsättningarna
att: flygplatser
anges
och luftfartsskyddets
krav. När det gäller terrnema
flygsäkerhetens
och luftfartsskydd,
har ingen
flygsäkerhet
Paragrafen
se kapitel

paragraf,

LL,

självständig

betydelse

6 kap. Eftersom

kravet

och luftfartsskyddets

vad som följer av andra bestämmelser
i
skall uppfylla flygsäkerhetens
att flygplatser
krav är av så grundläggande
betydelse, har dock
utöver

ansett att bestämmelsen

utredningen

har en funktion.

Tillstånd att inrätta en flygplats
4 § För att inrätta en flygplats, som inte skall drivas av staten, krävs tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller om en flygplats byggs om, såvida inte ombyggnaden är av mindre betydelse för flygplatsens användning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att en
flygplats med hänsyn till dess art, trafikens ringa omfattning eller andra särskilda omständigheter får inrättas utan ett sådant tillstånd som avses i första stycket.
I första
krav

stycket,

på tillstånd
såvida

flygplats,

nuvarande 6 kap. 4§ LL, föreskrivs
som motsvarar
för att inrätta en flygplats eller för att bygga om en
inte ombyggnaden
är av mindre betydelse för flygplat-

Således krävs det inte enbart tillstånd när en flygplats
sens användning.
skall förlängas eller stationsbyggnaden
inrättas utan även när rullbanor
för att flygplatsen
skall kunna ta emot större luftfartyg eller
i avsnitt 9.5 inte
krävs
Det
passagerare.
av skäl som utvecklats
längre något tillstånd
för sökanden att driva en flygplats.
Utredningen

skall utökas
fler

föreslår av skäl som också utvecklats i avsnitt 9.5 att det inte skall kränär det är fråga om en flygplats som skall drivas av
vas något tillstånd
staten.
Som närmare utvecklats
i avsnitt 9.5 kan det även krävas tillstånd

enligt

eller föreskrifter

miljöbalken

Varken

i luftfartslagen

ordning

tillståndsprövningen

Lufträttsutredningen
tidsmässigt
Någon
kallad.

enligt

förutsätter

de olika

lagstiftningama

prövningen

enligt

skall

ske.

luftfartslagen

att
att ske före prövningen enligt miljölagstiftningen.
lagbestämmmelse
om detta kan dock inte anses på-

kommer

uttrycklig

eller

som meddelats med stöd av denna.
miljölagstiftningen
anges det i vilken tur-

379

380

SOU 1999:42

F örfattningskommentar

skall det bl.a. göras en lokaliseringsprövinnebär att miljömyndigning enligt 2 kap. 4 § MB. Detta förhållande
heten är fri att göra bedömningen
att en flygplats som har fått tillstånd
för att
likväl
inte skall tillåtas enligt miljöbalken
enligt luftfartslagen
mån undvika
lokaliserad.
För att i möjligaste
den är olämpligt
att det

miljöbalksprövningen

Vid

tillbaka
och göra en ny pröven situation där man behöver
bör det vara möjligt att redan från början anning enligt luftfartslagen
skall omfatta olika altemaenligt luftfartslagen
söka om att prövningen

uppstår

tiva lokaliseringar.
Mot

har föreslagit
av att utredningen
och enskilda
flygplatser
i allmänna

bakgrund

uppdelningen
kravet

kommer

omfatta alla flygplatser,
att formellt
mening
Enligt utredningens

på tillstånd

användningsområde.

eller

storlek

att den nuvarande
skall utmönstras
oavsett
kan det

från
av att kunna undanta vissa mindre flygplatser
därför att regeringen eller den
tillståndskrav.
I andra stycket föreskrivs
föreskriva
får
bestämmer
regeringen
myndighet
att en flygplats
som
eller andra särskilda
med hänsyn till dess art, trafikens ringa omfattning
dock

finnas

behov

omständigheter

utan ett sådant tillstånd

får inrättas

som avses i första

stycket.
5§ Ett tillstånd f°armeddelas endast om flygplatsen är lämplig från allmän synpunkt.
Vid prövningen skall hänsyn särskilt tas till flygsäkerheten, relationen till övrig luftfart
och andra transportslag, totalförsvaret samt särskilda störningar.
Vid tillståndsprövningen skall 3 och 4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken
tillämpas.
Ett tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.
Om syftet med planen eller bestämmelsernainte motverkas, får dock mindre avvikelser
göras.
som delvis motsvarar nuvarande 6 kap. 5 § LL, anges
vilka omständigheter
av frågan om
som skall beaktas vid prövningen
tillstånd till inrättande av en flygplats.
I denna paragraf,

Syftet med tillståndsprövningen
är lämplig

från allmän

synpunkt.

flygplats
om en tilltänkt
denna prövning skall hänsyn sär-

är att pröva
Vid

relationen till övrig luftfart
tas till flygsäkerheten,
Att
portslag, totalförsvaret
samt särskilda störningar.
skilt

till

flygsäkerheten

ningen

till

innebär

relationen

till

och andra transskall tas

hänsyn

skall prövas.
t.ex. att hinderfriheten
övrig luftfart och andra transportslag

Hänvisinnebär

från den tilltänkta
flygplatsen
bl.a. att det skall prövas om flygtrafik
Även
trafiken
flygplats.
till och från en befintlig
störa flygtrafiken
kan behöva
behöver beaktas. Nya trafikleder
och från flygplatsen

kan
till

anläggas om. Med särskilda störningar
avses
och som
sådana störningar
som inte skall beaktas vid en miljöprövning
Exempel på en särskild störning är att det
kan påverka flygplatsen.

läggas

och befintliga

leder

Férfattningskommentar
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flygplaten skjutbana eller ett skjutfalt i närheten av den tilltänkta
och
ekonomiska
förutsättsökandens
tekniska
Någon
prövning
sen.
av
skall inte längre ske
prövning
ningar eller någon samhällsekonomisk
finns

se avsnitt 9.5.
andra

Enligt

stycket

tillämpas.

med
om hushållning
får inte beviljas för verk-

regler

miljöbalkens

skall

och vattenområden

mark-

Tillstånd

överträds.
till att en miljökvalitetsnorm
som medverkar
skall
kan nämnas att alla större flygplatser
I sammanhanget
ståndsprövas med stöd av miljöbalken
se avsnitt 9.2.

samheter

till-

6 § När ett tillstånd meddelas, fär villkor föreskrivas för tillståndet. Om tillståndet
meddelas av regeringen, får sådanavillkor föreskrivas av den myndighet som regeringen bestämmer.
nuvarande

bestämmelse

Denna

motsvarar
föreskrivas
kan
som

ett villkor
viss tid.

6 kap. 6 § LL.

är att ett tillstånd

Exempel

måste utnyttjas

på
inom

6 kap. 6 § LL finns en bestämmelse
om att rätt till inlöbestämmelse
sakna praktisk
Denna
kan
förbehållas
staten.
synes
sen
förslag. Skulle
betydelse och har därför inte tagits med i utredningens
I nuvarande

får detta ske på samma
om inlösen av en flygplats aktualiseras,
vanliga
enligt
regler.
grunder som vid expropriation

frågan

Drifttillstånd

för flygplatser

7 § En flygplats får inte tas i bruk innan den har godkänts från flygsäkerhetssynpunkt
och meddelats ett driñtillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller om en flygplats byggts om, såvida inte ombyggnaden är av mindre betydelse
för flygplatsens användning. Ett drifttillstånd skall ges för viss tid. I driñtillstândet
skall fastställas de villkor som skall gälla.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter
om vilka krav som skall vara uppfyllda från flygsäkerhetssynpunkt för att ett område
skall få användas som flygplats.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att en
flygplats med hänsyn till dess art, trafikens ringa omfattning eller andra särskilda omständigheter inte behöver godkännas innan den tas i bruk.
I första

stycket

et LL

behandlas

drift

måste

som delvis

motsvarar

godkännande

den godkännas.

nuvarande

6 kap. 9 § första

styck-

Innan en flygplats tas i
av flygplatser.
Godkännandet
har ett annat syfte än det

Godkännandet
i 4
utgör en prövning
av om
som föreskrivs
krav som gäller på en
de flygsäkerhetsmässiga
uppfyller
en flygplats
bestämmelser
flygplats.
Detaljerade
om vilka krav som finns i detta

tillstånd

hänseende

finns

i Bestämmelser

för Civil

Luftfart-

Flygplatser

BCL-
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F.

Enligt

blivit

utredningens
godkänd utfärdas

Enligt

utredningens

förslag skall det som bevis
att en flygplats
för flygplatsen.
ett drifttillstånd
förslag undantas staten från kravet på tillstånd

för att inrätta eller driva en flygplats.
reslås inte i fråga om godkännandet.

Något

motsvarande

undantag

fö-

i den nuvarande
motsvarighet
som saknar uttrycklig
eller
for
den myndighet
regeringen
bemyndigande
ges ett
föreskrifter
vilka
krav som
meddela
att
om
som regeringen bestämmer
för att ett område skall
skall vara uppfyllda
från flygsäkerhetssynpunkt
I andra

stycket,

luftfartslagen,

som flygplats.
föreslår
bakgrund av att utredningen
i allmänna
och enskilda flygplatser

få användas
Mot

ningen

att den nuvarande
skall utmönstras,

uppdelkommer

omfatta alla flygi första stycket att formellt
mening finns det emellertid
oavsett storlek. Enligt utredningens
inte skäl att utöka den krets av flygplatser
som för närvarande behöver
har därför föreslagit
bruk.
i
Utredningen
godkännas innan de tas
ett
kravet

på godkännande

platser

stycke enligt vilket regeringen eller den myndighet som regeringmed hänsyn till dess art,
får föreskriva
bestämmer
att en flygplats
en
inte beeller andra särskilda omständigheter
trafikens
ringa omfattning
Även
i
bruk.
viss
den
kategori
innan
höver godkännas
tas
om en
av
från kravet
godkännande bör en innehahar undantagits
flygplatser
tredje

vare av en sådan flygplats

ändå ha rätt att få den godkänd.

8§ Om villkoren åsidosätts i väsentlig grad, skall drifttillståndet återkallas av den
myndighet som har meddelat det. Detta gäller också om flygplatsen annars inte uppfyller de krav som gäller för flygplatser. Om det är tillräckligt för att upprätthålla flygsäkerheten, får ett drifttillstånd i stället för att återkallas begränsastill att gälla viss del
av verksamheten eller att gälla under vissa förutsättningar.
Ett drifttillstånd skall återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av
sannolika skäl kan antas att drifttillståndet kommer att
återkallelsefrågan om det
återkallas slutligt.
Den som driver en flygplats skall anmäla om något inträffar som medför att kraven
för godkännande inte längre är uppfyllda. Om det krävs av flygsäkerhetsskäl, skall han
se till att anläggningen inte används eller att användningen begränsas.
nuvarande 6 kap. 9 § andra och
som delvis motsvarar
tredje styckena LL finns föreskrifter
m.m. av ett medom återkallelse
delat drifttillstånd.
För närvarande
är återkallelse
av ett godkännande
I denna paragraf

det enda medel
känd

inte

som står till

längre

uppfyller

som har blivit godkraven. Enligt utmedel genom att ett drift-

buds om en flygplats
de flygsäkerhetsmässiga

mer differentierade
tillstånd
i stället för att återkallas kan begränsas till att gälla viss del av
eller att gälla under vissa förutsättningar
verksamheten
om det är tillräckligt för att upprätthålla flygsäkerheten.

redningens

förslag

införs
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Det kan anmärkas

lingen

grund av den tekniska utveckatt om kraven
skärpts sedan godkännande
gavs skall hänsyn tas till de skärpta

kraven.
I andra

stycket,

i den nuvarande
luftfartssom saknar motsvarighet
skall återkallas
tills vidare i avatt ett drifttillstånd
vaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan
om det
sannolika skäl kan antas att drifttillståndet
kommer att återkallas slutligt.

lagen,

föreskrivs

9 § Om en flygplats, som inte behöver godkännas innan den tas i bruk, inte uppfyller
föreskrivna flygsäkerhetskrav, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att den används eller ange under vilka förutsättningar den får användas.
Av 7 § tredje stycket
de behöver

följer

godkännas.

att vissa flygplatser kan få tas i bruk utan att
sådana flygplatser
finns det följaktligen

För

inget godkännande

För att det skall
som kan återkallas med stöd av 8
att ingripa mot en flygplats som inte behöver godkännas
vara möjligt
innan den tas i bruk, ges det i förevarande paragraf en möjlighet
att om
sådan
inte
föreskrivna
flygplats
uppfyller
flygsäkerhetskrav
förbjuda
en
att den används
das.

eller att ange under vilka

förutsättningar

den får använ-

Övriga tillstånd
10 § Regeringen får föreskriva att det krävs tillstånd för att inrätta och driva även andra
anläggningar för luftfarten än flygplatser. Frågor om tillstånd och om villkoren för
detta prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Denna

paragraf

Flygtrañktj

motsvarar

nuvarande

6 kap. 8 § LL.

änst

11 § Det skall finnas flygtrafiktjänst för att trygga och underlätta luftfarten. Verksamheten skall vara godkänd ur flygsäkerhetssynpunkt av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer. Ett godkännande kan återkallas av den myndighet som har
meddelat det, om föreskrivna krav inte uppfylls.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter
om flygtrañktjänsten.
Om regeringen bestämmer det, får den myndighet som svarar för flygtrafiktjänsten
uppdra annan att ombesörja sådantjänst.
I denna

paragraf,

flygtrafiktjänsten.

som motsvarar
I första stycket

nuvarande

6 kap. 3 § LL,

har det införts

behandlas

en ny bestämmelse

om

383
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skall vara godkänd

att verksamheten
bestämmer.

om flygtrafiktjänst
behandlas i avsnitt 9.6.

Frågan
verket
Den

regleras

kan ombesörjas

del av flygtrafiktjänsten
särskilt i ll kap.

Luftfartsskyddet

av den myndighet

som utgörs

som regeringen

av annan

än Luftfarts-

av flygräddningstjänsten

på flygplatser m.m.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter
om luftfartsskyddet på flygplatser, flygpassagerarterminaler och andra anläggningar för
luftfarten samt inom flygföretag och andra företag som bedriver verksamhet med anknytning till luftfarten.
Om en anläggning eller en verksamhet som avses i första stycket inte uppfyller luftfartsskyddets krav, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att anläggningen används eller verksamheten bedrivs eller ange under vilka förutsättningar anläggningen fir användas eller verksamheten bedrivas.
i den nuvarande
motsvarighet
som saknar uttrycklig
meddela
föreskrifter
bemyndigande
generellt
att
ett
ges
luftfartsskyddet.
om
I denna

paragraf

luftfartslagen

13 § För att förebygga brott som utgör ett allvarligt hot mot luftfartsskyddet får särskild
flygplats eller flygpassagerarterminal.
kontroll äga rum
Förordnande om särskild kontroll meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Ett förordnande skall avse viss tid.
Ett förordnande kan begränsas till viss flygplats, viss flygpassagerarterminal eller
viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga om kontrollen, skall dessa anges i förordnandet.
nuvarande
1 § lagen 1970:926
motsvarar
om särskild
med vissa
1 § lagen 1984:283
och nuvarande
flygplats
Airlines
Systems flygpassagerartermibestämmelser
för Scandinavian

Första

stycket

kontroll

nal i Malmö.
får äga rum för att förebygga brott som utgör ett
kontroll
Eftersom kontroll får äga rum i förehot mot luftfartsskyddet.
misstankar
konkreta
några
byggande syfte utan att
om brott föreligger,
har det inte ansetts nödvändigt
att genom uppräkning eller på annat sätt
Särskild

allvarligt

exakt ange vilka
flygplanskapning,

luftfartyg

I första hand åsyftas s.k.
som skall förhindras.
och liknande
brott mot
luftfartssabotage
även
men
Detsamma
fara för luftfartsskyddet.
givetvis allvarlig
brott

utgör
kan i vissa fall gälla överträdelse

om transport av vaav bestämmelser
Även åtmed stöd av luftfartslagstiftningen.

pen m.m. som meddelats
gärder som inte direkt är riktade
och flygtrañktjänstanläggningar,

utan t.ex. mot flygplatsmot luftfartyg,
omfattas av bestämmelsen.
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kravet

Av

får användas
I andra

på allvarlig

fara för luftfartsskyddet

endast när mer kvalificerade
stycket anges att förordnande

eller den
av regeringen
6 kap. 16 § första stycket

myndighet

i utredningens

6 kap.

Ett beslut

av Rikspoom särskild

skall vara tidsbegränsat
och får
om särskild kontroll
förslag till luftfartsför16 § andra stycket i utredningens
för högst ett år varje gång.
begränsas
stycket får förordnandet

meddelas

ordning
Enligt

tredje

eller

flygpassagerarterminal
skall

gjorts

luftfartsförordning

skall beslutas

kan överklagas.

Förordnande

viss

till

förslag

att förordnandet
om särskild kontroll
efter samråd med Luftfartsverket.
lisstyrelsen

enligt

att kontroll

meddelas
om särskild kontroll
bestämmer.
regeringen
Av
som

framgår
kontroll

framgår

brott kan befaras.

förordnandet

givetvis

det om kontroll
skall vidare
hövas i fråga om kontrollen.

viss

trafik.

innehålla

Har

uppgift

anges de föreskrifter

till

viss

flygplats,

sådan

begränsning

härom.

I förordnan-

som i övrigt

kan be-

14 § På flygplatser och flygpassagerarterminaler där särskild kontroll skall ske ansvarar
innehavaren av anläggningen för att den särskilda kontrollen genomförs samt för kostnaden för denna.
Särskild kontroll skall utföras av flygplatskontrollant vilken förordnas av polismyndighet. Särskild kontroll får även utföras av polisman.
av en flygplats eller flygpasansvarar innehavaren
kontrollen
genomförs
att den särskilda
samt för
i förhållande
för denna. Detta är en förändring
till den nuva-

Enligt första

stycket
för

sagerarterminal
kostnaden
rande

där polisen

ordningen

kontrollen.

Enligt

Se vidare
andra

utföras

stycket

skild kontroll

skall

som huvudregel

den särskilda

den särskilda

kontrollen

Detta är en föränddär huvudregeln är att särtill nuvarande lagstiftning
utförs av polisman, se 3 § första stycket lagen om särskild

av särskilt
ring i förhållande
kontroll.

avsnitt

ansvarar för och bekostar
10.4 och 10.5.

Se vidare

förordnade

avsnitt

flygplatskontrollanter.

10.5.

15 § Vid särskild kontroll skall eftersökas vapen och andra föremål som är ägnade att
komma till användning vid brott som avses i 13 För detta ändamål får kroppsvisitation äga rum av flygpassagerare eller annan som uppehåller sig inom flygplatsens eller
flygpassagerartenninalens område. Väska eller annat slutet förvaringsställe inom flygplatsens eller flygpassagerarterminalens område får undersökas.
Den som inte underkastar sig beslutad särskild kontroll kan avvisas från flygplatsens eller flygpassagerarterminalens område.
Den särskilda
eller

kontrollen

avser gods eller personer inom flygplatsens
Med dessa områden
område.
avses,

flygpassagerarterrninalens

1319-0665NyIuftfartslag
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och andra anläggningar
byggnader, rullbanor
samt utrustning,
inom området.
även t.ex. parkeringsplats
meddelats
f°ar en flygplatskontrollant
Har förordnande
om kontroll
föremål,
söka efter vapen eller annat
som är ägnat att komma till anMed annat föremål än vapen avses
vändning vid brott som avses i 13
tändmedel
och liknande. Även en kniv
sprängämnen,
t.ex. ammunition,
kan utgöra sådant föremål som skall eftersökas. För att eftersöka nyssfår kroppsvisitation
nämnda
föremål
äga rum. Med kroppsvisitation
förutom

i första hand undersökning
av en persons kläder eller vad han i
bär på sig. Åtgärder som närmast är att betrakta som kroppsbesiktning är således inte tillåtna, t.ex. undersökning
av hår eller kropps-

förstås

övrigt

håligheter.
bör i allmänhet

Kroppsvisitation
flygpassagerare.

soner som uppehåller sig
heten bör sålunda utnyttjas

Kroppsvisitation
gärd och bör därför

endast när särskild

Vid

och

endast

anledning

annat

utan särskild

genomföras

beträffande

föreligger.

anledning.
även undereller
flygplatsens

får flygplatskontrollanten

kontrollen

den särskilda
väska

ifråga

är en för den personliga integriteten ingripande åtunder alla förhållanden.
Om t.ex.
inte framtvingas
i flygplanet
bör såhellre avstår från att medfölja

en flygpassagerare
lunda inte kroppsvisitation
söka

komma

ifråga om peratt företa kroppsvisitation
för allmänsådan plats som är tillgänglig

Möjligheten

förvaringsställe

slutet

inom

låst f°ar det öppområde. Är förvaringsstället
skall
efter undernaturligtvis
nödvändigt
våld
med
så
är
men
nas
om
första
hand
bör
undersöklämpligt
sätt. I
sökningen åter tillslutas
ningen inriktas på handbagage som passageraren medför i luftfartygets

flygpassagerartenninalens

i fartygets
resgods som transporteras
och inskrivet
passagerarutrymme
lastrum.
Annat gods såsom fraktgods eller postpaket får också kontrol-

leras, om det finns anledning till det. Möjligheten
att undersöka postpaket medför givetvis inte någon rätt att ta del av brev eller andra meddelanden. Rätten att företa undersökning
är inte begränsad till gods som
med lufifartyg

är avsett att befordras

förvaringsutrymme
område.

inom

flygplatsens

En stängd bil inom

dersökning

utan gäller över huvud taget slutet
eller flygpassagerarterminalens

detta område

får äga rum oavsett

kan således undersökas.

vem som äger eller disponerar

Un-

över det

undersökta.
Om

kontroll

flygplanets

underlåtits

befälhavare

beträffande

underrättas

någon

om detta.

flygpassagerare,

bör
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16 § Påträffas vid särskild kontroll något sådant föremål som avses i 15 § och tas det
inte i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall den hos vilken föremålet
påträffas uppmanas att förvara föremålet
sätt som är ägnat att hindra brott som avses
i 13 Den som inte följer en uppmaning får avvisas från flygplatsens eller flygpassagerartenninalens område eller del av detta.
Denna

4 § lagen om särskild kontroll
på flygplats.
motsvarar
bör
denne,
hos
påträffas
någon
i
15
§
som avses
om förutför beslag enligt 27 kap. RB inte föreligger,
i allmänhet

paragraf

Om föremål

sättningar

Detta får sedan förvaras på
att lämna ifrån sig föremålet.
uppmanas
eller något
flygpassagerarterminalens
lämpligt
sätt av flygplatsens,
kan det finnas anledning att underflygbolags
personal. Undantagsvis
lämnats.
låta ingripande, t.ex. i fråga om tjänstevapen eller där tillstånd
föremål

omhändertagits

från

torde

det

i allmänhet
vara
medförs under betryggande
former på färden
att föremålet
efter det att resan har avslutats.
och sedan återlämnas
till innehavaren
kan naturligtvis
ibland
förvaring
En vägran att följa enuppmaning
om
och
därmed
motiv
till ingripande
ge anledning till misstanke om brott

Har

resenär

lämpligast

enligt
från

RB. I annat fall får den som vägrar följa
eller flygpassagerarterrninalens
flygplatsens

därav som särskilt

uppmaningen
område

eller

avvisas
den del

bör skyddas.

17 § Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall genomföras i ett enskilt rum samt, om den som undersöker eller den undersökte begär det och det kan ske
utan större omgång, i vittnes närvaro. Kroppsvisitation av kvinna får verkställas och
bevittnas endast av kvinna, om undersökningen inte sker genom elektrisk metalldetektor.

på flygsom motsvarar 5 § lagen om särskild kontroll
De
plats, finns vissa bestämmelser
om förfarandet vid kroppsvisitation.
i RB. Såi huvudsak med motsvarande bestämmelser
överensstämmer

I denna paragraf,

dan mer summarisk
kroppsvisitation
metalldetektor
från de
undantas

kroppsvisitation

som sker endast genom
bestämmelserna
särskilda

elektrisk
rörande

av kvinna.

Ordning och säkerhet m.m.
18§ Utan tillstånd av en flygplatshållare får inte någon beträda en sådan del av ett
flygplatsområde för vilken det genom stängsel eller skyltar eller på annat liknande sätt
klart framgår att allmänheten inte har tillträde. Motsvarande gäller för andra anläggningar för luftfarten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter
om ordningen vid flygplatser och andra anläggningar för luftfarten.
En befattningshavare som fullgör ordnings- och säkerhetstjänst vid en flygplats eller en annan anläggning för luñfarten får från flygplatsområdet eller anläggningen
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avvisa eller avlägsna den som obehörigen uppehåller sig där eller som stör ordningen
eller äventyrar flygsäkerheten eller luftfartsskyddet.
I första

stycket,

regleras

det med

i nuvarande
luftfartslagen,
som saknar motsvarighet
1993:1617
förebild
i 4 kap. 5 § ordningslagen
att

får beträda en sådan
av en flygplatsinnehavare
man inte utan tillstånd
for vilken det genom stängsel eller skyltar
del av ett flygplatsområde
inte har tillträeller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten
kan dömas för olaga inde. Den som bryter mot denna bestämmelse
trång enligt 4 kap. 6 § andra stycket BrB.
i den nuGenom det andra stycket som också saknar motsvarighet
varande luftfartslagen
att meddela föreskrifter
ges ett bemyndigande
och ordningen där.
om tillträde till flygplatser
Tredje stycket motsvarar nuvarande 6 kap. 1 § andra stycket
10 och 29

polislagen

rätt att i vissa fall använda

1984:387

följer

LL. Av

att en befattningshavare

har

våld.

l9§ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om verksamheter och åtgärder som syftar till lättnader och förenklingar för
luftfarten.
i nuvarande
som saknar motsvarighet
att meddela föreskrifter
om s.k. facilitation.

I denna paragraf,

myndigande

ges ett beSe vidare av-

LL,

snitt 9.9.

Utländska luftfartygs

tillträde till flygplatser

20 § En flygplats som är öppen för allmänt bruk skall på samma villkor som för svenska luftfartyg i internationell trafik vara öppen för utländska luftfartyg i sådantrafik, om
dessaär registrerade i en stat som har träffat överenskommelse med Sverige om denna
förmån.
motsvarar nuvarande 6 kap. 14 § LL.
skall varje flygplats
artikel
15 i Chicagokonventionen
fördragsslutande
stat som upplåtits till allmänt bruk för nationella

Paragrafen
Enligt

i en
luft-

i artikel 68 enligt vilken varje
för bestämmelsen
med förbehåll
fördragsslutande
stat kan ange vilka flygplatser
som skall användas i
hållas öppen för
på samma villkor
flygtrafiken
den internationella
—
stater.
luftfartyg från alla övriga fördragsslutande
Frågan om en flygplats har upplåtits till allmänt bruk får avgöras i

fartyg

varje enskilt

fall.
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Avgifter
21 § Den som driver en flygplats och den som tillhandahåller tjänster för luftfarten får
ta ut avgifter för användningen av flygplatsen och tjänsterna. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer föreskriver enligt vilka allmänna principer sådana avgifter får tas ut.
I den omfattning som följer av 1981 års multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter skall Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst Eurocontrol
meddela föreskrifter om, påföra och driva in undervägsavgifter.
Av första

stycket

tillhandahåller

följer

tjänster

att den som driver en flygplats
för luftfarten
själv får bestämma

och den som
för

avgifterna

och tjänsterna. För att säkerställa att vissa
av flygplatsen
åtaganden, bl.a. vad avser icke-diskriminering,
som Sverige gjort inte åsidosätts får dock regeringen eller den myndighet
som
enligt vilka allmänna principer sådana
regeringen bestämmer föreskriva

användningen
internationella

får tas ut.

avgifter
Andra

stycket

överensstämmer

helt med nuvarande

6 kap. 13 § and-

avses avgifter för flygtrafiktjänst
ra stycket LL. Med undervägsavgifter
och andra hjälpmedel en route, jfr 2 § lagen
och navigeringshjälpmedel
till den multilaterala
med anledning
1994:2087
av Sveriges tillträde
överenskommelsen

om undervägsavgifter.

Flygledare m.m.
22 § Tjänstgöring som flygledare i flygtrañkledningstjänst eller flygtekniker f°arfullgöras bara av den som har gällande certifikat. Den som vill genomgå utbildning till flygledare skall ha elevtillstånd. I fråga om elevtillstånd och certifikat gäller bestämmelserna i 4 kap. 6 och 8-31 §§. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter angående godtagande i Sverige av utländska certifikat.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att andra
som fullgör tjänst inom markorganisationen eller annan tjänst av betydelse för tlygsäkerheten än som avses i 4 kap. skall ha behörighetsbevis. Beträffande sådanabevis får
ställas upp krav på elevtillstånd och flygläkarintyg. l fråga om elevtillstånd, behörighetsbevis och flygläkarintyg gäller bestämmelsernai 4 kap. 6 och 8-31 §§. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter angående godtagande i Sverige av utländska behörighetsbevis.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får beträffande arbete
som utförs inom vissa angivna organisationer medge undantag från kravet på certifikat.
Denna

paragraf

motsvarar
närvarande
finns

delvis

nuvarande

6 kap. 15 § LL.

certifikat
för flygklarerare.
det ett krav
För
kunna arbeta inom ramen för ett tlygförebör emellertid
Flygklarerare
och då utan certifikat.
tags totala godkännande och kvalitetssystem

Undantagsbestämmelsen
tjänstgör

inom

en organisation

i tredje

stycket

är tänkt

för

personal

som är godkänd av Luftfartsverket.

som
Det
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kan läggas

SOU

organisationen

att ansvara

för personalens

kunskaper

och

erfarenhet.
23 § Bestämmelsen i 5 kap. 10 § gäller också flygledare i flygtrañkledningstjänst och
flygtekniker samt, i den mån regeringen föreskriver det, annan personal inom markerganisationen med tjänstgöring som är av betydelse för flygsäkerheten.
Denna

paragraf

motsvarar

nuvarande

6 kap. 16

Flyghinder
24 § För att förebygga fara för flygsäkerheten får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter angåendeuppsättning av märken, belysning
och andra anordningar som kan utgöra en sådan fara. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter angående markering av flyghinder.
Kostnader för markering av flyghinder betalas vid inrättande av en flygplats eller
ett luflrum av den som inrättar flygplatsen eller luftrummet. Vid uppförande av anläggningar som utgör hinder för befintliga flygplatser och lufirum betalas kostnaderna för
markering av den som uppför anläggningen. Vad som sägs i detta stycke gäller inte om
annat avtalas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva åtgärder,
som kan vidtas när föreskrifter enligt första stycket åsidosätts.

Paragrafen

motsvarar

delvis

nuvarande

6 kap. 11 § LF.

Paragrafen

har

och andra
Det ena är att förebygga
att märken, belysningar
anordningar
äventyras.
sätts upp på ett sådant sätt att flygsäkerheten
skall markeras. Hit
flyghinder
Paragrafens andra syfte är att befintliga

två syften.

vindkraftverk
hör t.ex. höga byggnader,
der kan givetvis även höra naturföremål.

Enligt
vidare

avsnitt

Till

flyghin-

som är nytt, skall som huvudregel kostnaden
bekostas av den som uppför hindret. Se
flyghinder
av ett
9.1

andra

för markering

och radiomaster.

stycket,

för regeringen elstycket upptagna bemyndigandet
bestämmer
föreskriva
vilka åtregeringen
att
som
i paragrafen överträds, åsyfgärder som får vidtas när bestämmelserna
den förelagdes
vid äventyr att åtgärd företas
tas främst föreläggande
Beträffande
möjligheten
att förelägga vite, se 14 kap.
egen bekostnad.
Med

det i tredje

ler den myndighet

10
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7 kap.

Tillstånd

I detta

kapitel

närvarande

att bedriva
behandlas

har

begreppet
och främst

samhet

titeln

luftfartsverksamhet

Med
först

greppet

frågor
LL

7 kap.

luftfart
att bedriva luftfart.
till luftfartsverksamhet.

om tillstånd
Tillstånd

avsåg

För

1945 års lufträttssakkunniga

i någon form. Till luftfartsverkav flygning
höra. Däremot ansågs beansågs även upplåtelse av luftfartyg
inrättande
och drift
inte omfatta
se SOU
av flygplatser
utövande

fått en
s. 116. Med tiden har begreppet luftfartsverksamhet
Luftfartsinkan
enligt
exempel
Som
nämnas att
utvidgad betydelse.
flygfodeñnitionssamling
spektionens
avses med luftfartsverksamhet
1955:42

tillverkare
eller
flygtrafiktjänst,
flygskola, flygverkstad,
retag, flygplats,
tillstånd
eller
Luftfartsverkets
godkännande.
Enligt
erhållit
annan som

begreppsbildningen.
briken

till

bör

mening

utredningens

Utredningen

7 kap. får titeln

anpassas till
föreslår i konsekvens

lagstiftningen
Tillstånd

att bedriva

den

förändrade

härmed

att ru-

luftfart.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas om något annat följer av EGförordningar.
i detta kapitel inte tillämparagraf skall bestämmelserna
till EGEG-förordningar.
Hänvisningen
följer
något
annat
av
pas om
betydelse.
Mot
bakgrund
har ingen självständig
förordningar
av att en
luftfarten
stor del av den tillståndspliktiga
numera regleras av EGi enlighet
med vad som
utredningen,
förordningar
anser emellertid

Enligt

denna

att det har ett pedagogiskt värde att det av lagEG-förordningar
finns
texten framgår att det
som gäller vid sidan av
nationell lagstiftning.
lagen och som har företräde framför motstridande
f°ar man lätt ett missI avsaknad av en hänvisning till EG-Rirordningar
angetts

i avsnitt

visande

intryck

11.2.1,

när det gäller omfattningen
som i första hand påverkar

i 7 kap. De

av regleringen
bestämmelserna

i 7 kap. är
rådets förordning
EEG
nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfårdande
och rådets
licensieringsförordningen
tillstånd
för
lufttrafikföretag
av

förordningar

förordning

EEG

lufttraflkföretags

nr 2408/92
till
tillträde

den

av

flyglinjer

23

juli
inom

1992

om EGgemenskapen

marknadstillträdesförordningen.

FLYGSÄKERHETSMÄSSIGA

TILLSTÅND

Drifttillstånd
allmänheten eller för att ett företag
2 § För att mot betalning få utföra lufttransporter
eller en organisation med säte i Sverige skall få utföra lufltransporter för egen räkning
firmaflyg
krävs ett drifttillstånd.
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Ett drifttillstånd skall vara utfärdat i Sverige. Som drifttillstånd enligt detta kapitel
får beträffande ett utländskt tlygföretag som är hemmahörande i ett annat land som är
medlem i Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO godtas ett drifttillstånd
eller en likvärdig handling som har utfärdats av det landet i enlighet med ICAO:s normer.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medge luftfart som avses i första stycket även för den som saknar ett drifttillstånd eller en likvärdig handling eller har ett drifttillstånd eller en likvärdig handling
som är utfärdat i ett land som inte är medlem i ICAO. Sådant medgivande får när drifttillstånd eller en likvärdig handling saknas avse endast enstakaflygningar.
för att
att det krävs ett drifttillstånd
anges huvudregeln
allmänheten
eller
för
få utföra lufttransporter
att ett
mot betalning
med säte i Sverige skall få utföra lufttransföretag eller en organisation
I första

stycket

Till följd av bestämmelserna
i 1
porter för egen räkning firmaflyg.
för att mot
förslag gäller kravet på drifttillstånd
kap. l § i utredningens
åt allmänheten
få utföra lufttransporter
även för utländska
betalning
vid

luftfart

vid

rättssubjekt
jekt

luftfart

inom

utanför

svenskt

Sverige.

När

område

och för svenska

det gäller

kravet

rättssub-

drifttillstånd

eller organisationer

som har säte
omfattar
svenska företag
till att detta krav endast
i Sverige. Bakgrunden
drifttillstånd
för
och organisationer
är att många länder inte har krav
för firmaflyg
Skulle Sverige ställa upp ett krav på tillstånd
finnaflyg.
för firmaflyg

från

det endast företag

gäller

andra

länder

skulle

det innebära

inte har något krav på tillstånd

att sådant flyg från länder
inte skulle kunna besöka Sverige.

som

godkännande
är ett flygsäkerhetsmässigt
som ger
rätt att bedriva den verksamhet
som tillståndet
avser. Beluftfart
inom EG kan det utöver drifttillstånd
även krävas en
När det gäller luftfart
licens enligt licensieringsförordningen.

Ett drifttillstånd
innehavaren
träffande

operativ

kan det utöver ett
som inte omfattas av marknadstillträdesförordningen
för att mot betalning få utfödrifttillstånd
även krävas ett trafiktillstånd
åt allmänheten
se 9 §.
ra lufttransporter
allmänheten

Begreppet
alla som
tas.Vidare

inte

ingår

skall tolkas

i utövarens

vitt,

vilket

innebär

att i stort sett
innefatbekantskapskrets

närmaste
att det har avtalats om att någon form av
skall vara tillståndspliktig.
skall utgå för att en lufttransport
betalning
vinst
eller
vinstsyfte. Det finns inte
således
krav
på
föreligger
inget
Det

heller

är det tillräckligt

något

att den skall

skall ha en viss omfattning
för
på att en verksamhet
enda
kan
medföra
flygning
tillståndspliktig,
utan
en
vara

krav

tillståndsplikt.
som utförs för ett företags eller
avses lufttransporter
egen räkning och inte mot ersättning från utomstående
en organisations
verkoch som utgör en mindre del av företagets eller organisationens
drifttillstånd
för att
samhet. För närvarande
föreligger det inget krav
Med

firmaflyg
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få bedriva

firmaflyg.

emellertid

utredningen

bedriva

Av

skäl för vilka

redogörs

i avsnitt

ll.2.2

finner

för att få
att det även bör krävas ett drifttillstånd
inte skall bli onödigt
För att kravet på drifttillstånd
bör tillför företag som har en begränsad flygverksamhet

firmaflyg.

betungande

ståndsprövningen

för sådana företag

kunna

ske i förenklad

form,

t.ex.

vilar
en anmälningssom i stor utsträckning
genom ett förfarande
sida. För flygningar
från företagets
skyldighet
som en innehavare
av
utför för egen del i tjänsten
certifikat
för privat flygning A-certifikat
certifikatbestämmelserI den utsträckning
krävs det inget drifttillstånd.
na tillåter det får en innehavare
rare när han flyger i tjänsten.
I andra stycket anges vilka

av ett A-certifikat

även ta med passage-

som får godtas i Sverige.
bestämmelsen
den grundläggande
punkten, innehåller
Första
att ett
drifttillstånd
skall vara utfärdat i Sverige. I andra punkten regleras vilka
utländska flygföretag
utländska drifttillstånd
som får godtas beträffande
drifttillstånd

inom svenskt område. Chicagokonventionens
som vill bedriva luftfart
regler och rekommendationer
bilaga 6 innehåller
av operativ karaktär.
luftfart
vill bedriva internationell
Ett flygföretag
som förvärvsmässigt
skall ha ett drifttillstånd
AOCair transport operations
handling som har utfärdats av
air operatör Certificate eller en likvärdig
Tillståndet
skall utvisa att
det land där flygföretaget
är hemmahörande.
metod
för
egenkontroll,
utbildningsföretaget har lämplig organisation,

commercial

och underhållsarrangemang
som är anpassade för den verkprogram
Stadgandet i andra punkten innebär att ett
samhet som skall bedrivas.
handling
drifttillstånd
eller en likvärdig
som har utfärdats
av ett land
det
utländska
flygföretaget
som är medlem i ICAO och som utvisar att

bilaga 6 får godtas. Stadi Chicagokonventionens
normerna
gandet innebär vidare att ett drifttillstånd
som inte är utfärdat i enlighet
med de normer som ICAO har ställt upp inte behöver godtas.
I tredje stycket ges en möjlighet
att meddela dispens från kravet i

uppfyller

andra stycket.
3 § Ett drifttillstånd får beviljas endast om det visas att sökanden har sådan kompetens
och organisation samt att förutsättningarna i övrigt är sådana att verksamheten kan
bedrivas på ett från flygsäkerhctssynpunkt betryggande sätt.
för att erhålla ett
förutsättningarna
anges de materiella
godkännande
Drifttillståndet
är ett flygsäkerhetsmässigt
från
innehavaren
flygsäkervisa
skall
Tillståndet
flygföretag.
att
av ett
verksamheten
på
betryggande
aktuella
bedriva
den
ett
hetssynpunkt kan

I denna paragraf
drifttillstånd.

sätt och ger företaget rätt att bedriva den verksamhet
som tillståndet
avser i första hand om sökanden har den organisaavser. Prövningen
tekniskt och opetion och de kunskaper som krävs för att verksamheten
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bedrivas
förutsättett betryggande sätt. I uttrycket
ligger bl.a. att det skall ske en viss prövning av sökanden flygsäkerförutsättningar
att på sikt upprätthålla

som krävs. När någon ansöker
licens vid ett och samma tillfälle

hetsstandard

operativ

ningen

kunna

samordnas.

företagsledarens
tensmässigt

om ett drifttillstånd
bör den ekonomiska

I tillståndsprövningen

och övriga

nyckelpersoners

ingår
lämplighet

och en
pröv-

även

att pröva
både kompe-

och vandelsmässigt.

4 § Ett drifttillstånd får ges endast till
svenska staten,
svenska kommuner eller landstingskommuner,
medborgare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EESstat som har sitt hemvist i Sverige eller dödsbo efter en sådanperson,
svenska handelsbolag som endast har bolagsmän som är medborgare i en EESstat,
svenska föreningar, samfund eller stiftelser, som i styrelsen endast har ledamöter
är
som medborgare i en EES-stat,
svenska aktiebolag om majoriteten av kapitalvärdet och röstvärdet ägs av medborgare i en EES-stat eller av någon som kan få tillstånd enligt denna paragraf,
europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte i Sverige.
Om ägaren till ett aktiebolag som ansöker om tillstånd enligt denna paragraf är ett
annat aktiebolag, skall vad som sägs i första stycket 6 också gälla det bolaget.
Medborgare i ett annat land skall vid tillämpningen av denna paragraf jämställas
med medborgare i en EES-stat i den utsträckning som krävs för fullgörelse av för Sverige bindande internationella förpliktelser.
Ett tillstånd förfaller, om kraven i första och andra styckena inte längre är uppfyllda
och rättelse inte sker inom den tid som bestäms av den myndighet som har meddelat
tillståndet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag
från denna paragraf, om det finns särskilda skäl.
för att erhålla ett
förutsättningarna
anges de formella
nuvarande 7 kap. 3 § LL.
drifttillstånd.
Paragrafen motsvarar

I denna paragraf
svenskt

i att det skall
i förevarande
paragraf tar sin utgångspunkt
för
erhålla
svenskt
drifttillstånd.
till
Sverige
anknytning
att
ett
en
En sådan reglering
synes vara förenlig med EG-rätten på området jfr
mål C-221/89
The Queen mot Secretary of Transport,
ex parte Factortill SveriEtt krav
anknytning
tame Ltd m.fl., REG 1991 s. I-3905.

Regleringen
krävas

ge framstår som naturligt
beträffande
tillsynsansvar
dats.

Vid

drifttillstånd

Tredje

utformningen
i JAR-OPS

stycket,

avsett för det fall

med tanke på att Luftfartsinspektionen
har ett
har utfärde företag för vilka drifttillstånd
av paragrafen
beaktats.

har

även

bestämmelserna

om

i nuvarande lagstiftning,
är
som saknar motsvarighet
luftfartsavtal
med en utanförståenatt EG skulle ingå
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de stat, varigenom
naden inom EG.

Enligt

till den avreglerade

denna stat får tillträde

femte stycket får regeringen

eller

flygmark-

den myndighet

som regeom det finns
särskilda skäl. Detta stadgande kan bli tillämpligt
t.ex. när det är fråga
starkt
svenskt ägarintresse
där
det
finns
likt
SAS,
konsortium,
ett
ett
om

ringen

bestämmer

medge

från

undantag

men där inte någon av punkterna

denna paragraf,

i paragrafens

första

stycke formellt

är

uppfylld.
5 § Ett drifttillstând utfärdas att gälla för viss typ av luftfart och för vissa luftfartyg. Ett
driñtillstånd skall ges för viss tid. l driñtillståndet skall fastställas de villkor som skall
gälla.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om drifttillstånd.
Frågor om drifttillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.
I denna paragraf

bemyndigande

regleras

utformningen

för regeringen

stämmer att meddela närmare
gandet att meddela föreskrifter
föreskrifter
om själva driften

av drifttillstånd.

Vidare

ges ett
som regeringen beföreskrifter
I bemyndiom drifttillstånd.
drifttillstånd
meddela
ingår
även
att
om
den myndighet

eller

verksamheten.
av den tillståndspliktiga
skall fråförslag till luftfartsförordning
Enligt 7 kap. 1 § i utredningens
Även när beviljande
Luftfartsverket.
drifttillstånd
prövas
av
av
gor om
drifttillstånd
är beroende av dispens från regeringen enligt 4§ femte

stycket

skall ett drifttillstånd

utfärdas

av Luftfartsverket.

6 § Om en tillståndshavare i väsentlig grad åsidosätter föreskrifterna för verksamheten,
skall driñtillståndet återkallas av den myndighet som har meddelat det. Tillståndet kan
också återkallas, om det måste antas att innehavaren inte kan upprätthålla verksamheten. Om det är tillräckligt för att upprätthålla tlygsäkerheten, får ett drifttillstånd, i
stället för att återkallas, begränsas till att gälla viss del av verksamheten eller att gälla
under vissa förutsättningar.
Ett drifttillstånd skall återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av
sannolika skäl kan antas att drifttillståndet kommer att
återkallelsefrågan, om det
återkallas slutligt.
Den som har ett drifttillstånd skall anmäla om något inträffar som medför att kraven för utfärdande av drifttillstånd inte längre är uppfyllda.
I denna paragraf
drifttillstånd.

finns

föreskrifter

om återkallelse

m.m.

av ett utfärdat
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Bruksflygtillstånd
7 § För att få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg, såsom lyft, bogsering, inspektioner
och övervakning, krävs ett bruksflygtillstånd.
Vad som föreskrivs i 2 § andra och tredje styckena och 3-6
har motsvarande
tillämpning beträffande bruksflygtillstånd. Om regeringen bestämmer det, får den
myndighet som prövar frågor om bruksflygtillstånd uppdra annan att göra prövningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag
från kravet på bruksflygtillstånd om verksamheten inte är av större omfattning eller i
övrigt äger rum under särskilda omständigheter.
I denna

stycket

som delvis motsvarar
regleras frågan om tillstånd

paragraf,
LL,

hjälp

av luftfartyg.
innebär att luftfartyg

nuvarande

7 kap.

l § tredje

för att få utföra arbeten
för sådan verksamhet
samlingsbegrepp

Som

med

som
för att utföra arbeten föreslår utredningen
skall användas, i stället för uttrycket
luftfart av
att begreppet bruksflyg
i
den
nuvarande
särskild
används
luftfartslagen.
Begreppet
art som
bruksflyg
är tänkt att motsvara det engelska uttrycket aerial work. Som
används

b

kan nämnas
på bruksflyg
för inspektion av kraftledningar,
flygningar
med hängande last,
helikopterflygningar

c

flygningar

d

fotograferingsflygningar,

e

flygbogsering

f

målgång

g

trafikövervakning

h

hjälp av luftfartyg,
undersökningar
geologiska

exempel

a

i samband

med kalkning,

av luftfartyg
och övervakning
och

brandbekämpning

m.m.,

eller andra föremål,

räkning,
av riskzon för Försvarsmaktens
eller bevakning
med
annan övervakning
och

andra

mätningar

eller

undersök-

ningar med hjälp av luftfartyg.
till att det krävs ett särskilt tillstånd för att utföra arbeten med
i allmänhet
innebär en förluftfartyg
är att sådan verksamhet
av
Redan det förhållandet
inte anhöjd flygsäkerhetsrisk.
att ett luftfartyg
eller för nöjesflygning,
vänds som transportmedel
utan används som ett
Skälet

hjälp

motivera
för att utföra ett arbete kan, av flygsäkerhetsskäl,
ett
omfattar därför,
Kravet på bruksflygtillstånd
på särskilt tillstånd.

redskap
krav

drifttillstånd,
vad som gäller beträffande
även luftfart
som någon utför för egen räkning eller utan att ersättning utgår.
När
Bmksflygtillstând
är att se som en specialfonn
av drifttillstånd.

till

skillnad

från

för att erhålla ett bruksflygtillfrågor om förutsättningarna
stånd och att återkalla ett sådant görs det iandra stycket en hänvisning
beträffande
drifttillstånd.
till motsvarande
bestämmelser
det gäller
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Utbildningstillstånd
8 § För att få bedriva flygutbildning krävs ett utbildningstillstånd.
Ett utbildningstillstånd skall vara utfärdat i Sverige.
har motsvarande tillämpning beträffande utbildningsVad som föreskrivs i 3-6
tillstånd.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva undantag
från kravet på tillstånd när det är fråga om utbildning för privat flygning. Om en flygutbildning som har undantagits från tillståndskravet inte uppfyller föreskrivna flygsäkerhetskrav, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att
utbildningen bedrivs.

regleras

I denna paragraf

Frågor

utbildning.
flyglärare

regleras

om tillstånd för den som bedriver
flygutbildning
den som genomgår

frågan

som rör
i 4 kap.

flygsamt

att det krävs ett utbildningstillanges huvudregeln
Detta krav gäller även teoriutstånd för att få bedriva flygutbildning.
Vidare
och utbildning
bildning
som sker med hjälp av flygsimulator.
eller inte. Utär kommersiell
gäller kravet oavsett om flygutbildningen
I första

stycket

tillstånd
är i första hand ett flygsäkerhetsmässigt
har
den
organisation
utbildningen
bedriver
som skall Visa att den som
skall kunna bedrivas på
och kompetens
som krävs för att utbildningen
och utbildning
sätt. När det gäller teoriutbildning
som
ett betryggande

bildningstillståndet

sker med hjälp
om bedrivande
dan utbildning

kan det hävdas att detta inte är fråga
av flygsimulator
tillstånd för att bedriva såoch
luftfart
att kravet
av
därför inte bör regleras i 7 kap. Enligt utredningens
me-

dock lagstiftningen
om all flygutbildning
mer överskådlig
Vidare kan det anföras att ett utbildningstilli ett sammanhang.
tillstånd
utan även utstånd inte enbart är ett rent flygsäkerhetsmässigt
säkerställer
vilket
indirekt
kvalitet,
att
gör en kontroll
av en utbildnings

ning

blir

regleras

har genomgått en fullgod utbildning.
att se som en speciär liksom bruksflygtillstånd
för
förutsättningarna
frågor
det
gäller
drifttillstånd.
När
alform av
om
det
sådant
återkalla
görs
och att
ett
att erhålla ett utbildningstillstånd
bebestämmelser
därför i tredje stycket en hänvisning till motsvarande
och bruksflygtillTill skillnad från drifttillstånd
drifttillstånd.
träffande

de som senare erhåller
Utbildningstillstånd

stånd godtas
är utfärdade

dock

certifikat

enligt

andra

stycket

endast utbildningstillstånd

som

i Sverige.

stycket anges, i enlighet med vad som regleras i JAR-FCL,
när
undantag från kravet på utbildningstillstånd
föreskrivas
det
får
att
Om
flygutbildning
för
privatflygning.
utbildning
fråga
det är
en
om
föreskrivna
inte uppfyller
från tillståndskravet
som har undantagits
I fjärde

får regeringen eller
flygsäkerhetskrav
bestämmer förbjuda att undervisningen

den myndighet
bedrivs.

som regeringen
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M.M.

m.m.

9 § För att mot betalning få utföra lufttransporter
allmänheten eller för att mot betalning få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg krävs ett trañktillstånd.
Den som har ett drifttillstånd som är utfärdat i Sverige behöver dock inte något trañktillstånd för att få utföra inrikes lufttransporter och den som har ett bruksflygtillstånd
som är utfärdat i Sverige behöver inte något trafiktillstånd för att utföra arbeten med
hjälp av luftfartyg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
dock föreskriva att det krävs ett trafiktillstånd även i dessafall.
Om regeringen genom ett avtal med annat land eller internationell organisation
medgivit trafikrättigheter för luftfart inom svenskt område, får regeringen göra undantag från kravet på trafiktillstånd enligt första stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter utan att trañktillstånd
krävs enligt tredje stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att annan
luftfart än luftfart i regelbunden trafik får utövas utan trafiktillstånd, om det är lämpligt
med hänsyn till luftfartens art eller omfattning.
I denna paragraf
få bedriva

regleras

frågan

när det krävs

ett trafiktillstånd

för att

luftfart.

första
stycket anges som huvudregel
att det krävs ett trafiktillstånd
för att erhålla rättighet att mot betalning få utföra lufttransporter
allmänheten eller mot betalning få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg,
dvs. för att erhålla trafikrättigheter.
Detta krav
står i samklang
- som
med den grundläggande
internationella
regleringen av luftfartenär en
för att kunna bedriva den för var tid gällande nationella
förutsättning

luftfartspolitiken

såsom

den ytterst
kan ges till såväl
och kan avse såväl regelbunden
som
ståndet kan avse luftfart
i Sverige,
Ett trafiktillstånd

land eller

luftfart

mellan

bestämts
svenska

icke regelbunden
luftfart

två främmande

delsträcka

av riksdag och regering.
operatörer
som utländska
mellan

trafik.

Trafiktill-

Sverige

och annat
stater, förutsatt att det avser en
till Sverige. Även överflygning

på en flyglinje
som anknyter
svenskt
territorium
luftfart
av
som sker inom ramen för förvärvsmässig
kan kräva trafiktillstånd.
Ett trafiktillstånd
kan ges för längre eller kortare tid och vara mer eller mindre omfattande.
Regeringens
gelbunden

tillståndsgivning

luftfart

för de trañkpolitiska

till

svenska flygföretag
att bedriva reoch en annan stat sker inom ramen
principer som riksdagen godkänt och som får sin
inom ramen för det skandinaviska
luftfartssamar-

mellan

Sverige

närmare utformning
betet. se prop.1996/97:l26.
bedriva

ning

till

skrifter

För tillstånd
till utländska flygföretag
att
sker en delvis likartad prövning. För tillståndsgivregelbunden
internationell
luftfart
finns myndighetsföre-

sådan trafik
icke

som även dessa tillkommit

i skandinaviskt

samarbete.
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kan vara mer eller mindre omfatför ett trafiktillstånd
Generellt
art och omfattning.
på det sökta tillståndets
skall tillöverväganden
trafikpolitiska
vid
sidan
kan dock sägas att
av
internationella
förpliktelmed
ske i överensstämmelse
ståndsgivningen

Prövningen

tande

beroende

flygföretag
till utländska
som fått
ser. Ett inslag i tillståndsgivningen
betingad granskning
ökad betydelse är en av flygsäkerhetsskäl
av de
flygföretag
tillstånd
Dessa
nationella
utländska
flygföretagens
m.m.
och de har inte svenska
inte under svensk myndighetstillsyn
står
skall

Sverige

kunna

flygföretagets
rättslig
retags

i Chicagokonventionen

Grundtanken

drifttillstånd.

sig

förlita

hemmastat,

men genom kravet
begränsa eller villkora

grund att vägra,
tillträde
till Sverige

är visserligen

att
som sker i
finns en
trafiktillstånd

den myndighetskontroll

sådana utländska

föreligger

där tvekan

flygfä-

om att flygföretaget

regelsysteDet internationella
flygsäkerhetsstandard.
för
viss,
begränän
grad
varierande
i
också
om
en
met ger
- utrymme
—
flygsäkerhetsnivå.
sad, granskning av utländska flygföretags
rimlig

uppfyller

trafiktillstånd
för den
stycket görs undantag från kravet
Undantaget
bruksflygtillstånd.
eller
drifttillstånd
svenskt
har
ett
som
inte
drifttillstånd
gäller, till skillnad från bruksflygtillstånd,
beträffande
motidrifttillstånd
undantaget
det
gäller
är
luftfart utanför Sverige. När
I andra

av att den svenska
öppen för alla svenska
nadstillträdesförordning.

verat

marknaden

för flygtransporter

drifttillståndsinnehavare

genom

i huvudsak
EG:s

är
mark-

i marknadstillträdesförav bestämmelserna
såsom transordningen är en restpost som avser skilda slag av luftfart,
i nämnda EGporter som berör minst en punkt som inte är flygplats
rundflyg
samt arbeten som utförs med hjälp av
mening,
förordnings
för
s.k. aerial work. Något skäl att kräva trañktillstånd
luftfartyg,
Kvar

svenska

såsom

oreglerat

operatörer

för sådan verksamhet

finns

inte. Däremot

finns

skäl

ha kontroll över utländska operatörers verkatt genom tillståndsplikten
skall dock normalt bevilEES-flygföretag
samhet i Sverige. Utländska
till följd
flygsäkerhetsmässigt
godtas
bedöms
kunna
jas tillstånd
om de
för
fri
rörlighet
reglerna i EG:s primärrätt
om
av de grundläggande

tjänster.
stycket ges möjlighet för regeringen att göra undantag från
trafiktillstånd
kravet på
när regeringen genom ett avtal med annat land
överenskommer
att luftfart får äga rum
organisation
eller internationell
inom svenskt område. För närvarande åsyftas härmed främst de multiI tredje

laterala

avtalen

Chicagokonventionen

samt det stora antal bilaterala

luftfartsavtal

och

Transitöverenskommelsen

som Sverige ingått med and-

ra stater.

Enligt

mening bör man inte frångå själva principen om
utredningens
Dänned är det dock inte sagt att tillstånett trañktillstånd.

att det krävs
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det alltid
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måste

SOU

föreligga

anslutande

luftfarten

alltid

skilt

från

trafiktillstånd

skulle

luftfartsavtalet

med närmare

eller

villkor

ens att ett till
för den aktuella

krävas.

eller inte kan inte avgöras

Om ett särskilt trafiktillstånd
bör krävas
genom en allmän regel utan är bl.a. beroende

Hur ett luftfartsavtal
närmare utformning.
lämpliav ett luftfartsavtals
bör
utformas
faller
luftfartspolitisk
fråga
utanför
är
utredgen
en
som
ningens uppdrag. Det kan vidare nämnas att Sverige i framtiden kan bli
bundet av nya typer av luftfartsavtal,
t.ex. till följd av EU:s förhand-

lingar
ralt

med ett antal central- och östeuropeiska
länder om ett multilateområde. Tanken är här att trafikrättigheter
på luftfartens
ut-

avtal

växlas

stegvis

varvid

med

av luftfartsmarknadema
en integration
som mål,
torde krävas. i vart fall under övergångstiden.
utredningen
ändamålsenligt
att i de fall
vore det emellertid

trafiktillstånd

Enligt

trafikrättigheter

enligt ett luftfartsavtaloch trañktillvar medgivna
dessa
inte
prövningen
frågor
låg
på
regeringen
utan på
av
Luftfartsverket,
se vidare under nästa paragraf.
stånd krävs
Det

finns

vidare behov av att genom föreskrifter
närmare reglera
trañktillstånd
utövande
eller
utövande
om
av
av trañkrättigheter
i de fall ett särskilt
trañktillstånd
inte krävs. I luftfartsavtalen,
vilka

frågor

godkänns

till

fartsmyndigheten

och till-

direkt bemyndigande
av regeringen, ges regelmässigt
för Sveriges del Luftfartsverketatt tolka
i avtalet. Vissa andra befogenheter
lämpa vissa bestämmelser

luft-

tillkom-

mer enligt avtalens lydelse staten som sådan utan närmare bestämning.
För att luftfartsavtalen
skall kunna tillämpas
i enlighet med gällande
och i övrigt på ett ändamålsenligt
luftfartspolitik
sätt krävs att regeringbestämmer
får föreskriva
de
en eller den myndighet
som regeringen
för
skall
gälla
beflygningen.
närmare villkor
De
frågor
här
som
som
aktualiseras
tidtabeller,
är t.ex. godkännande
flygpriser
av linjeföring.
och den utbjudna

Vidare kan nämnas med vilka luftfartyg
med inhyrda luftfartyg
frågor om beflygning
m.m.
avstår från att utfärda ett separat trafiktillstånd
när regeringen

trafiken

kapaciteten.

får bedrivas,

Särskilt

kan det vara aktuellt
med myndighetskontroll
mål är just sådana modaliteter
som brukar

då ovan nämnda spörsregleras i luftfartsavtalen.

För att det skall vara möjligt
närmare villkor
att föreskriva
när något
inte utfärdas har ett bemyndigande tagits in ific‘zrseparat trafiktillstånd
de stycket.
för regeringen eller den myndighet
ges möjlighet
regeringen bemyndigar
att bestämma att annan luftfart i förvärvssyfte
än
regelbunden trafik får utövas utan trafiktillstånd
det
lämpligt
med
är
om
hänsyn till luftfartens
Detta stadgande gör det
art eller omfattning.

femte

möjligt
döms

stycket

att från

lämpligen

trafiktillståndsplikten
kunna

tillåtas

undanta

utan den prövning

sådan

luftfart

som kravet

som betrafik-
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tillstånd

Stadgandet

innebär.

står också i samklang

med artikel

5 i Chi-

cagokonventionen.

Meddelande och återkallande av trañktillstånd

m.m.

10 § Trafiktillstånd meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
När trafiktillstånd meddelas, får villkor föreskrivas för tillståndet. Om tillståndet
meddelas av regeringen, får sådana villkor föreskrivas av den myndighet som regeringen bestämmer.
Ett trañktillstånd eller trafikrättigheter enligt 9 § tredje stycket får återkallas helt
eller för viss tid eller begränsas, om tillståndshavaren eller utövaren av trañkrättigheten
inte iakttar de för verksamheten gällande föreskrifterna eller villkoren eller det i övrigt
föreligger särskilda skäl härför.
I första

stycket

utredningens
trañktillstånd

Enligt
anges vem som har rätt att utfärda trafiktillstånd.
finns skäl att överväga om inte prövningen
mening
av
för regelbunden luftfart i ökad utsträckning kan överlåtas

respektive vissa typer av
typer av tillstånd
torde knappast vara av den arten att regeringens
prövningssituationer
I förslaget till luftfartsförordning
prövning
är erforderlig.
anges några
detta
borde
kunna
ske.
detta
där
I
tillståndsprövning
typer av
sammanLuftfartsverket.

till

om
instruktion

med

l988:78

eller

nomisk

2 § andra stycket
förordningen
att enligt
ärenden av större ekoför Luftfartsverket
betydelse skall alltid undereller luftfartspolitisk

också

erinras

hang

Vissa

utrikes-

ställas regeringen.
nuvarande 7 kap. 4 § andra stycket
som motsvarar
eller den myndighet
för regeringen
LL, ges bemyndigande
som regeringen bestämmer
att utfärda villkor för ett trafiktillstånd.
eller traI tredje stycket stadgas om återkallelse
av trañktillstånd

stycket,

I andra

återkallas

helt

innehavaren
viss

linje

trafik

att bedriva
för viss tid, eller

En rättighet

fikrättigheter.

eller

inte iakttar
eller

de villkor

de bestämmelser

viss

linje

skall

kunna

den skall kunna begränsas, om
som gäller rätten att bedriva trafik på
Dessutom
som gäller verksamheten.

begränsas t.ex. när innehavaren
uppställd bestämmelse
inte iakttar en såsom villkor
som
av rättigheten
förpliktelse
eller i en annan internationell
ingår i ett flygtrafikavtal
som
Denna
för Sverige och som gäller utövare av flygtrafik.
är bindande
skall

rättigheten

grund

kunna

för återkallande

på viss

återkallas

eller

eller

internationell
motsvarar
bestämmelse
enligt vilken
en
eller tills vidare
ett tillstånd

linje

av rättighet att bedriva trafik
inpraxis. De flesta luftfartsavtal

begränsning

part har rätt att
en avtalsslutande
förbjuda ett av en annan avtalsslutande part utsett flygbolag
att använda rättigheter att bedriva trafik
på viss linje, vilka beviljats med stöd av avtalet, eller uppställa villkor

nehåller

återkalla
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iakttar de lagar och bestämom inte flygbolaget
melser som gäller i den avtalsslutande
stat som utfärdat rättigheterna
särskilda skäl.
eller det i övrigt föreligger

för dessa rättigheter,

är om hänsynen
och under
utsträckning
mindre

för

anledningen

viktigaste

Den

stycket

till

ingripanden

flygsäkerheten

vilka

villkor

detta

med

skulle

kräva

får

ske kan

stöd
detta.

av tredje
I vilken

i större

eller

avtal. Särskilt
vara reglerat genom folkrättsliga
trafik som sker i kraft av bilaterala
den regelbundna
Detta förhållande
är återspeglat i den föreslagna författ-

utsträckning

gäller

detta

för

luftfartsavtal.

den nationella

regleringen

bör emellertid

framgå att
så skulle påfordra. I 12 kap. l §
kan ske om flygsäkerheten
att hindra luftfartyg
att avgå. Detta
ges också ett särskilt bemyndigande
stadgande avser dock ett ingripande i en specifik situation och det finns
att vidta den för varje
även behov av ett mera generellt bemyndigande

ningstexten.

Av

ingripanden

situation

inom ramen för trafiktillståndsgivningen.
ske genom att det anges att ett ingripande får ske
grund för inskränkning eller
skäl föreligger.
En ytterligare

åtgärden

lämpligaste

kan lämpligen

Detta

när särskilda
villkorande

trafikrättigheter

tiska

relativt

eller
av trafiktillstånd
behovet av att i undantagsfall

mot ett annat land, företrädesvis
sina förpliktelser
enligt avtalet

är det luftfartspoli-

snabbt kunna vidta

åtgärder

motpart, som inte fullgör
en bilateral
och som i strid med avtalet förvägrar
trafik.

För att kunna upprätthålla
i den internationella
den reciprocitetsprincip
som är grundläggande
myndighetsingrikrävs således att undantagsvisa
luftfartsregleringen
eller

svenska

begränsar

flygföretags

panden kan ske.

ÖVRIGA

TILLSTÅND

Tillstånd till inhyrning

och uthyrning av Iuftfartyg

ll § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det behövs av
hänsyn till flygsäkerheten eller annars till luftfarten inom svenskt område, föreskriva
att det krävs tillstånd för att hyra in eller hyra ut ett luftfartyg.
Ett tillstånd enligt första stycket skall vara utfärdat i Sverige.
har motsvarande tillämpning beträffande tillVad som föreskrivs i
5 och 6
stånd som föreskrivs i denna paragraf.

Enligt

eller

behövs

med hänsyn

svenskt

område,

till

motsvarar

nuvarande

7 kap. 7 § LL,

som regeringen bestämmer,
om det
eller annars till luftfarten
inom
flygsäkerheten

föreskriva

ut ett lufrfartyg.
stämmelsen.

hyra

som delvis
den myndighet

denna paragraf,

får regeringen

att det krävs tillstånd
11.3 har beskrivits

I avsnitt

för att hyra

bakgrunden

in eller
till

be-
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dvs. uthymingsverkslag av in- och uthyrning
av luftfartyg,
omfattas av
eller
besättning
med
samhet samt in- och uthyrning
utan
finns ett bemyndigande
bemyndigandet.
I den nuvarande lagstiftningen
tillbehör
eller reservdelar.
upplåtelse
föreskrifter
att meddela
av
om
Alla

finns

mening

utredningens

Enligt

det inte längre något befogat

sådana föreskrifter
av att kunna meddela
bestämmelse
inte tagits med i utredningens

8 kap. Vissa
Trafikregler

varför

någon

intresse

motsvarande

förslag.

för lufttrafiken

bestämmelser
m.m.

l § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar trafikregler
för luftfart samt föreskrifter om vad som i övrigt skall iakttas vid luftfart för att olyckor
och olägenheter skall undvikas.

paragraf

Denna

motsvarar

nuvarande

8 kap. 1 § LL.

för det bemyndigande
tillämpningsområdet
som ges i
i Sverige av de s.k. internationella
traär genomförandet

Det viktigaste

paragrafen
fikreglerna.

förbinder
sig varje för12 i Chicagokonventionen
for
säkerställa
vidta
åtgärder
att varje luftfaratt
dragsslutande
stat att
där, och varje
eller manövrerar
tyg som flyger över dess territorium
nationalitetsmärke,
varhelst
sådant fartyg
bär
dess
ett
luftfartyg
som
beträffande
och
flygning
befinner
sig, iakttar gällande bestämmelser
artikel

Enligt

sig också varje
samma artikel förbinder
fördragsslutande
stat att i dessa avseenden hålla sina egna bestämmelmed dem som
i överensstämmelse
utsträckning
möjliga
i
största
ser
har
I enlighet med konventionen
utfärdas i enlighet med konventionen.
Enligt

manövrering.

fartygs

råd den 27 november

ICAO:s

1951 antagit trafikregler

vilka

har utfär-

har ändDessa trafikregler
dats som bilaga 2 till Chicagokonventionen.
för kontinuerlig
råd och är föremål
rats ett antal gånger av ICAO:s
översyn.

Enligt

myndigas
dela

förslag

utredningens

till

att, efter samråd
luftfart
inom svenskt

Luftfartsverket

trafikregler

för

8 kap.

1 § luftfartsförordning
med Förvarsmakten,
område.

Se vidare

bemedavsnitt

angående tra1961:563
en följd härav kan förordningen
upphävas.
fikregler för luftfarten
finns i utredningStraffbestämmelser
som ansluter till trafikreglema
12.2.

Som

ens förslag

till

14 kap. 1 § luftfartslag.
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2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om flygvägar som luftfartyg skall följa inom svenskt område. Vidare får meddelas
föreskrifter om flygningar över landets gränser.
Denna

paragraf

Bestämmelsen

motsvarar nuvarande 8 kap. 2 § LL.
har stöd i Chicagokonventionen.
får varje fördragsslutande

Chicagokonventionen

i konventionen,

bestämmelserna
ternationella

skall

lufttrafiken

vilken

bestämma

följa

inom

artikel

Enligt
flygväg

för

som den inI artikel
I

dess territorium.

finns
4 i transitöverenskommelsen
avdelning
melse. Även i artikel 5 i Chicagokonventionen

68 i

stat, med förbehåll

bestämen motsvarande
finns bestämmelser
om

flygvägar.

Skyldighet att landa
3 § När det krävs av hänsyn till allmän ordning och säkerhet, får ett luftfartyg uppmaden plats som anvisas. Om ingen anvisning
nas att landa. Fartyget skall då landa
lämnas, skall landningen ske
närmaste flygplats inom landet som är lämplig.
i ett sådant område som avEtt luftfartyg, som utan föreskrivet tillstånd kommer
skall omedelbart lämna området. Det inträffade skall snarast anmälas
ses i l kap. 6
till närmaste flygtrañkledningsenhet. Om ingen annan anvisning lämnas, skall fartyget
snarast möjligt landa enligt vad som sägs i första stycket.
Om ett luftfartyg bryter mot bestämmelserna i första eller andra stycket, får den
fortsatta färden hindras.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver vem som
får besluta om åtgärder enligt denna paragraf och får meddela ytterligare föreskrifter i
de avseenden som avses i paragrafen.
I denna

paragraf,

som svarar

mot

8 kap. 3 § LL,

regleras

frågor

om

landningsplikt.
Enligt

beträffande

landning

påfordra

den regelbundna

har en överflugen
stat rätt att
luftfart. När det gäller

5 i Chicagokonventionen

artikel

rätt föreligga

lär motsvarande

luftfarten
Vidare

överenskommelsen.

icke regelbunden
äger enligt

artikel

9

c

enligt

transit-

i Chicagokonven-

fördragsslutande
stat, på sätt den finner skäligt, rätt att
in över ett förbjudet
område skall
kommer
luftfartyg
att ett
som
landa snarast möjligt på en anvisad flygplats inom dess territorium.

tionen

varje

fordra

när det krävs av hänsyn till
landa. Som ett exempel på
att
uppmanas
det
kan
aktuellt
luftfartyg
bli
när
att landa med hänsyn
att uppmana ett
till allmän ordning kan nämnas den situationen
att någon som har be-

Enligt

allmän

första

stycket

gått ett grovt brott
Rätten att påfordra
med hänsyn
en uppmanad

får ett luftfartyg,

och säkerhet,

ordning

till

försöker

landning

de kostnader

landning.

Ofta

lämna
måste

landet

med hjälp

utövas

och förluster
kan mindre

av ett luftfartyg.
med synnerlig
försiktighet

som kan uppkomma
genom
ingripande
åtgärder vara till-
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med myndigheterna

t.ex. ett samarbete
bestämmelseort.

räckliga,

på fartygets

närmaste

har
när ett luftfartyg
stycket föreskrivs
en landningsplikt
in på ett område där luftfart är förbjuden. Landning skall ske på
inom landet som är lämplig om ingen annan anvisnärmaste flygplats
s.k. luftfartyg
1 kap. 7§ finns det beträffande
ning lämnas. Enligt
av
möjlighet att göra undantag från bl.a. bestämmelsärskild beskaffenhet
I andra

kommit

föreskrivs
i 1 kap. 11 §
serna i 8 kap. Med stöd av den bestämmelsen
motorsegelflygsegelflygplan,
andra stycket luftfartsförordningen
att
ballonger eller luftskepp får fullgöfriflygande
flygplan,
plan, ultralätta

enligt förevarande

ra sin landningsskyldighet
område i närheten.
I tredje
melserna

stycket
i första

Enligt fjärde

regleras

Transport

när ett fartyg

påföljden

bryter

mot bestäm-

och andra stycket.

stycket

överlämnas

bestämmer
het som regeringen
åtgärder enligt denna paragraf.
skrifter

paragraf på varje lämpligt

i de avseenden

regeringen

det

eller den myndig-

att föreskriva
vem som får besluta om
föreDet får även meddelas ytterligare

som avses i paragrafen.

av visst gods

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får av hänsyn till flygsäkerheten eller luftfartsskyddet förbjuda transport med luftfartyg av visst gods eller
föreskriva villkor för sådan transport.
Bestämmelser som rör transport av krigsmateriel finns i lagen 1992:1300 om
krigsmateriel.
Bestämmelser om transport med luftfartyg av farligt gods finns i lagen 1982:821
om transport av farligt gods.
12.3 anser utredningen
att de nui luftfartslagstiftningen
bestämmelserna
varande
av
om transport
bestämmelser
och farligt gods kan utgå. Dessa materiella
krigsmateriel
till lagen 1992:1300
har i stället ersatts med hänvisningar
om krigsSom närmare

har behandlats

i avsnitt

om transport av farligt gods.
och luftfartsskyddet
även kan påMed hänsyn till att flygsäkerheten
verkas av gods som inte är att klassa som farligt gods enligt lagen om
i
bemyndigande
transport
av farligt gods har det tagits in ett generellt
regeringen
myndighet
eller
den
regeringen
första stycket om att
som
föreller luftfartsskyddet
får av hänsyn till flygsäkerheten
bestämmer
villkor
för
bjuda transport med luftfartyg
av visst gods eller föreskriva

materiel

och lagen 1982:821

sådan transport.
I artikel 36 i Chicagokonventionen
tillåter

fördragsslutande

finns

stater att förbjuda

även en bestämmelse
som
reglera användningen

eller
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av fotografiapparater
Regler som ansluter
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på luftfartyg
till

denna

som flyger över dess territorium.
artikel
finns i lagen 1993:1742
om

skydd för landskapsinformation.

Luftfartygshandlingar
5§ I den mån annat inte särskilt föreskrivs i denna lag, meddelar regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer föreskrifter om luftfartygshandlingar.
I denna paragraf,

som motsvarar nuvarande 8 kap. 5 § LL, ges bemyndigande att meddela föreskrifter
I nuvarande
om luftfartygshandlingar.
lagstiftning benämns dessa handlingar fartygshandlingar.
Någon saklig

ändring

är dock inte avsedd.

I Chicagokonventionen
ar i artiklarna
hemmahörande

finns

29 och 34. Enligt

bestämmelser

i en fördragsslutande
medföra

nell luftfart

nationalitets-

om luftfartygshandlingvarje luftfartyg
som är
stat och som används i intematio-

artikel

29 skall

och registreringsbevis,

luftvärdighetsbevis,
certifikat

vederbörliga

för varje medlem

av besättningen,

resedagbok,
licens

för radioutrustning

som finns ombord,
lista
passagerare,

befordrar
om luftfartyget
avgångs- och bestämmelseort,

med

deras namn

samt

gods, manifest och detaljerade uppgifter om godom det befordrar
set.
När det gäller resedagbok föreskrivs
i artikel 34 att det för varje luftluftfart skall föras en sådan, i vilken
fartyg som används i internationell
det skall

varje
nen.
Det

föras

uppgifter

dess besättning och
angående luftfartyget,
föreskrivs
i
med konventioenlighet
på
sätt
resa
som

företagen
finns

handlingar

även

närmare

som skall finnas ombord
skall vara utformade.
När

rörande

vissa

luftfartygs-

innebär

Bemyndigandet

till

bestämmelser

i kap. 11 i bilaga 2 till Chicagokonventionen.
både en rätt att föreskriva
vilka handlingar
och en rätt att föreskriva
hur dessa handlingar

det gäller

att det finns

vad som särskilt föreskrivs
bestämmelser
om nationalitets-

2 kap. och om luftvärdighets-

i lagen kan det hänvisas
och registreringsbevis

och miljövärdighetsbevis

i 3 kap.

i
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6 § Om någon för att kunna ta till vara sin rätt behöver ta del av innehållet i en luftfartygshandling, skall han få det.
I det allmännas verksamhet gäller i stället bestämmelsernai tryckfrihetsförordningoch
sekretesslagen1980: 100.
en
nuvarande
8 kap. 6§ LL, regleras
som motsvarar
Bestämmelsen
rätten att ta del av luftfartygshandlingar.
om rätten att ta
infördes efter mönster av dåvarande 39 §
del av luftfartygshandlingar
sjölagen om rätt att ta del av dagbok prop. 1957:59 s. 131 f.. En motfinns numera i 18 kap. 5 § sjölagen 1994: 1009.
svarande bestämmelse

paragraf,

I denna

i rätten att ta del av
som äger samband
hänger samman
med annat fartyg. Begränsningen
med sammanstötning
1966:145
prop.
sjöförklaring
för
med rättegångsreglema
s. 141 och
bestämmelser
i luftfartslagen.
saknas att införa motsvarande
anledning
Bestämmelsen

i sjölagen

vederbörande

handlingar

Förevarande

bestämmelse

innehåller
såvitt

en begränsning
anteckning

gäller

gäller till

skillnad

från bestämmelsen

i sjöla-

gen inte enbart dagbok utan även andra fartygshandlingar.
för
I uttrycket
att kunna ta till vara sin rätt ligger en begränsning
tillskydd mot en alltför vidsträckt
som får anses utgöra ett tillräckligt

lämpning
lämpningen
materiella

även vid tillav paragrafen. Paragrafen torde få betydelse
rättegångsbalken
i
38
3
§
kap.
bestämmelsen
om den
av
editionsplikten.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter
om skyldighet för dem som tjänstgör ombord på luftfartyg att medföra flygcertifikat
och andra handlingar.
som motsvarar nuvarande 8 kap. 7 § LL, regleras fråför dem som tjänstgör ombord på luftfartyg
att medgan om skyldighet
och andra handlingar.
föra flygcertifikat

I denna paragraf,

ovan under 5 § skall enligt artikel 29 i Chicagokonveni en fördragsslutande
stat
luftfartyg
som är hemmahörande
certifikat
vederbörliga
medföra
luftfart
internationell
och som används i
Bestämmelsen
i 5 § om luftfartygsför varje medlem av besättningen.
varför det beinte anses omfatta certifikat,
kan emellertid
handlingar
Som nämnts

tionen

varje

bestämmelse
om skyldighet
en särskild
medföra
flygcertifikat.
ombord på luftfartyg
att

hövs

för

dem

som tjänstgör

407

408

Férfattningskommentar

SOU

9 kap. Lufttransporter
skäl som har redovisats
i kapitel 13 har utredningenbortsett från
redaktionell
-inte
i
25
§
kap.
9
ändring
föreslagit
några
ändringar av
en
bestämmelserna
i 9 kap. LL. Eftersom
dessa bestämmelser
i oförändrat
skick har förts in i utredningens
förslag till ny luftfartslag
har någon
Av

författningskommentar

10 kap. Ansvaret

till bestämmelserna

för skador

genom

inte utformats.

luftfart

Skadeståndsansvaret
1 § För skador som vid ett luftfartygs användande i luftfart tillfogas personer som inte
befinner sig ombord på luftfartyget eller egendom som inte transporteras med luftfartyget, är den som brukar luftfartyget ansvarig även om denne inte är vållande till skadan.
Vid tillämpningen av första stycket skall den som är inskriven som ägare i det luftfartygsregister där luftfartyget är registrerat anses vara brukare, om inte någon annan
har skrivits in eller antecknats som nyttj anderättshavarei detta register. Är ett luñfartyg
antecknat i bihang till ett lufifartygsregister är den som är antecknad som ägare där att
anse som brukare enligt första stycket. Är ett luftfartyg oregistrerat är den som faktiskt
brukar luftfartyget att anse som brukare enligt första stycket.
Om atomskada gäller särskilda bestämmelser.
I första

stycket

1922:382

föreskrivs

angående

i överensstämmelse

ansvarighet

svar för skador som drabbar tredje
som drabbar personer eller egendom
eller föremål

faller

med nuvarande

1 § lagen

för skada i följd

strikt anav luftfart,
gäller skador
man. Bestämmelsen
på marken när ett luftfartyg
störtar

ned från det. Det kontraktsrättsliga

ansvaret för skamed
gods
ett luftfartyg
passagerare
som transporteras
regleras i 9 kap. Skador som drabbar dem som tjänstgör ombord på ett
luftfartyg
ersätts bl.a. genom de försäkringssystem
som finns avseende
arbetsskador.
dor

eller

För att ansvar skall inträda enligt förevarande
paragraf skall skadan
ha uppkommit
vid luftfart,
vilket förutom
själva flygningen
även omfattar start- och landningsmanövrema.
Från det strikta ansvaret enligt
denna paragraf finns det ingen möjlighet
att exculpera sig. Till skillnad
från den nuvarande regleringen
skall det strikta ansvaret formellt
bäras
av brukaren och inte av ägaren.
Genom bestämmelsen
i andra

stycket presumeras dock den som är
där luftfartyget
i
det
luftfartygsregister
ägare
är registresom
har
skrivits
brukare
inte
in
eller
antecknats
någon
rat vara
annan
om
i detta register, i vilket fall denne skall anses
som nyttjanderättshavare
förutsätts
vara brukare. När någon annan än ägaren brukar luftfartyget
inskriven

således att denne skall ha skrivits
in eller antecknats
som nyttjanderättshavare
för att han skall anses vara brukare eni luftfartygsregistret

1999:42
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Detta gäller såväl för luftfartyg
som är registrerade i
i utländska
för
luftluftfartyg
luftfartygsregistret
som
till
2
8§
kap.
förslag
luftfartslag
utredningens
fartygsregister.
Enligt
för
luftfartyg
skall om någon annan än ägaren brukar ett registrerat

ligt första

det

stycket.

svenska

och nyttjanderätför en bestämd tid om en månadinskrivning
enligt lagen 1955:227
om
av rätt till
efter
skriftlibrukaren
upplåtelsen
luftfartyg
upplåtaren eller
genast
i luftfartygsregistret.
Till
till anteckning
gen anmäla detta förhållande
tid eller

obestämd

ten inte skrivits

således samtliga nyttjanderättskommer
av denna bestämmelse
tid
luftfartyg
svenskregistrerade
upplåtelser
som avser obestämd
av
omfattas
bestämmelsen
i
månad
eller en bestämd tid om minst en
att
av
första stycket. När det gäller upplåtelser
som understiger
en månad
Är
finns det inget hinder mot att dessa antecknas i luftfartygsregistret.

följd

antecknat i bihang till ett luftfartygsregister
är den som är
ett luftfartyg
första
brukare
stycket. Är
enligt
antecknad som ägare där att anse som
vid
oregistrerat är den som rent faktiskt brukar luftfartyget
ett luftfartyg
att anse som brukare enligt första stycket.
till de särskilda regler om atomstycket görs en hänvisning
åsyftas atomansvarighetslagen
hänvisningen
med
skada som finns;
innebär att utanför bestämmelserna
i 10 kap.
Hänvisningen
1968:45.

olyckstillfallet
I tredje

faller

i 1§
av atomskada
som ryms under definitionen
dvs. dels skada som orsakas av radioaktiva
produkt eller av radioaktieller radioaktiv
hos atombränsle

sådana

skador

atomansvarighetslagen,
egenskaper

eller andra farliga
med giftiga,
explosiva
i förening
va egenskaper
egenskaper hos bränslet eller produkten, dels skada som orsakas av
i en atomanläggning
strålning från annan strålningskälla
än
joniserande
atombränsle

eller

radioaktiv

produkt.

Bestämmelserna

i samband

i 10 kap. omfat-

med transporter

skador
tar dock konventionella
som i och
6-8 §§.
atomansvarighetslagen
jfr
i
för sig omfattas
regleringen
av
Likaså gäller dessa bestämmelser
även för alla slags skador som har
material
i samband med lufttransport
uppkommit
av annat radioaktivt
än sådant som omfattas av atomansvarighetslagen.
kapitel
gäller förevarande
Genom en hänvisning
i 1 kap. 2 och 3
för
inte bara för civil utan också för militär luftfart och annan luftfart
statsändamål

jfr

NJA

1983 s. 836.

2 § Uppstår till följd av luftfart med två eller flera luftfartyg en skada på något av luftfartygen eller på en person som befinner sig ombord på något av lufifartygen eller
egendom som transporteras med något av dem, skall vad som i 1 § sägs inte tillämpas
en sådan skada.
Denna
inte för

2 § andra stycket i 1922 års lag. 1 § gäller
motsvarar
eller person eller
kollisionsskador
som drabbar ett luftfartyg

paragraf
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med detta. För sådana skador gäller i stället
som transporteras
och culpaansvar.
En pasregler om principalansvar
skadeståndslagens
kollisionsskada
kan
som har drabbats av en
sagerare på ett luftfartyg
därför vända sig antingen mot brukaren
och
av det andra luftfartyget

egendom

åberopa

vållande

på dennes

sida eller

och åberopa dennes ansvar enligt

mot

den egna tlygfraktföraren

9 kap.

Preskription
3 § Den som har fordran på ersättning enligt detta kapitel förlorar rätten att kräva ut sin
fordran, om han inte väcker talan inom två år från den händelse som orsakade skadan.
Vill den, mot vilken anspråk på skadestånd enligt detta kapitel gjorts gällande, av denna anledning föra talan mot annan skall denna väckas inom två år från det att skadeståndet betalades, om detta skett utan rättegång, i annat fall inom två år från det att han
genom lagakrañvunnen dom förpliktats att betala skadestånd.
Föreligger på grund av samma olycksfall ömsesidiga skadeståndsanspråkfår dessa,
utan hinder av vad som anges i första stycket, kvittas mot varandra.
som svarar mot 6 § i 1922 års lag, regleras frågan om
Paragrafen
av anspråk enligt
avser endast preskription
således
Bestämmelsen
inte
förevarande
gäller
anspråk på erkapitel.
allmänna grundsatsättning för skada i följd av luftfart som grundas
I denna paragraf,

preskription.

ser om strikt ansvar för skada i följd av farlig militär
gäller regeln inte heller
NJA 1983 s. 836. Självfallet
vållande.
grund
på
svarar
av eget

verksamhet

jfr

för den som an-

finns

inhuvudregeln
att preskription
som orsakade skadan. Preskriptionstiden
och inte från det skadeeffekten
räknas således från olyckstillfallet
uppträdde. I andra punkten samma stycke finns en bestämmelse
om förI första

stycket

första

punkten

träder två år från den händelse

längning

av preskriptionstiden

vid viss regresstalan.

Ansvarsförsäkring
4 § För det ansvar som anges i l § skall det finnas en ansvarsförsäkring för ett luftfartyg som används till luftfart. Försäkringsplikten åligger den som enligt 1 § andra stycket är att anse som brukare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver närmare
bestämmelser om försäkringsplikten enligt första stycket.
Vad som sägs i första stycket gäller inte svenska staten.
I denna
föreskrivs

i nuvarande
lagstiftning,
som saknar motsvarighet
till täckande av det ansvar som
ett krav på ansvarsförsäkring
paragraf på ansvarsförsäkring
gäller
Kravet i förevarande

paragraf,

anges i l
luftfartyg
som är registrerade

i Sverige

såväl som i andra

länder

samt
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luftfartyg.

även oregistrerade

Kravet

på ansvarsförsäkring

gäller endast

vilket innebär att kravet inte omfatsom används till luftfart,
i
luftfartygsregistret
tar luftfaityg
men som inte ansom är registrerade
åligger den som enligt l § andra stycket är
vänds. Försäkringsplikten

luftfartyg

att anse som brukare. Det kan anmärkas att det även finns ett krav på
Detta krav är
i artikel 7 i licensieringsförordningen.
ansvarsförsäkring
i och med att det är ett krav för
vidmakthålla
att få respektive
en operativ licens, vilken erfordras för att
lufttransporter.
få bedriva kommersiella
emellertid

annorlunda

något

utformat

för regeringen eller den mynges ett bemyndigande
föreskriva
bestämmer
närmare bestämmelser
dighet som regeringen
att
omfattar
Detta bemyndigande
även en rätt att
om försäkringsplikten.
I andra

stycket

bestämmelser

kompletterande

meddela

beträffande

den försäkringsplikt

i licensieringsförordningen.
som föreskrivs
gäller bestämmeli 1 kap. 2 och 3
Till följd av bestämmelserna
serna i 10 kap. även svensk militär luftfart och annan luftfart för statsändamål. För att svenska staten inte skall behöva försäkra sina luftfartyg har det i tredje stycket gjorts ett generellt
kravet på ansvarsförsäkring.
ten beträffande

11 kap.

bärgning

Flygräddningstjänst,

undantag

för svenska

och undersökning

sta-

av

luftfartsolyckor
Flygräddningstjänst
l § Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i räddningstjänstlagen 1986:1102.
Ett lufifartygs ägare eller, om fartyget inte används av ägaren, den som brukar det i
luñfartyg eller vid flygplatser eller andra anägarens ställe och de som tjänstgör
läggningar för luftfarten är skyldiga att delta i flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar bestämmelser om ersättning av allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid personskador gäller lagen 1977:265 om statligt personskadeskydd och lagen
1977:266 om statlig ersättning vid ideell skada m. m.
motsvarar nuvarande 11 kap. l § LL.
stycket görs en hänvisning till bestämmelserna
om flygrädddenna
Enligt
lag gäller
1986:1102.
i
räddningstjänstlagen
ningstjänst
med undantag för
inom Sveriges sjöterritorium
att vid flyghaverier
Denna

paragraf

I första

vattendrag,
Mälaren,

kanaler,

hamnar

inom

och andra

Sveriges

insjöar

ekonomiska

än Vänern,
skall

Vättern

och

Luftfartsverket

samt
zon
i andra vatten och på land
Vid flyghaverier
svara för räddningstjänsten.
Bestämmelser
på kommunerna.
ligger ansvaret för räddningstjänsten
område
finns i utredutanför
svenskt
svensk
flygräddningstjänst
om

ningens

förslag till

11 kap. 1 § luftfartsförordning.
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I

andra

stycket

regleras

skyldigheten

att

medverka

i

flygrädd-

ningstjänsten.

Bärgning
2 § Den som bärgar ett luñfartyg som har förolyckats eller befinner sig i nöd och alla
som medverkar vid bärgningen har rätt till bärgarlön. Detsamma gäller vid bärgning av
gods ombord på ett sådant fartyg eller av något som hör till fartyget eller godset. I fråga
om bärgarlönen tillämpas bestämmelserna i 16 kap. 3 § tredje och fjärde styckena, 5 §
första stycket andra och tredje meningarna, 6 § och 10 § tredje stycket sjölagen
1994:1009. Den som i en sådan nödsituation räddar människor från fartyget eller
medverkar vid deras räddning har också rätt till en del av bärgarlönen. De särskilda
kostnader som någon i övrigt har haft för bevarandet av ett luftfartyg eller av gods skall
också ersättas, om kostnaderna har varit nödvändiga.
Den som deltar i en bärgning trots ett uttryckligt och befogat förbud av fartygets
befälhavare, ägare eller, om fartyget inte används av ägaren, den som brukar det i ägarens ställe har inte rätt till bärgarlön. Detsamma gäller i fråga om ersättning för kostnader för bevarande av fartyg och gods.
sådan bärgning
Bestämmelserna om bärgning i denna paragraf tillämpas inte
avsesi
§
sjölagen.
16
kap.
1
l
som
11 kap. 2 § LL.

motsvarar nuvarande
i luftfartslagen
Bärgningsreglema

Denna paragraf

hänvisar

i viss

utsträckning

till

att reglerna om bärgning och bärgarlön praktiskt sett inte har tillnärrnelsevis
samma betydelse för luftfarten
har det övergripande
syftet att
bärgning
för
sjöfarten. Reglerna om
som

sjölagen.

Det kan dock anmärkas

och last eller med andra ord att
till bärgning av luftfartyg
uppmuntra
LuftDetta gäller bl.a. reglerna om bärgarlön.
hindra värdeförstöring.
att bärgarlön skall betalas bara då bärgningsansluter regelverket till en sjörättslig
Därigenom
sammanfattas
med uttrycket no cure
engelska brukar

regler

fartslagens
företaget

princip som
no pay.
I första

innebär

har lyckats.

stycket

regleras

i vilka

fall

det föreligger

rätt till

-

bärgarlön

som någon haft för bevarandet av ett luftfartyg eller av gods. Bärgning kan ske till sjöss jämväl som på land eller i luften. Fall av bärgning i luften torde dock vara mycket ovanliga
luftballongoch i praktiken torde de endast komma i fråga beträffande

och ersättning

för kostnader

för nödvändiga
kostnader
och ersättning
er. Reglerna
om bärgarlön
det
svenska
infört
i
luftfartygsregistret
gäller oavsett om luftfartyget
är
för nödvändiga
kostnader
eller inte. Vid bestämmandet
av ersättning
analogt. Det har tidigare funnits en
skall bärgningsreglema
tillämpas

regel om att lastägare
bärgats eller bevarats

bara svarade med godset när deras egendom
1995/96:16

hade

se prop.
s. 111. I och med att denna
har lastägama ett personligt ansvar för den bärgarregel har avskaffats
lön och kostnadsersättning
som belöper på dem.
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en regel om bärgning i strid mot ett uttryckligt
När ett förbud är befogat får avgöras genom rättseller dess last hotar miljön, torde det dock bara
praxis. Om ett luftfartyg
finnas fog för ett förbud.
i rena undantagsfall
Av tredje stycket framgår att sjölagens regler om bärgning har föreI andra

stycket

förevarande

träde framför
ställt

eller

finns

förbud.

och befogat

förolyckat

paragraf. Det betyder att bärgning av ett nödeller gods från luftfartyget
följer

luftfartyg

——
om bärgningen sker i ett farvatten. Enligt förarbetena
farvatten en vidsträckt
betydelse se
till 16 kap. sjölagen har uttrycket
till
farleder
inte
eller i övrigt
begränsat
Uttrycket
1995/96:
16.
är
prop.

sjölagens

regler,

alla
utan omfattar
vattenfarkost
och
alla
vatten
av
helt
omfattning.
obetydlig
Reglerna är
inte
är
vatten överhuvud
av
som
tillämpliga
på fria havet men också på hamnar och på inre farvatten

till

av större
som trafikeras
någon form
där det går att framföra

vattenområden

fartyg

vattenhål e.d. är däremot
som sjöar, kanaler och floder. Dammar,
i
16
sjölagen.
kap.
farvatten i den mening som avses

inte

3 § Den som har en fordran på bärgarlön eller ersättning för kostnader enligt 2 § har
luñpanträtt i fartyget eller godset med förmånsrätt enligt 4§ l förmånsrättslagen
1970:979, om bärgarlönen eller ersättningen avser åtgärder som har avslutats i Sverige.
En yngre fordran har företräde framför en äldre. Fordringar som har uppkommit på
grund av samma händelse har lika rätt till betalning.
För att ett luftfartyg skall få lämna den plats, där åtgärderna för bärgningen eller
bevarandet avslutades, eller ägaren skall ta godset i besittning, krävs att borgenärema
medger det. Detta gäller dock inte, om borgenärema har fått betalt för sina fordringar
eller säkerhet har ställts.
nuvarande
11 kap. 3 § LL, regleras
som motsvarar
för
fordran
eller
luftpanträtt
bärgarlön
frågan om uppkomsten
av
ersättning för särskilda kostnader som varit nödvändiga för bevarandet

I denna

paragraf,

av ett luftfartyg
förhållande
till

i
eller av gods, samt en sådan fordrans prioritetsordning
Paragrafen bygger på art. IV paragraf
andra fordringar.

1 och 2 i Genévekonventionen.

uppkomst. Luftutan avtal genom fordringens
allt som bärgats eller bevarats. Avser luftpanträtten
flera föremål,
följer det av allmänna principer att varje föremål svarar
ägarförbehåll
har företräde framför
för hela skulden. Luftpanträtt
som
Luftpanträtt

panträtten

belastar

stiftas

omfattar

egendomen.

4l3
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4 § Luftpanträtt omfattar inte ersättning som på grund av försäkring eller av någon
annan anledning utgår för skada på luftfartyg eller gods.
Denna

paragraf

nuvarande

motsvarar

11 kap. 4 § LL.

omfattar panträtt vad som trätt i stället för skadad eller
På
sjörättens område finns dock ingen allmän panträttslig
pant.
När det gäller sjöpanträtt
är således surrogation
surrogationsprincip.
I allmänhet

förlorad

se prop. 1973:42 s. 288 ff. och 3 kap. 49 § sjölagen. Det har
inte ansetts motiverat
att ha olika lösningar för sjö- och luftpanträtt
se
Även om det finns skäl som talar för att luftf..
378
1973:42
prop.
s.
utesluten

panträtt

även skall

omfatta

och annan ersättning
kan dessa skäl inte anses vä-

försäkringsersättning

som utgår för skada på säkerhetsobjektet,
att frångå överensstämmelsen
ga så tungt att det finns anledning
sjörätten.
Att luftpant- och sjöpantborgenärer
är frånkända surrogationsrätt
från den krets intressenter

även lett till
mån försäkring

att dessa uteslutits
gäller enligt 54 § lagen om försäkringsavtal

med
har

till

vars för1927:77.

5 § Säljs luftfartyget eller godset exekutivt, upphör luftpanträtten sedan försäljningen
har vunnit laga kraft och köpeskillingen erlagts. Borgenärema har rätt till betalning ur
köpeskillingen enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.
Luftpanträtten i godset upphör, om det genom lossning ställs till avsändarens eller
mottagarens förfogande. Om godset lämnas ut utan borgenärens tillstånd, svarar den
som tar emot godset för fordringen, om han kände till denna. Han svarar dock inte för
mera än det värde som godset hade vid lossningen.
Denna paragraf

Luftpanträtt
trätt

upphör

och det tredje

behandlas

fallet

fallen

i nästa paragraf.

behandlas

Frågan

i förevarande

om förverkande

i 36 kap. BrB.

I första

stycket

säljs exekutivt,

föreskrivs

upphör

således

luftpanträtten

om exekutiv
kap. 8 § KL och 11 kap. UB.

laga kraft.

11 kap. 5 § LL.

infrias. Luftpangenom att fordringen
exekution,
godsets utelämnande,
pre-

normalt

även upphöra genom
De två första
och förverkande.

kan

skription

paragraf

helt med nuvarande

överensstämmer

Bestämmelser

att om luftfartyget
sedan försäljningen

försäljning

eller

av luftfartyg

godset

har vunnit
finns

i 8

i godset, om det genom
luftpanträtten
eller mottagarens förfogande. Om godset
tillstånd,
lämnas ut utan borgenärens
svarar dock den som tar emot
godset för fordringen,
om han kände till denna. För att en borgenär inte
skall hamna i bättre ställning än om godset inte lossats svarar inte den

Enligt

lossning

andra

ställs till

stycket

upphör

avsändarens

som tagit emot godset för mera än det värde som godset hade vid lossningen. På ansvaret för en befälhavare
som lämnat ut godset utan bor-
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tillstånd
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om utomobligatoriskt

skadestånd
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att till-

lämpa.
6 § Luftpanträtten i ett luftfartyg, som är registrerat i Sverige, upphör efter tre månader
från den dag åtgärderna för bärgningen eller bevarandet av fartyget avslutades. Detta
gäller dock inte, om borgenärens anspråk
panträtt inom samma tid har anmälts till
Luftfartsverket för anteckning i luñfartygsregistret och dessutom överenskommelse har
träffats om panträttens belopp eller talan om panträtten har väckts i laga ordning.
Bestämmelserna i första stycket gäller också om fartyget är registrerat i ett annat
land som har biträtt Genêvekonventionen. Borgenärens anspråk på panträtt skall i sådant fall anmälas hos den myndighet som för inskrivningsboken för fartyget.
Om fartyget inte är registrerat eller om det är registrerat i ett annat land än som anges i andra stycket, upphör luftpanträtten efter ett år från den dag åtgärderna för bärgningen eller bevarandet av fartyget avslutades. Detta gäller dock inte, om inom samma
tid överenskommelse har träffats om panträttens belopp eller talan om panträtten har
väckts i laga ordning.
Denna

paragraf

motsvarar
i paragrafen

nuvarande

11 kap. 6 § LL.

är hämtat från art. IV paragraf 4 i Genevekonventionen.
Enligt denna bestämmelse får de i konventionen
upptaginte erkännas i andra fördragsslutande
stater efter tre
na luftpanträttema
Innehållet

eller bevaranmånader från avslutandet
av åtgärderna för bärgningen
inom denna tid har antecknats i inskrivningsbodet, om inte rättigheten
ken enligt artikelns paragraf 3 och en överenskommelse
har träffats om
talan
väckts
rättighetens belopp eller
om rättigheten.

Undersökning

av Iuftfartsolyckor

7 § Om undersökning från säkerhetssynpunkt av luftfartsolyckor och andra händelser
som berör luftfarten finns bestämmelser i lagen 1990:712 om undersökning av olyckor.
Denna

paragraf

överensstämmer

helt med nuvarande

11 kap. 7 § LL.

I

till de bestämmelser
om undersökning
en hänvisning
andra
från säkerhetssynpunkt
och
händelser
luftfartsolyckor
som
av
1990:712
undersökning
berör luftfarten
finns
i
lagen
om
av
som

paragrafen

olyckor.

görs
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Särskilda

12 kap.

bestämmelser

12 kap. LL, finns samlat ett
som motsvarar nuvarande
olikartad
antal bestämmelser
natur. Huvuddelen
av kaav sinsemellan
1-3 §§. I kapitlet finns också
pitlet rör tvångsåtgärder
mot luftfartyg

I detta kapitel,

om kostnader för vissa förrättningar
§ samt om drogtester 6 §.

bestämmelser

läggningar

5

Avgångsförbud

4 §,

om radioan-

m.m.

l § Luftfartsverket eller den som verket utser får förbjuda en flygning och hindra ett
luftfartyg från att avgå om det, när flygningen skall påbörjas, kan antas att luftfartyget
inte uppfyller de villkor som anges i denna lag eller som har fastställts med stöd av
lagen. Detsamma gäller när annars för flygningen fastställda villkor inte är uppfyllda.
Om någon annan än Luftfartsverket har meddelat beslutet, skall beslutet genast anmälas
till verket och prövas av detta.

paragraf motsvarar nuvarande 12 kap. 1 § LL. Enligt paragrafen
inte är
kan ett luftfartygs
avgång förbjudas och hindras om vissa villkor
bestämmelser
i 11 kap.
uppfyllda. För sjöfartens del finns motsvarande
Denna

fartygssäkerhetslagen
Exempel

luftfartyget

1988:49.

paragraf är att
som avses i förevarande
inte är behörigen beeller miljövärdigt,
dokumentation
eller att det saknar föreskri-

på sådana villkor
inte är luftvärdigt

mannat, saknar
ven försäkring.

erforderlig

avgång tillkommer
eller hindra ett luftfartygs
att förbjuda
skall i
Luftfartsverket
eller den som verket utser. Med Luftfartsverket
och som bl.a.
regel avses en person som tjänstgör vid Luftfartsverket
eller luftfartyhar till uppgift att utföra tillsynen av flygverksamheten
Rätten

samt annan tillsyn eller en person som Luftfartsvergets luftvärdighet
ket särskilt befullmäktigar
att vid behov vidta de åtgärder som avses i
bestämmelsen.
hindra ett
Den i paragrafen reglerade rätten att förbjuda och/eller
luftfaratt starta omfattar såväl svenska som utländska
har förbjudits att lämna en flygplats innan rättelse
tyg. Att ett luftfartyg
förs till
innebär givetvis inget hinder mot att luftfartyget
har vidtagits
från

luftfartyg

som finns på flygplatsen.
en reparationsverkstad
När ett luftfartygs
avgång skall hindras torde det i flesta fall vara
på platsen vägrar fárd- eller starttillstånd.
tillräckligt
att trafikledningen
Är detta inte tillräckligt
får hjälp begäras av polismyndighet.
Vid
måste

luftfartyg
paragraf på utländska
av förevarande
del
till
6.2
Chicagokoni
8
bilaga
till
stadgandet
tas
ogiltighet
Enligt detta stadgande, som rör tillfällig
av luft-

tillämpningen
hänsyn

ventionen.

värdighetsbevis,

är den stat där en skada inträffat,

skyldig

att tillåta

att
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registreringsstat
avgår om luftfartygets
villkor iakttas.
det. I vissa fall skall dock särskilt föreskrivna

det skadade

luftfartyget

medger

paragraf beslutat förbud
Den som bryter mot ett enligt förevarande
kan dömas enligt 17 kap. 13 § BrB för överträatt starta ett luftfartyg
delse av myndighets
bud.
2 § innehavaren av en flygplats får hindra ett luftfartyg från att avgå om avgifter för
användningen av flygplatsen och tjänsterna för luftfarten, som avser fartygets senaste
ankomst, uppehåll och avgång, inte har betalats och säkerhet inte har ställts.

paragraf

Denna

nuvarande

motsvarar

12 kap. 2 § LL. Enligt

paragrafen

från att avgå
flygplatshållare
en rätt att hindra ett lufifartyg
av flygplatsen och tjänsterna för luftfarom avgifter för användningen
ten som avser fartygets senaste ankomst, uppehåll eller avgång, inte har
betalats och säkerhet inte har ställts. Se vidare avsnitt 9.7.
ges varje

3 § I lagen l939:6
om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg finns bestämmelser om
kvarstad
får
på vissa luftfartyg.
inte
läggas
att
med nuvarande
12 kap. 3 § LL,
som helt överensstämmer
till lagen l939:6
görs en hänvisning
om frihet från kvarstad för vissa
har
luftfartyg.
I denna lag, genom vilken 1933 års kvarstadskonvention
införlivats
i svensk rätt, förbjuds att vissa luftfartyg
beläggs med kvari
stad. Det skulle kunna övervägas om inte denna lag borde arbetas

I paragrafen,

luftfartslagen.
Sverige

om
härav finner

att det finns skäl att se över
anser emellertid
vid kvarstadskonventionen.
Med anledning

Utredningen
bör

stå kvar

utredningen

inte skäl att närmare

överväga

ett sådant inar-

betande.
I sammanhanget

kan erinras

kel 27 i Chicagokonventionen

patentanspråk.

Sveriges

i artiom att det finns en bestämmelse
rörande frihet från kvarstad på grund av

skyldigheter

sedda

enligt

1967:837

denna
vilken

artikel

är tillgodo-

föreskriver

att utan
genom 5 § patentlagen
utländskt fartyg, luftfarutnyttjas
av patent må uppfinningen
samfärdsmedel
för dess behov, när det tillfältyg eller annat utländskt
till riket vid regelbunden trafik eller eljest. Vidare föreligt inkommer
hinder

och
att regeringen äger förordna, att reservdelar
tillbehör
till luftfartyg
utan hinder av patent må införas till riket och
hemmahörande
i främmande
användas här för reparation av luftfartyg,
skrivs

i denna paragraf

förmåner medges för svenska luftfartyg.
Med
stat i vilken motsvarande
utfärdat
stöd av detta bemyndigande
har regeringen
kungörelsen
till
1967:845
om införsel och användning av reservdelar och tillbehör

luftfartyg

utan hinder

14 19-0665Nyluftfanslag

av patent.
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Avgifter och andra ersättningar för förrättningar
4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter och andra ersättningar för förrättningar och tillstånd enligt denna lag
och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt enligt EG-förordningar på den
civila luftfartens område. Beslut angående kostnad som är förfallen till betalning får
verkställas enligt utsökningsbalken.

paragraf,

Denna

som motsvarar
angående avgifter

bestämmelser

och tillstånd

luftfartens

område.

heter på den civila
stat enligt

innehåller

LL,

för förrättningar

har gjorts ett tillägg med avseende på förrätthar
sin grund i EG-förordningar
på den civila
som
1994:1808
behöriga
myndigI förordningen
om

luftfartens

och fullgöra

frågor

pröva

12 kap. 4§

och andra kostnader

I paragrafen

och tillstånd.

ningar

nuvarande

anges de myndigheter
som skall
uppgifter som åligger en medlemsinom Europeiska gemenskapen
och

område

de olika

som beslutats
luftfart.
I denna förordning

rättsakter

som rör civil
finns emellertid

inga föreskrifter

om behöriga myndigheter
eller andra kostnader.

om avgifter

Radioanläggningar
5 § Det finns särskilda bestämmelser om innehav och användning av radioanläggningar
ombord på luftfartyg och inom markorganisationen.
med nuvarande
12 kap. 5 §
som helt överensstämmer
till bestämmelser
i annan lagstiftning
görs en hänvisning
om inneombord
och
på
luftfartyg
radioanläggningar
hav och användning
av
i
första
hand
laåsyftas
hänvisningen
Med
inom markorganisationen.
Det kan i och for sig ifrågagen 1993:599
om radiokommunikation.

I denna paragraf,
LL,

behövs. Med hänsyn till den betysättas om den aktuella hänvisningen
har,
bestämmelserna
delse för luftfarten
om radiokommunikation
som
härom i Chicagokonventionen,
och att det finns bestämmelser
anser
dock utredningen
att det är befogat med en hänvisning.
När

det gäller

bestämmelserna

i Chicagokonventionen

kan nämnas

förbinder
sig de fördragsslutande
staterna
att i artikel 28 i konventionen
för att underlätta
internasörja för radiotjänst
bl.a. att på sitt territorium
till
konventionen
intematiodet
i
lO
bilaga
tionell luftfart.
Vidare finns
nella

normer

och tillämpningsförfaranden

avseende

teletjänst

för

luft-

farten.
I artikel

30 i Chicagokonventionen
denna artikel

Till
tygs radioutrustning.
7 av bilaga 6 till konventionen
medföras

ombord

till konventionen.

på luftfartyg.

finns

bestämmelser

ansluter

om luftfari kap.
sig bestämmelser

rörande den radioutrustning
som skall
Ämnet berörs även i kap. 5
av bilaga 2
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Drogtester
6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den
som fullgör tjänst som är av betydelse för flygsäkerheten eller luñfartsskyddet skall
genomgå drogtest.
saknar helt motsvarighet

paragraf

Denna

snitt 7.6 har utredningen
Med

bakgrunden

utvecklat

avses i denna paragraf

droger

i nuvarande

lagstiftning.

I av-

till paragrafen.

samtliga

medel,

inklusive

alko-

hos dem som omfattas av
hol, som kan påverka tjänstgöringsfönnågan
Således omfattas
bestämmelsen.
även andra
utöver illegal narkotika
såsom lösningsmedel,
samt anabola
Även läkemedel som kan utgöra en
omfattas.

preparat som används som droger,
stereoider eller andra dopingmedel.
fara från flygsäkerhetssynpunkt

undersökning
som innefattar anaavses en medicinsk
och
för att ta
blod
och
urin,
utandningsluft
lys av kroppsvätskor,
som
reda på användningen
av droger.
Med

drogtest

offentliganställda
utan även priomfattas
bestämmelsen
är samtliav
som
för
eller luftbetydelse
flygsäkerheten
ga som fullgör tjänst som är av
flygledarasTill denna krets hör t.ex. piloter, flygledare,
fartsskyddet.
flygplatskontrollanter
i AFIS-tjänst,
sistenter
som utför särskild konomfattar

Bestämmelsen

vatanställda.

inte enbart

Den personkrets

lokalvårdare
samt all personal inklusive
som
finns
de
luftfartyg
på
arbetar
som
en flygplats.
av
När det gäller själva genomförandet
av drogtester är det av stor betydelse att dessa tester genomförs på ett med hänsyn till den personliga
vill understryka den kvalitatigodtagbart sätt. Utredningen
integriteten
troll,

personal

i ramptjänst

i eller i närheten

som används måste vara ändamålsenliga
va aspekten. De testmetoder
och säkra. Att testerna inte ger utslag för andra än de avsedda substanVidare måste sekretessen vara tillserna måste vara en självklarhet.
fredsställande.

räcklig

f°ar tillgodoses
blir

Arbetsgivaren

bör också vid undersökningen

ansvarig

lämna

till-

till arbetstagarna.
Dessa hänsyn
om testförfarandet
den
meddelade
myndighet
som
av
genom föreskrifter

information

för drogtestema,

dvs. Luftfartsverket.
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13 kap. Tillsyn,

SOU

överklagande

1999:42

m.m.

Tillsyn
1 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att bestämmelserna i
1-12 kap. och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessabestämmelser följs.
Om regeringen föreskriver det, får myndighet som avses i första stycket anlita annan vid tillsynen.
För utövande av tillsyn enligt första stycket skall där avsedd myndighet och annan
som myndigheten anlitar för tillsynen ges omedelbart tillträde till lufifartyg, flygplatser, anläggningar, lokaler och andra objekt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den
som står under tillsyn av myndighet som avses i första stycket skall lämna de uppgifter
som myndigheten behöver för att kunna utöva tillsyn.
saknar direkt motsvarighet
i den
som rör s.k. tillsyn,
finns
bestämmelser
nuvarande luftfartslagen.
För närvarande
om tillsyn
spridda på ett flertal ställen i LL. Vad som regleras i denna paragraf är

paragraf,

Denna

De bemyndiganden
som krävs
som avser verksamhetskontroll.
tillträdeskontroll
skall kunna utövas
för att tillsyn i form av erforderlig
regler. Se vidare kapitel
återfinns
i anslutning till respektive materiella

tillsyn

17.

Överklagande
2 § Luftfartsverkets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen överklagas i frågor som rör trafiktillstând hos regeringen.
Luftfartsverkets övriga beslut vid myndighetsutövning mot enskild enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillständ krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

paragraf

Denna

motsvarar

nuvarande

14 kap. 2 § LL.

Som behandlats

i

vid sin översyn av överklagandebestämmelfastställt, vilka innebär bl.a. att från
riksdagen
serna beaktat de riktlinjer
regeringen bör lyftas bort sådana ärenden som inte kräver ställningsta19 har utredningen

kapitel

organ. De enda beslut av direkt
som politiskt
funnit
utredningen
är beslut i frågor rörande trasom
stycket överklagas till regeskall
enligt
första
beslut
Dessa

gande från

regeringen

karaktär

politisk

fiktillstånd.

ringen.
I andra
sker

till

stycket
skild.

stycket
allmän

anges vilka övriga
förvaltningsdomstol.

beslut
En

som kan överklagas,
förutsättning
enligt

vilket
andra

mot en enär att beslutet skall innebära myndighetsutövning
I detta ligger att beslut av typen partsbesked undantas från möj-

ligheten

till

Luftfartsverket

överklagande.

Med

partsbesked

intar som part i civilrättsliga

menas ståndpunkter
som
och liknande förhållanden,
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att kräva betalt.ex. beslut att häva ett köp, att säga upp ett hyresavtal,
ning för en fordran som inte kan utsökas utan föregående dom, att avslå
och
att avböja ett ackordserbjudande
en begäran om betalningsanstånd,
att vägra att betala

skadestånd.

Allmänt bemyndigande
3 § I den mån det behövs får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i de avseenden som behandlas i denna lag, meddela ytterligare föreskriñer som
gäller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller trafik.
Förvaltningsuppgift som ansluter till föreskriñema får, om regeringen föreskriver
det, av myndighet som avses i första stycket överlämnas
annan, även om uppgiften
innefattar myndighetsutövning.

bestämmelser

nuvarande
14 kap. 3 § LL, innehåller
som motsvarar
och förvaltnorrngivningskompetens
delegering
av
om

ningsuppgifter

som innefattar

Denna

paragraf,

myndighetsutövning.

Krig eller krigsfara
4 § Är Sverige i krig eller krigsfara får regeringen, i den utsträckning rådande förhållanden påkallar det, föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i denna lag, från föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag och från
andra lagar och författningar som avser luftfarten. Regeringen får därvid meddela de
föreskrifter som behövs.
Detsamma gäller, om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som Sverige har befunnit sig
Om regeringen i andra fall än då Sverige är i krig har meddelat föreskrifter enligt
denna paragraf, skall föreskriñema underställas riksdagens prövning inom en månad
efter utfärdandet. Om någon sådan underställning inte sker eller om föreskrifterna inte
godkänns av riksdagen inom två månader från underställningen, upphör föreskrifterna
att gälla.
med nuvarande
14 kap. 4 §
som helt överensstämmer
LL, finns bestämmelser
genom vilka regeringen ges generella möjligi situationer
heter att medge undantag och meddela föreskrifter
av krig
eller krigsfara e.d.

I denna paragraf,

Definitioner

av konventioner

5 § Vid tillämpningen av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen avses
med Chicagokonventionen den konvention angående internationell civil luñfart
som avslutades i Chicago den 7 december 1944,
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med Genévekonventionen den konvention rörande internationellt erkännande av rätt
till lufifartyg som avslutades i Geneve den 19juni 1948,
med Warszawakonventionen den konvention om internationell luftbefordran som
undertecknades i Warszawa den 12 oktober 1929 och som reviderades genom det i
Haag den 28 september 1955 avslutade protokollet, genom det i Guatemala City den 8
mars 1971 avslutade protokollet samt genom de i Montreal den 25 september 1975
avslutade protokollen nr 3 och nr 4 och
med Guadalajarakønventiønen den konvention om internationell luflbefordran som
utförs av annan än den avtalsslutande fraktföraren, som undertecknades i Guadalajara
den 18 september 1961.

LL,

upptas
ningstexten.

med nuvarande
14 kap. 5 §
som helt överensstämmer
olika
konventioner
i författde
definitioner
nämns
som
av
hänvisas
till
de
i
paragrafen
När det i författningstext
en av

Omnämnda

konventionema

I denna paragraf,

de ändringar

av aktuell

innefattas

normalt

även för Sverige

bindan-

konvention.

14 kap. Ansvarsbestämmelser

m.m.

Ansvarsbestämmelser
l § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet manövrerar ett luftfartyg på ett så vårdslöst sätt att andras liv eller egendom utsätts för fara döms för vårdslöshet iflygtrafik till
böter eller till fängelse i högst två år.
Denna

paragraf

saknar

direkt

gen. Paragrafen är en följd
meddela trafrkbestämmelser,

motsvarighet

i den nuvarande

av att det överlåts
se vidare avsnitt 12.2.

luftfartsla-

Luftfartsverket

att

2 § Den som tjänstgör ombord på ett luñfartyg efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter tjänstgöringen uppgår till
minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningslufien döms för
flygfizlleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som utövar
tjänst som anges i 6 kap. 23 Villfarelse angående alkoholkoncentrationen fñtar inte
från ansvar.
För tlygfylleri enligt första stycket döms också den som tjänstgör ombord på ett
luftfartyg eller som utövar tjänst som anges i 6 kap. 23 § efter att ha intagit narkotika
i så stor mängd att det under eller efter
som avses i 8 § narkotikastrafflagen l968:64
tjänstgöringen finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om
narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.
För tlygfylleri enligt första stycket döms också den som tjänstgör ombord på ett
luñfartyg eller som utövar tjänst som anges i 6 kap. 23 § och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel, att det kan antas, att han inte på ett betryggande sätt kan fullgöra sina uppgifter.
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Denna

paragraf

nuvarande

motsvarar

13 kap.

1 § LL.

Första

stycket

huvudregeln om ansvar för onykterhet vid luftfart. Denna tar
blod eller utandi gämingsmannens
på alkoholkoncentrationen

innehåller
sikte

under eller efter tjänstgöringen.

ningsluft

behöver

Bara en av gränserna

vara uppnådd för att ansvar skall inträda. När någon har uppnått för
straffbarhet
angivet värde behöver domstolen inte göra några bedömförmåga att fullgöra sina uppgifter
på ett beningar av den tilltalades

presumtionen att de nämnda värdena
att en person inte kan fullgöra sina uppgifter på
när promillereglema
sätt. Det råder fri bevisprövning
ett betryggande
skall tillämpas
jfr NJA 1984 s. 637. Det kan således vara möjligt
att
eller
det
blodprov
utandningsprov
fastställa
promillegräns
utan
om
en

tryggande
generellt

sätt. Regeln

bygger

sett indikerar

och de
om den mängd som har konsumerats
finns
dock
anledning
Det
ägt rum.
när
att iaktta
teoretiska
beräkningar
i fråga om
mycket stor försiktighet
av alkoholkoncentrationen
när det inte finns någon form av teknisk bevisning om

föreligger

säkra uppgifter
det har

tidpunkter

av alkohol i kroppen.
endast en nedre gräns. Det är inte uteslutet
innehåller
Huvudregeln
även om alkoholkoncentraatt ansvar kan dömas ut efter huvudregeln,
Så bör bl.a. ske
tionen varit högre än det gränsvärde som anges i 3
förekomsten

vid gärningar

där omständigheterna

varit mildrande.

tar bara sikte på alkoholom alkoholkoncentration
för
gärningsman
berusning. Frågan om ansvar
en
som varit påverkad av
andra medel skall bedömas efter andra eller tredje stycket.
Bestämmelserna

tjänstgör

Uttrycket

ombord

ett luftfartyg

innebär

att såväl

omfattas av bestämmelsen.
Genom
som kabinpersonal
omfattas
i
flygledare
§
flygtrafikledtill
23
även
kap.
6
hänvisningen
har föreskrivit
och flygtekniker
ningstjänst
samt, i den mån regeringen
med tjänstgöring
det, annan personal inom markorganisationen
som är

flygbesättning

av betydelse för säkerheten.
När det gäller rattfylleri

anses det att föraren skall ha haft uppsåt till
drycker och i den mängd som medfört
alkoholhaltiga

att han har förtärt
koncentrationen
den straffbara

på uppsåt

eller

oaktsamhet

påverkansgraden.

eller påverkan.

Däremot

ställs inga krav

eller
när det gäller alkoholkoncentrationen
behöver alltså inte ha förstått eller bort förstå

Föraren
eller varit så påveratt han hade uppnått straffbar alkoholkoncentration
vad han själv
kad som krävs för straffansvar.
Det är också irrelevant

Enligt utredningens
mening
om sin körfönnåga
bör samma ordning gälla i fråga om flygfylleri.
Genom en ändring av l kap. 2§ första stycket BrB år 1994 blev
hade för uppfattning

BrB:s

allmänna

‘ Se Hoflund,

reglering

Trañkbrottslagen,

av det subjektiva

rekvisitet

tillämplig

6 uppl. 1995, s. 80 med hänvisningar.

också
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område.

Ändringen

innebär

att det även

beträffande

ställs

upp en presumtion
om att det
skall
utkrävas.
denna
fordras uppsåt för att straffrättsligt
Mot
ansvar
bakgrund har utredningen
ansett att det av lagtexten bör framgå att villinte fritar från ansvar.
farelse angående alkoholkoncentrationen
straffbestämmelser

Andra

utanför

BrB

motsvarar den ändring som har föreslagits beträffande
till 8 § narkotikastraffHänvisningen
prop. 1998/99:43.

stycket

rattfylleri

se

omfattar
såväl illegal narkotika
att bestämmelsen
som
substanser som ingår i läkemedel.
Vissa
omvandlas
i kroppen och bildar metaboliter,
preparat
en
nedbrytningsprodukter,
som kan utgöra ett annat narkotihar
intagits. Bestämmelsen
ämne än det som ursprungligen

innebär

lagen

legal, dvs. narkotikaklassade
narkotiska
form

av
kaklassat

så att det narkotiska
ämne som skall ha funnits i blodet
skall omfattas av 8 § narkotikastrafflaefter tjänstgöringen

därför

utformats

under

eller

med den narkotika
som intagits.
gen men behöver inte vara identiskt
för
den
i
också ett undantag
enlighet med
Andra stycket innehåller
som
t.ex. tandläkare
ordinaläkares eller annan behörig receptutfärdares
tion

intagit

Den som på grund av sjukdom eller annat tillläkemedel
och som använder
narkotikaklassade
av
omfattas
ordination
således
inte av totalmed läkarens

narkotika.

stånd

är i behov

medlet

i enlighet

dessa personer gäller i stället reglerna om s.k. kliniskt
återfinns
i paragrafens tredje stycke. Med begreppet ordinasom
tion avses en sakkunnig instruktion
om viss behandling, i detta fall meläkemedel
med narkotikaklassat
dicinering
av viss angiven dos. Illegal
förbudet.

För

fylleri

liksom bruk av illegal narkotika
läkemedel
av narkotikaklassat
faller
således utanför undantaget
legala
överdosering
preparat
av
och omfattas av nollgränsen.
intagits.
skall ha haft uppsåt till att narkotika
Gämingsmannen
åtkomst

eller

och dess förpackningar

läkemedelsverkets
narkotika
ent-Fass

läkemedel

narkotikaklassade

Samtliga
blanketter

föreskrifter

med tillägg
finns

LVFS

information

LVFS
1998:3

om vilka

förskrivs

är försedda

särskilda
receptmed vamingstriangel.
I

1997:12
över
om förteckningar
och i den årliga utgåvan av Patisubstanser

som är narkotikaklassa-

de.
i narkotikastrafflaär kriminaliserat
eget bruk av narkotika
sådant
narkotika
skall, om övefter
intag
Den
tjänstgör
ett
av
gen.
som
dömas för flygriga förutsättningar
enligt denna paragraf är uppfyllda,

Olovligt

fylleri.
Vid fall av ringa narkotikabrott
för båda brotten. Om narkotikabrottet

och flygfylleri

bör ansvar ådömas
inte är att anse som ringa konsuOm fråga är om grovt flygfylleri

merar detta däremot flygfylleribrottet.
medan
får detta brott anses konsumera
ett ringa narkotikabrott
inte
ringa.
med narkotikabrott
dömas i konkurrens
är
som

det bör
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fylleri, som inom s.k. kliniskt
nebär att ansvar ådöms den som vid sin tjänstgöring
är så påverkad av
alkohol att det kan antas att han inte
ett betryggande sätt kan fullgöra
sina uppgifter.
gäller om gärningsmannen
Detsamma
är påverkad av
I tredje

bestämmelser

finns

stycket

i detta stycke är avsedd att vid alkonågot annat medel. Ansvarsregeln
till alkoholkoncentrationsrei förhållande
holpåverkan
vara subsidiär
inte
geln i första stycket på det sättet att bevisning om påverkansgraden
skall

behöva

är uppfyllt.
om promillerekvisitet
sådan
varit
gärningsmannen
har
att

föras,

fast att påverkan

För att kunna

slå

inte på ett betryghänvisad till såda-

gande sätt kunnat utföra sina uppgifter är domstolen
egna uppgifter
om vad och hur
som den misstänktes
na bevismedel
och klinisk
läkarundersökning
mycket han har förtärt, vittnesutsagor
torde
av urin och blod. I praktiken
förs om påverkansgraden
på annat
att bevisning
resultatet
eller
utandblodanalys
sätt än genom dokumentation
av
av
Bestämmelsen
i tredje stycket torde ha sin största betydelse
ningsprov.
som kan kompletteras
det dock bli ovanligt

med analys

förtärt såväl
än alkohol använts eller när den tilltalade
alkohol som andra medel.
medel
Med uttrycket
preparat även exavses förutom narkotiska
empelvis sömnmedel
samt lugnande och smärtstillande
preparat.
för
kliniskt
kunna
komma
fylleri
i fråga så
Allmänt
bör
sett
ansvar

när andra medel

varit så berusad att det vid en objektiv bedömning
snart en gärningsman
framstår som att han inte
ett betryggande sätt kan utföra sina uppgifter. Vilka allmänna krav som kan ställas i det hänseendet bör bl.a.
av strafses i ljuset av de grunder som ligger bakom avgränsningen
I praktiken
torde det dock
fansvaret
när det gäller promillegrånsen.
knappast bli aktuellt att döma till ansvar för kliniskt fylleri annat än när
varit så kraftigt
påverkad att det
visar att den tilltalade
han
beteende
påverkad.
hans
framgått av
att
var
Beträffande
annat medel än alkohol krävs att gärningsmannen
anhade uppsåt
tingen när han intog detta eller senare under tjänstgöringen

utredningen

som omfattade att medlet i den mängd han intog var rusgivande.
drycker och annat
bruk av alkoholhaltiga
När det gäller samtidigt
med varje medel
inte
uppnås
straffbar
medel skall i de fall då
påverkan
för sig uppsåt föreligga
i kombination
Straffskalan

att de hade rusgivande

innehåller

böter eller fängelse

hänsyn

straffvärde

verkan

i högst sex månader. Vid
den skillnad
i
tas till

måste
av påföljden
mellan t.ex. flygfylleri
begånget
som kan föreligga
brott begånget av kabinpersonal.
i linjefart och motsvarande

bestämmande

pilot

med avseende

med varandra.

av en
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3 § Är ett brott som avses i 2 § att ansesom grovt döms för grovt tlygfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen
har hañ en alkoholkoncentration som uppgår till minst 1,0 promille i blodet eller
0,50 milligram per liter i utandningsluften,
annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller
fullgjort sin uppgift på ett sätt som inneburit påtaglig fara för flygsäkerheten.
I denna paragraf

ansvar för ett onykterhetsbrott
som är grovt.
i högst två år. Böter ingår inte i straffskalan.

föreskrivs

Straffet

är fängelse
Frågan om ett brott skall anses grovt skall avgöras med beaktande
vid brottet. I bestämmelsen
har emellertid
av samtliga omständigheter
brottet
domstolen
vid
bedömningen
är grovt särskilt
angetts att
av om
Vilka dessa omständigheter
skall beakta vissa omständigheter.
är fram1—3. I de fall en omständighet

går av punkterna
ger skall brottet

som där nämns förelig-

bedömas som grovt. Om det samtidigt
regelmässigt
omständighet
finns någon förmildrande
att ta hänsyn till kan det medföra att brottet bedöms lindrigare.
De två första

verkansgraden.
mille

i blodet

normalt

punkterna tar sikte på alkoholkoncentrationen
uppgått till minst
Har alkoholkoncentrationen

eller

per liter utandningsluft,
Detsamma
gäller enligt punkt

0,50 milligram

bedömas

och på-

1,0 proskall brottet

2 om gärsom grovt.
avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel. Punkten 2 är främst avsett för fall där den misstänkte har varit påeller där det inte föreligger
verkad av något annat medel än alkohol
varit

ningsmarmen

En avsevärd påverkan av
om alkoholkoncentrationen.
kan i vissa fall föreligga även om det står klart att alkoholkonför
centrationen
inte uppgått till de angivna gränsvärdena. Straffansvar

bevisning

någon

alkohol

förutsätter

utredning om påen övertygande
verkansgraden t.ex. genom bevisning om att gärningsmannen konsumerat stora mängder alkohol eller att han varit kraftigt berusad. Regeln i
grovt

brott

i ett sådant fall

till regeln i första
kan inte tillämpas
som ett alternativ
på så sätt att enbart den omständigheten
att någon tjänstgjort
skall
medföra att han
med en alkoholhalt
i blodet
t.ex. 0,9 promille
döms för grovt brott enligt andra punkten.
Även
har förelegat
om någon av de nu nämnda omständigheterna
andra

punkten

punkten

kan det vara så att brottet inte är att bedöma som grovt. Detta kan exvarit ringa
hänga samman med att faran för flygsäkerheten
Å
andra sidan kan, som frammed hänsyn till tjänstgöringssituationen.

empelvis

går av tredje punkten, brottet vara att bedöma som grovt även om alkointe varit så stor men det
holkoncentrationen
eller påverkansgraden
Det är framfördäremot har funnits en påtaglig fara för flygsäkerheten.
allt två situationer

manhang,

nämligen

som det kan finnas anledning att beakta i detta samhar utfört sin uppgift
ett
om gärningsmannen
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vårdslöst
särskilt
Om

sätt eller
ansvarsfull

om brottet
uppgift.

gämingsmannens

är begånget

uppgift

efter

när gämingsmannen

omständigheterna

inte

haft

427

en

ställde

är detta något som
utan var av enkel beskaffenhet
brott.
gärning
kvalificera
hans
talar emot att
som grovt
Ju lägre alkoholkoncentrationen
är desto högre krav måste ställas på

höga krav på honom

andra försvarande
den mening

omständigheter

för att gämingsmarmens
ha inneburit

som avses i punkt 3 skall bedömas

berusning

i

en påtaglig

fara för flygsäkerheten.
Ett brott
Således

skall

enligt

förevarande

normalpåföljden

paragraf
för brottet

är att se som ett s.k. artbrott.
vara fängelse och det bör fö-

påföljd skall välskäl för att en icke frihetsberövande
med
och
mycket
användas
bör
stor restriktivitet
jas. Villkorlig
fall
där Villkorlig
dom
I de
komma i fråga endast i klara undantagsfall.
bör denna, utom i rena undantagssituationer,
kommer
till användning

religga

särskilda

dom

kombineras

med ett kraftigt

bötesstraff.

4 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen
bryter mot l kap. 4 § första stycket eller mot förbud som har meddelats med stöd
av 1 kap. 4 § fjärde stycket,
bryter mot l kap. 5 § första stycket eller mot villkor som har meddelats enligt
1 kap. 5 § andra stycket,
bryter mot förbud eller föreskrifter som har meddelats med stöd av l kap. 6
lämnar oriktiga uppgifter vid ansökan eller anmälan enligt 2 kap.,
framför luñfartyg som inte är märkt enligt 2 kap. 13 § eller enligt föreskrifter
har
meddelats med stöd därav,
som
bryter mot 3 kap. l § första stycket första meningen,
tillverkar luñfartyg samt tillverkar tillbehör eller reservdelar till dem, utför underhålls-, reparations- och ändringsarbeten på fartyg, tillbehör och reservdelar utan
föreskrivet tillstånd,
eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd därbryter mot 4 kap. l-5
av,
bryter mot 5 kap. 2
10. vid tjänstgöring ombord på luftfartyg underlåter att följa befälhavarens order,
11. bryter mot 5 kap. 8
12. tjänstgör ombord på ett luftfartyg men som på grund av sjukdom, uttröttning
eller av andra sådana skäl inte kan fullgöra sina uppgifter
ett betryggande sätt,
13. landar med ett luftfartyg inom ett område där landningsförbud har meddelats
med stöd av 6 kap. 2
14. bryter mot 6 kap. 4 eller 7
15. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 10
16. bryter mot 6 kap. 18 § första stycket,
17. bryter mot 6 kap. 22 § första stycket,
9 eller ll
18. utövar luñfart utan föreskrivet tillstånd enligt 7 kap.
19. vid utövande av luftfart åsidosätter de villkor som har meddelats med stöd av
7 kap. 5 § första stycket, 7 § andra stycket, 8 § tredje stycket eller 10 § andra stycket,
20. underlåter att landa enligt vad som sägs i 8 kap. 3

428

F örfattningskommentar

SOU 1999:42

21. använder ett luftfartyg vid luftfart utan föreskriven försäkring enligt 10 kap.
4
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms även den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket 1-9 och 11-21.
motsvarar nuvarande 13 kap. 2 § LL.
straffansvar
för den som vid
Enligt punkten
som är ny, föreskrivs
civil luftfart
använder ett oregistrerat
och för den som vid
luftfartyg
icke tillståndspliktig
luftfart
använder ett luftfarttg
stadigvarande
som
inte är registrerat
i Sverige samt för den som använder ett luftfartyg
inte får användas inom svenskt område. När det gäller
som av miljöskäl
Denna paragraf

kravet

på registrering

föreskrivas

undantag

att det med stöd av l kap. 7 § kan
beträffande
s.k. luftfartyg
av särskild be-

kan anmärkas
härifrån

skaffenhet.
Punkten

med Överljudsfart
luftfartyg
som avser den som framför
eller som bryter mot villkor
i samband med tillstånd att
som föreskrivits
framföra
med Överljudsfart,
luftfartyg
motsvarar nuvarande punkten
Punkten

som avser den som bryter mot föreskrifter
som med stöd
6
har
meddelats
eller
förbud
kap.
inskränkningar
1
§
mot luftav
om
av
fart inom Viss del av landet, motsvarar nuvarande punkten
nuvarande
kan den
Enligt punkten
punkten
som motsvarar
straffas som lämnar oriktiga uppgifter vid ansökan eller anmälan enligt
2 kap. Frågan är här alltså om uppgifter vid ett luftfartygs
registrering
och om anteckningar
i luftfartygsregistret
samt om övriga anmälningar
enligt 2 kap.
Punkten
I punkten
straffansvar
reskrifterna

5 motsvarar nuvarande punkten
som delvis motsvarar nuvarande
för den som använder ett luftfartyg
och miljövärdighet.
om luftvärdighet

föreskrivs

punkten

som inte uppfyller

fö-

straffansvar
för den som tillsom är ny, föreskrivs
tillbehör
eller reservdelar till dem, utför
samt tillverkar
och ändringsarbeten
och
på fartyg, tillbehör
reparations-

Enligt punkten
verkar

luftfartyg

underhålls-,
reservdelar
dels tillstånd

intagen

tillstånd.
Med
utan föreskrivet
dels tillstånd
enligt 3 kap. 10

i bilaga

2 i rådets förordning

EEG

föreskrivet

enligt

tillstånd

avses
som finns
och därför har

JAR-l45

nr 3922/91

status av EG-förordning.
I punkten
som delvis

föreskrivs
svarar mot nuvarande punkten
för den som bryter bryter mot 4 kap. 1-5
eller mot föreskrifter som meddelats med stöd därav. Detta innebär bl.a. att den som
för ett luftfartyg
eller elevtillstånd
kan strafutan gällande flygcertiñkat
fas. Vidare utgör det t.ex. ett brott att föra ett luftfartyg
av annan katestraffansvar

gori, klass och typ än som anges i certifikatet
och därtill
sättningar som följer av certifikatet

eller
knutna

under

andra

behörigheter.

förut-
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nuvarande punkten
föresom delvis motsvarar
eller,
inte
fartyget
för ett luftfartygs
ägare
skrivs straffansvar
anom
vänds av ägaren, den som brukar det i ägarens ställe om ett luftfartyg
sätt.
inte är bemannat på föreskrivet
Punkten 10 motsvarar nuvarande punkten

punkten

Enligt

Punkten

Enligt
tjänstgör

11 motsvarar delvis nuvarande punkten
straffansvar
för den som
punkten 12, som är ny, föreskrivs
grund
ombord på ett luftfartyg
av sjukdom, utmen som

av andra sådana skäl inte kan fullgöra sina uppgifter på
omfattar till skillnad från besätt. Denna bestämmelse
ett betryggande
ombord på
endast personal som tjänstgör
stämmelserna
om flygfylleri
bör även kunna bli tillämplig
på den
Denna bestämmelse
ett luftfartyg.
eller

tröttning

grund av alkoholförtäring
men
inte längre uppgår till den nivå som anges i

är nedsatt

vars tjänstgöringsfunktion
där alkoholkoncentrationen
2

nuvarande
135§ första
motsvarar
för den som landar inom ett område där det med stöd av 6 kap. 2 § har meddelats förbud att landa. När
bestämmelserna
de materiella
numera förts över till lagen bör straffbeinnebär en straffstämmelsen
också upptas i lagen. Bestämmelsen

Enligt

stycket

punkten

13,

föreskrivs

8 LF,

i jämförelse

skärpning

som delvis
straffansvar

med nuvarande

ordning.

i nuvarande punkterna
Enligt punkten 14, som har sin motsvarighet
eller
för den som inrättar en flygplats
straffansvar
7 och 8 föreskrivs
inte är av mindre betydelse
såvida ombyggnaden
bygger om flygplats,
tillstånd samt för den som
utan föreskrivet
drifttillstånd
eller som driver en
föreskrivet
i bruk utan
tar en flygplats
i
drifttillståndet.
flygplats i strid med de villkor som fastställts
Punkten 15 motsvarar delvis nuvarande punkten
för flygplatsens

användning,

för den som
sådan
del
en
av ett flygeller
skyltar
eller
på annat
stängsel
för vilken det genom
Motsvarande
gäller
inte har tillträde.
sätt klart framgår att allmänheten
för luftfarten.
även för andra anläggningar
nuvarande
punkten
17, som delvis motsvarar
Enligt punkten

Enligt

punkten

det att tjänstgöra
certifikat.

straffbeläggs

gällande

16, som är ny,

Enligt

föreskrivs

av en flygplatshållare

utan tillstånd
platsområde

punkten

läggs gärningar

straffansvar

beträder

som flygledare

18, som motsvarar
som innebär utövande

eller

flygtekniker

utan

10, straffbe-

nuvarande

punkten

av luftfart

utan vederbörligt

till-

stånd.
19, som motsvarar nuvarande punkten ll, föreskrivs
villkor
i ett
för den som åsidosätter
som har fastställts
eller trafrktillstånd.
utbildningstillstånd
bruksflygtillstånd,

Enligt punkten
straffansvar
drifttillstånd,
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Enligt punkten
straffansvar

20, som motsvarar
för den som bryter mot

nuvarande

punkten

landningsskyldighet

13, föreskrivs

enligt

8 kap.

3
21, som motsvarar nuvarande
för den som använder ett luftfartyg
försäkring enligt 10 kap. 4

Enligt punkten
straffansvar
skriven

punkten
vid

15, föreskrivs

luftfart

utan före-

med undantag för den som vid tjänstgöunderlåter
order
att följa befålhavarens
oaktsamhet
för
den
begår
någon
gärning
även ansvar
som avses
som av
i första stycket. Se vidare avsnitt 21.1.
I andra stycket

ring

ombord

föreskrivs

på luftfartyg

5 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet
1 bryter mot rådets förordning EEG nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag genom att
operativ licens,
- utföra lufttransport utan erforderlig
förordningen,
- inte uppfylla kravet på försäkring i artikel 7 i
förhandsgodkännande
enligt
artikel
10 i förordningen.
inte
inhämta
ett
2 bryter mot rådets förordning EEG nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EGlufttrafilcföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen genom att
för vilken gäller allmän trafikplikt och annan
- utföra lufttransport på en flyglinje
meddelats trafiktillstånd med ensamrätt enligt artikel 4 i förordningen,
meddelats med stöd av artikel 6 i förord- utövar lufitrafik i strid mot förbud som
ningen,
föreskrifter eller villkor som meddelats i enlighet med
- utövar lufttrafik i strid mot
artikel 8 och 9 i förordningen.
3 bryter mot rådets förordning.EEG
nr 2409/92 av den 23 juli 1992 om biljettpriser och tariffer för luftfart genom att inte följa ett beslut som fattats med stöd av
artikel 6 i förordningen.
i nuvarande
som saknar motsvarighet
i avsnitt
läggs i enlighet med vad som har utvecklats
den
civila
luftfartens
överträdelser
EG-förordningat
på
av

I denna

paragraf,

LL,

straffbe-

21.2

ett antal
område.

6 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot 3 kap. 4
lämnar oriktiga uppgifter i ett ärende, som rör innehav av certifikat eller behörighetsbevis eller frågan om annan behörighet, eller vid prov, kontroller eller annan
tillsyn över behörigheten,
bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 22 § andra stycket
första meningen,
4. utför passagerartransporter utan att det i biljetter eller standardvillkor finns föreskrivna utfästelser enligt vad som anges i 9 kap. 22 § första stycket,
inte lämnar myndighet tillträde i enlighet med 13 kap. 1 § tredje stycket.
uppsåtligen förTill böter döms också den som i andra fall än som anges i 1-4
summar någon skyldighet enligt l-6 eller 8 kap.
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som motsvarar nuvarande 13 kap. 2 § LL, finns samlat ett antal förseelser som kan föranleda böter.
för den som använder
straffansvar
I punkten
som är ny, föreskrivs

I denna paragraf,

eller miljövärdigutan att det finns luftvärdighetsbevis
ett luftfartyg
bör endast tillämpas när ett luftfartyg
är
hetsbevis. Denna bestämmelse
bevis
härom.
Visas
saknas
och
det
miljövärdigt
respektive
luftvärdigt
bör det enbart
eller miljövärdigt
inte är luftvärdigt
det att luftfartyget
dömas till ansvar enligt 4 § första stycket
skett
nuvarande punkten
Det har emellertid
Punkten 2 motsvarar
gärningar
området
straffbara
även
som
genom att
av det
en utvidgning

straffbeläggs.
sker av oaktsamhet
I punkten
som delvis motsvarar

nuvarande

för den som i markorganisationen
vet behörighetsbevis.
Punkten 4 motsvarar nuvarande punkten
straffansvar

I punkten
eller

myndighet
tillsyn

utövas

Andra

tjänstgör

föreskrivs
utan föreskri-

för den som inte ger
straffansvar
som är ny, föreskrivs
anlitar,
omdelbart
tillträde när
myndigheten
annan som

enligt

stycket

punkten

13 kap. 1

motsvarar

nuvarande

13 kap. 3 § andra stycket.

7 § Om en gaming har skett av ringa oaktsamhet, skall den inte föranleda ansvar enligt
denna lag.
Denna

paragraf överensstämmer

helt med nuvarande

13 kap. 4 § LL.

8 § För gärning som är belagd med straff enligt brottsbalken skall inte dömas till ansvar
enligt denna lag.
Denna

paragraf

överensstämmer

helt med nuvarande

13 kap. 5 § första

stycket LL.

Förverkande
9 § Om ägaren eller någon som är i hans ställe uppsåtligen begär eller medverkar till en
kan luftfartyget förklaras flir2 eller
sådan gärning som anges i 4 § första stycket
verkat, om det behövs för att förebygga brott eller om det i övrigt finns särskilda skäl.
Detta gäller dock inte, om förverkande är uppenbart oskäligt. Om fartyget inte finns i
behåll, kan värdet förklaras förverkat.
Första stycket gäller inte mot den som i god tro har förvärvat luftfartyget eller någon särskild rätt till det.
Denna paragraf

motsvarar

nuvarande

13 kap. 6 § LL.
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Vite
10 § Ett föreläggande eller ett förbud som myndighet meddelar enligt denna lag, eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, får förenas med vite.
I denna paragraf,

i nuvarande LL, ges mynsom saknar motsvarighet
och förbud som meden generell rätt att förena förelägganden
delats enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd

digheter

av denna lag. Närmare
om viten.

bestämmelser

om vite finns

i lagen 1985:206

Övergångsbestämmelser
bör träda i kraft den l juli
Den nya lagstiftningen
den nuvarande
luftfartslagen,
lagen kan, förutom

gående ansvarighet
särskild

kontroll

melser

för

Malmö

upphävas

för

tillstånd

luftfartslagen

1957:297

skall

fortsätta

anluftfart,
lagen
1970:926
av
om
och lagen 1984:283
med vissa bestäm-

Airlines

då bestämmelserna

nya lagen.
Certifikat,

att gälla
tillstånd

den nya

lagen 1922:382

skada i följd

på flygplats

Scandivaian

2000. Genom

Systems

flygpassagerarterminal

i dessa lagar har arbetats

i

in i den

godkännanden
enligt
som har meddelats
och med stöd av den meddelade föreskrifter,
enligt sitt innehåll. Frågor om förnyelse av ett
och

eller godkännande skall dock prövas enligt den
tillstånd
återkallelse
eller godkänliksom
lagen,
av ett certifikat,
nya
den
händelse
nande eller vägran att godkänna ett tillstånd
om
som lighar ägt rum sedan lagen har trätt i kraft.
ger till grund för ingripandet
äldre certifikat,

tagits upp ett antal förehänför
till
Warszawakonventionen
i
sig
lagstiftning
att
som
om
dess äldre lydelser i vissa fall skall fortsätta att gälla. Dessa föreskrifter
till nuvarande lagstiftmed övergångsbestämmelsema
överensstämmer
Vidare

har det i övergångsbestämmelsema

skrifter

ning.
Beträffande
stämmelse

skador

gälla

i fråga

skall äldre begenom luftfart
som uppkommit
inträffat
skadehändelser
före lagens
som
om

ikraftträdande.
När

straffbestämmelserna
följer av 5 § lagen 1964:163
också
brottsbalken,
inom specialär tillämplig
som
av
efter
den
skall
bestämmas
lag
gällde
straff
när gäratt
som

det gäller

införande

om
straffrätten,

Gäller annan lag när dom meddelas, skall den lagen tilllämpas, om den leder till frihet från straff eller till lindrigare straff.

ning företogs.
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23.2

Förslaget

till

lag

om

ändring

i

brottsbalken
2 kap.
3 §
en ändring som innebär att brott som begåtts
ombord
ett luftfartyg
som används av någon med ett svenskt driftMed drifttillstånd
skall falla under svensk jurisdiktion.
tillstånd
avses
drifttillstånd
enligt 7 kap. Med används avses i första hand när ett utI första

punkten

har gjorts

av en svensk operatör inom ramen för dennes
drifttillstånd,
men även när en svensk operatör använder ett utländskt
luftfartyg
som hyrs in med besättning s.k. wet lease bör stadgandet
brukas

luftfartyg

ländskt

äga tillämpning.
5 §

Enligt

nuvarande

stycket får åtal för brott, som inom riket begåtts
eller tillluftfartyg
som var befälhavare
av utlänning
första

på ett utländskt
hörde besättningen

på fartyget eller annars följde med det mot sådan
intresse, inte väckas utan att förordnande
utländskt
eller mot
utlänning
därtill.
därom meddelas av regeringen eller den regeringen bemyndigat
I linje med de ändringar
som gjorts i 2 kap. 3 § har första stycket ändrats på så sätt att särskilt
ombord på ett utländskt
svenskt

åtalsförordnande

luftfartyg,

inte krävs

som brukas

när brottet

av någon

begåtts

som har ett

drifttillstånd.

I andra

föreslagits

stycket

l föreskrivs,
som en konsekvens
att särskilt åtalsforordnande

i 2 kap. 3

utom riket
som förövats
har ett svenskt drifttillstånd.

ett luftfartyg

av den ändring som
inte krävs för brott

som används

av någon

som

13 kap.
5 b §
som fått
en lindrigare grad av luftfartssabotage,
säkerhet. Såsom framgår avses
hot mot luftfartygs
brottsbenämningen
gärningar av mindre allvarlig karaktär. Se vidare avsnitt 21.3.
I denna paragraf

5 c §
Denna

införs

paragraf motsvarar

nuvarande

13 kap. 5 a § tredje stycket.

paragraf

nuvarande

13 kap. 5 b

5 d §
Denna

motsvarar
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Förslaget

till

lag

i

ändring

om

1998:808

miljöbalken
1 kap. 2 och 7§§
I dessa paragrafer

har hänvisningar

med hänvisningar

till

till

nuvarande

den nya luftfartslagen.

luftfartslagen

Någon

ändring

ersatts
i sak är

inte avsedd.

23.4

Förslaget
1958:205

till

lag
om

om

förverkande

drycker

alkoholhaltiga

i lagen

ändring

av

m.m.

1 §
I denna paragraf

har hänvisningen

vid
sen rörande onykterhet
stämmelserna
flygfylleri
om

till

den nuvarande

straffbestämmel-

luftfart

till beersatts med en hänvisning
och grovt flygfylleri
i den nya luftfartsla-

gen.

23.5

Förslaget

till

lag

om

ändring

atomansvarighetslagen

i

1968:45

15 §
I denna

paragraf

med en hänvisning

23.6

till

har hänvisningen
till

nuvarande

luftfartslagen

ersatts

den nya luftfartslagen.

Förslaget

till

1975:688

lag
om

om

ändring

i lagen

skydd för viss

änsteutövning
Författningstexten

har ändrats

med anledning

av att begreppen allmän
och ersätts
luftfartslagstiftningen
ur
med begreppet flygplats
avsnitt
9.4.
Denna anpassning till den nya
se
innebär en viss utvidgning
terminologin
av det skydd som avses i 17
kap. 5 § brottsbalken.
och enskild

flygplats

utmönstras

Författningskommentar

SOU 1999:42

23.7

Förslaget

till

1976:1090

ändring

i lagen

lag

om

om

alkoholutandningsprov

1 och 2 §

Ändringarna

är föranleda

gränsvärden

införs

luftfart

Förslaget

vid
eller

kapitel

Se vidare

utandningsluften.

23.8

onykterhetsbrott
av att det beträffande
i blodet
för alkoholkoncentrationen

till

lag

om

ändring

i lagen

statligt
om
1977:265
personskadeskydd
1 §

Hänvisningen

till

nuvarande

ning till den nya luftfartslagen.

23.9

Förslaget

till

luftfartslagen
Någon

lag

har ersatts med en hänvisi sak är inte avsedd.

ändring

om

ändring

i passlagen

1978:302
5 §

Ändringen
flygcertifikat

av termen
i den nya luftfartslagen.

luftfartscertifikat
Se avsnitt

har bytts

ut mot

6.3.

Förslaget till lag om ändring
1980:100
sekretesslagen

23.10

7kap.

är föranledd

i

31 §

Termen

i den nya
har, med anledning av terminologin
till nuvarande
Hänvisningen
bytts ut mot flygcertifikat.
har ersatts med en hänvisning till den nya luftfartslagen.

luftfartscertiñkat

luftfartslagen,

luftfartslagen
Bilagan
Hänvisningen
ning till

till

nuvarande

den nya luftfartslagen.

luftfartslagen

har ersatts

med en hänvis-
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till

Förslaget

lag

änstlagen

räddningstj

i

ändring

om

l

986:

1

102

43 §
till

Hänvisningen

nuvarande

har ersatts

luftfartslagen

med en hänvis-

ning till den nya luftfartslagen.

23.12

till

Förslaget

lag

och bygglagen
9 kap. 2 a §
skäl som utredningen

Av

låter

lovspliktiga

i plan-

i avsnitt införs ett krav på s.k.
den
att
som för egen räkning utför
utföra
arbetena är byggbyggnadsarbeten
— oavsett om
eller inte- minst fyra veckor innan arbetena påbörjas skall

flygsäkerhetsanmälan
eller

ändring
1987: 10
om

har utvecklat

vilken

innebär

till Försvarsmakten
göra en anmälan flygsäkerhetsanmälan
om arbeeller
byggnad
tillbyggnad
eller
uppförande
tena avser
av en
annan anläggning vars sammanlagda
höjd kommer att överstiga 50 meter när
arbete skall utföras inom sammanhållen
bebyggelse eller 20 meter när
arbetena

skall utföras inom annat område.
inte ersätter
Det är viktigt
att framhålla
att en flygsäkerhetsanmälan
eller något annat lov och att en flygsäkerhetsen ansökan om bygglov
anmälan skall göras även om lov för uppförandet tidigare har erhållits.

23.13

Förslaget

till

minerallagen

lag om ändring
1991 :45

i

3 kap. 7 §
med anledning av att begreppen allmän
och ersätts
utmönstras
ur luftfartslagstiftningen
med begreppet flygplats se avsnitt 9.4. Denna anpassning till den nya
i fråga om vilka flygplatser
innebär en viss utvidgning
det
terminologin

Författningstexten
och enskild

krävs

har ändrats

flygplats

bergmästares

medgivande

för att få göra undersökningsarbeten.

1999:42
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23.14

till

Förslaget

1992:1672

ändring

lag

om

om

paketresor

i lagen

18 §
till

Hänvisningen
ning till

23.15

Någon

till

Förslaget

har ersatts med en hänvissaklig ändring är inte avsedd.

luftfartslagen

nuvarande

den nya luftfartslagen.

lag

om

ändring

i

1993:1617

ordningslagen
2 kap. 3 och 4 §§
nuvarande

Enligt

flygningar

f°ar avancerade

LF

88§

och fallskärms-

hopp som sker över eller i omedelbar närhet av tättbebyggda samhällen
andra flyguppvisningar
samt flygtävlingar
eller större folksamlingar,
allmänheten
inte anordnas
för
intresse
kan
större
antas vara av
som
mening hör
utredningens
Enligt
tillstånd
utan
av polismyndigheten.
varför 2
i
ordningslagen,
hemma
systematiskt sett
denna bestämmelse
har arbetats om så att de även omfattar de verksamheter
kap. 3 och 4
som avses i nuvarande

88 § LF.

3 kap. 10 §
och säkerheten på flygom ordningen
att dessa alltjämt bör finnas i luftfartslautredskull har emellertid
gen. Se vidare avsnitt 9.8. För tydlighetens
till
deshänvisning
föras
bör
ningen ansett att det i ordningslagen
en
i luftfartslagen.
sa bestämmelser

När

det gäller

bestämmelserna

platser har utredningen

23.16

Förslaget

funnit

till

lag

om

ändring

skydd
om
1993:1742
landskapsinforrnation

i lagen

för

4 §

Hänvisningen

till

nuvarande

ning till den nya luftfartslagen.

luftfartslagen
Någon

saklig

med en hänvisändring är inte avsedd.

har ersatts
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Förslaget till
1994:1547

lag

om

om

tullfrihet

i lagen

ändring
m.m.

5 §

Ändringen är föranledd
rats

ur

den

nya

tillämpningsområde

av att
luftfartslagen.

utvidgas

begreppet allmän flygplats
Andringen

något.

innebär

att

har utmönst-

paragrafens

1999:42
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Kommittédirektiv

Översyn

mm

luftfartslagstiftningen

av

1

Dir.
1996232

av uppdraget

Sammanfattning
En särskild

1996

den 9 maj

regeringssammanträde

vid

Beslut

utredare

med uppgift

tillkallas

att göra en översyn
område och
den civila luftfartens
av gällande författningar
utarbeta förslag till den författningsreglering
som behövs.

Gällande

regler,

De viktigaste

m.m.
inom området

författningarna

civil

luftfart

i dag

ar

lufifartslagen

1957:297,

1986:171,

luftfartsförordningen
lagen 1922:382
av luftfart,
4. förordningen
den civila

om behöriga

1994:1808

Iuftfartens

lagen
Scandinavian

angående ansvarighet

för skada i följd

myndigheter

område,
med

1984:283
Airlines

vissa

bestämmelser

för
i

flygpassagerarterminal

Systems

Malmö,

förordningen
passkontroll

m.m.

flygpassagerarterminal
förordningen
inom

för
om ersättning
Airlines
Scandinavian

1984:308
vid

tull-

och

Systems

i Malmö,
1979:969

om

restriktioner

för

luftfart

vissa områden,

förordningen
kungörelsen
luftfarten,

1978:788
1961:563

om luftleder,
angående

trafikregler

för

440 Bilaga
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om behandling av föremål som
luftfartyg,
upphittats inom flygplats
m.m. och
flygplats.
11. lagen 1970:926
om särskild kontroll
finns författningar
Därutöver
av rätt till
om inskrivning

l972:l7

l0. kungörelsen

eller

luftfartyg

m.m.

EG-rättsakter
Inom

EG finns

civila

luftfarten

Exempel

av betydelse för den
några av de

nr 3975/87
konkurrensreglema

för
om förfarandet
inom
företag

rättsakter

tiotal

ett drygt
här i

landet.

är följande:

viktigaste

rådets

EEG

förordning

tillämpning

av

luftfartssektorn,
om utfärdande

nr 2407/92

EEG

förordning

rådets

av

för lufttrañkföretag,

tillstånd

rådets

EEG

förordning

rådets

tillträde

lufttrafikföretags

rådets

EEG

för datoriserade

uppförandekod
rådets förordning

EEG

förordning

direktiv
för

nr

2299/89

bokningssystem,

om
en
ändrad genom

nr 3089/93,
EEG
nr 3922/91

av tekniska krav och administrativa
civil luftfart,
och

av
luftfarten.

för

nr 95/93 om gemensamma
vid
och avgångstider
ankomst-

förordning

rådets

rådets

om biljettpriser

EEG

förordning

för fördelning
av
flygplatser,
gemenskapens
regler

certifikat

EGom
gemenskapen,

luftfart,

regelbunden

rådets

inom

nr 2409/92

EEG

förordning

2408/92

nr

flyglinjer

till

9l/670/EEG

personal

med

om harmonisering
förfaranden
inom området

om ömsesidigt godkännande
inom den civila
funktioner

SOU
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1999:42

Utredningsbehovet
av den svenska lagstiftningen
1979:144.
Dir.
Flyglagsutredningen,

Den senaste översynen
1981

tidpunkten

kännetecknades

luftfarten

av

en

slutfördes
den

Vid

genomgående

uppställdes för såväl varje enskild
reglering och tillståndskrav
inom Sverige som för trafik mellan Sverige och annat
flyglinje
genomgått
luftfarten
har den civila
1990-talet
land. Under
avreglerades den
Det svenska inrikesflyget
stora förändringar.
för svenska
1 juli 1992. EG:s regelverk har blivit tillämpligt
omfattning,
olika
i
och
vid olika tidpunkter
lufttrafikföretag
EEG,
först genom ett särskilt avtal mellan Sverige, Norge och
ekonomiska
Europeiska
avtalet
därefter
om
genom
anslutning till
och
samarbetsområdet
nu senast genom Sveriges
för EGkommer
rätten
1997
unionen. Den l april
Europeiska
luñtrafikföretag

medlemsstater,

att

företa

inrikes

lufitransporter

i

andra

s.k. cabotage, att i det närmaste släppas fri.
här i landet har
blivit tillämpliga
EG-rättsalcter

När olika
gjorts. Dagens svenska regelverk
lagändringar
nödvändiga
i vissa fall mindre väl överens med den nu
stämmer emellertid
gällande ordningen för inrikes trafik och trafiken inom EU. I
regelverk
EG:s
nämligen
genom
tillämpas
delar
många
nationell
företräde
framför
har
regler
principen
att EG:s
lagstiftning.
motsvarande
straffrättsliga
några
inte
innehåller
regelverk
EG:s
respektive
bestämmelser
utan sådana regler ankommer det
det i
brister
hänseende
detta
I
bestämma.
medlemsstat
att
de
och
reglerna
materiella
de
mellan
överensstämmelse
kan
att
nämnas
exempel
Som
gällande straffbestämmelsema.

reglerna om
i rådets förordning
AOC
operativ licens och driñtillstånd
EEG
förordning
rådets
i
regelverket
och
EEG
nr 2407/92

det i dag saknas

adekvata

nr 3922/91.
Luftfartsverket

har

straffbestämmelser

till

den 22
till regeringen
i en skrivelse
december 1994 föreslagit en översyn av luftfartslagstiftningen.
har verket fogat en promemoria där brister och
Till skrivelsen
grad räknas upp.
svagheter av olika allvarlig
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har
Justitieombudsmannen
av ett beslut av
den 7 juli 1995 framfört
Luftfartsverket
även i en skrivelse
luftfartslagstiftningen.
önskemål om en översyn av
F 1993:33
i
har
rapport
Riksrevisionsverket
en
Med

anledning

föreslagit
av flygsäkerheten
möjligheterna
att
skall
överväga
regeringen
med
dels
maktmedel,
Luftfartsinspektionens
till rätta med viss
att komma
av svårigheterna
kontroll

Luftfartsinspektionens
dels

att
differentiera

anledning
olovlig verksamhet,

att regeringen
främst s.k. svartflygning
——
till en
koncentreras
luftfartsmål
bör
överväga
om
Problemet
expertmedverkan.
med
eventuellt
särskild domstol,
och
har även påtalats
svartflyg
med
av både enskilda
.
inte

skall

organisationer.
Mot

Regeringen

anser
av översyn
Kommissionen
har

dock

behov

förslag

till

rådets

ersättningsansvar
ansvar

bör luftfartslagstiftningen
nu ses över.
att det inte finns något omedelbart

denna bakgrund

för

av
den

bestämmelserna

20

i

9

december

kap.
1995

luftfartslagen.
presenterat

ett

om lufttrafikföretagens
Frågor som rör fraktförares
därför
kommer
att beredas inom

förordning
vid

EG

olyckor.

personskador

regeringskansliet,

reglerna

omfattar
utredningsuppdraget
i 9 kap. 17-30 §§ lufifartslagen.
och

inte

Uppdraget
En

särskild

utredare

tillkallas

för

att

göra en översyn
för bestämmelserna

av

i
med undantag
luftfartslagstiftningen
Utgångspunkten för utredarens
lufifartslagen.
9 kap. 17-30
och
moderniseras
lagstiftningen
hela
skall
förslag
vara att
internationella
regelverk
de
med
bringas att överensstämma
då inte bara EG:s regelverk,
som binder Sverige. Det gäller
åtaganden i andra
utan också vad som följer
av Sveriges
i
sammanhang.

l KOM95 724 slutlig, 95/0359SYN, EGT C 104. 10.4.1996,s. 18.
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Utredaren

bör sträva

författningar.

Effekterna

effektivitet

bör

efter

av
analyseras.

antalet

att begränsa
regleringarna

regler

och

marknadens
bör

Utredaren

därvid

för
om reglerna i onödan medför kostnader
försvårar
väl
fungerande
liksom
reglerna
en
om

uppmärksamma
företagen,
konkurrens

med

konsumenterna

Huvudsyftet
modernisera

regelverket.
lämna

för samhällsekonomin

effekter

negativa

som följd.
med utredningen

är
och anpassa lagstiftningen
Det står också utredaren

som ovan angetts att
till det internationella
fritt

att även i övrigt
regler i de fall detta bedöms vara

förändrade

till

förslag

och

lämpligt.
särskilt

vill

Regeringen
problem

den
rättsliga
myndighetsutövning
militära

framhålla

att följande

frågor

och

bör behandlas
för

grunden
inom

Luftfartsverkets
i fråga

flygtrafiktjänsten

om

den

luftfarten,

den rättsliga
grunden för Luftfartsverkets
normgivning
—
tillsyn
skyddet
beträffande
brottsliga
handlingar
mot
säkerheten för den civila luftfarten,
äventyrar

och
som

såväl skyddet mot kapning, sabotage och
säkerhetsbegreppet
dylikt som flygsäkerheten,
rätt att föra talan i domstol,
— Luftfartsverkets
omprövning
reglerna om utfärdande,
m.m. av certifikat,
föra och visa upp flygdagbok,
föreskrifter
skyldighet
att
om
—
skillnaden
mellan allmän och enskild flygplats,
för nya
samordning
av miljö- och naturresurslagstiftningen
——
flygplatser,
kravet
flygplatser,
- rätten
allmänna

på
att

tillståndsprövning
utfärda

flygplatser,

kostnadsansvaret

betalningsansvaret
-

lufttrafikföretag

ordnings-

anläggande

statliga

av

säkerhetsföreskrifter

och

av ordningen

upprätthållande

för

där samt

för säkerhetskontroll,

betalningsansvaret

Luftfartsverkets

av

för

flygplatser

enligt

avgifter

och

m.m.
eller
är solidariskt

med dålig

luftfartstaxan

klarläggande

inte,

betalningsförmåga,

vid
av

om
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krav

på

betänkande

for erhållande

betydelse

ägandeförhållandenas
luñfart
i inrikes trafik

obligatorisk

m.m.,
ansvarsförsäkring,
till

av straffbestämmelserna
påföljdema.
av
arbetet
regeringens
gäller

—
översyn
För

kommittéer

1994:23,

konsekvenser

Dir.

analysarbetet

och

regeringens

beslut

systematisk

genomgång

liksom

de checklistor

Utredaren
M

bör

den

och

till

i

en

samtliga
offentliga

pröva

regionalpolitiska
redovisa

l

konsekvensbedömningar

vid

utredaren

skall

regleringama

frågor,

samt
att
Dir.
1994:124.

konsekvenser

jämställdhetspolitiska
I

att
redovisa

att
1992:50

till

lagutskottets

EG-rätten

direktiv

utredare

särskilda

och
Dir.

åtaganden

jfr

Ersättningsrättsliga

1995/96:LU20

anpassning

av tillstånd

tillämpliga

delar

av

följa

1994 om en ordning för
i regeringskansliet
av företagsregler,

l september

m.m. som anges i beslutet.
med
samråda
Miljöbalksutredningen

1993:04.

Redovisning

av uppdraget

Utredaren

skall

l oktober

1997.

redovisa

resultatet

av sitt

arbete

senast

Kommunikationsdepartementet

den

l
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Översikt
och

LF

Nuvarande

över

föreslås

LL

hur

reglerna

bli

i nuvarande

LL

behandlade

Ny reglering

eller annan

åtgärd

lkap.
1§
2§

l kap. 1 § första stycket

nya LL
1 kap. 4 § första och andra styckena

nya

LL
1 kap. 5 § nya LL
1 kap. 6 § nya LL
1 kap. l § andra och tredje styckena
LL
1 kap 8 § nya LL

slopas

slopas
10 kap. 1 § tredje stycket

2 kap. 1 § nya LL
2 kap. 2 § nya LL
2 kap. 3 § nya LL
2 kap. 4 § nya LL
2 kap. 5 § nya LL
2 kap. 6 § nya LL
2 kap. 7 § nya LL
2 kap. 8 § nya LL
11a§

2 kap. 9 § nya LL
slopas

12§

2 kap. 10 § nya LL

11§

nya

2
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2 kap. 11 § nya LL
2 kap. 12 § nya LL
2 kap. 13 § nya LL

3 kap. 1 § nya LL
13 kap. l § nya LL
3 kap. 3 § nya LL
3 kap. 4 § nya LL
3 kap. 5 § nya LL
3 kap. 6 § nya LL
3 kap. 1 § första stycket

nya LL

3 kap. 8 § nya LL
3 kap. 9 § nya LL
3 kap. 10 § nya LL
3 kap. 1 § första stycket

3-6,

8 och 9

samt 13 kap. 1 § nya LL
4 kap.
5 kap. 2 § första stycket nya LL
13 kap. 1 §nya LL

1 §
2 §
3 § första

stycket

4 kap. 1 § första stycket,

3 § första

tredje stycket

och 7 § första stycket nya LL
4 kap. 7 § andra stycket nya LL
4 kap. 7 § tredje stycket nya LL

4 §

4 kap. 13 §nya

andra stycket

5 § första

stycket

andra stycket

tredje stycket
fjärde stycket
6 § första

stycket

andra stycket

LL

4 kap. 4 § första stycket nya LL
4 kap. 12 § nya LL
4 kap. 9 § första stycket nya LL
4 kap. 4 § andra stycket nya LL
4 kap. 9 § nya LL
slopas

9 §

4 kap. 14 § nya LL
4 kap. 9 § andra stycket nya LL
4 kap. 16 § nya LL

10 §

4 kap. 17 § andra stycket

11 §
12 §

4 kap. 18 § nya LL
4 kap. 20 § nya LL

13 §

4 kap. 16-18 och 20

14 §
15 §

4 kap. 22 § nya LL
4 kap. 19 § nya LL

16 §

4 kap. 21 §nya LL

17 §

4 kap. 23 § nya LL

7 §
8 §

nya LL

nya LL

stycket

SOU 1999:42
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18 §
19 §
20 § första

stycket

andra stycket

tredje-femte

stycket

4 kap. 25 § nya LL
4 kap. 26 § nya LL
4 kap. 10 § andra stycket nya LL
4 kap. 3 § första stycket nya LL

slopas
4 kap. 27 § nya LL
4 kap. 28 § nya LL

21 §
22 §

4 kap. 28 § första stycket nya LL
4 kap. 29 § nya LL

23 §
24 §

4 kap. 30 § nya LL
4 kap. 31 § nya LL
4 kap. 27-31
nya LL
4 kap. 1 § andra stycket och 5 kap. 2 §

25 §
26 §
27 §
28 §

andra stycket

nya LL

5 kap.
1 § första

stycket

5 kap. 1 § första

andra stycket

5 kap. 3 § första

2§

nya LL
5 kap. 4 § nya LL
5 kap. 3 § nya LL

3§

5§

5 kap. 5 § nya LL
5 kap. 6 § nya LL
5 kap. 7 § nya LL

6§

5 kap. 3 och 5-7

7§

5 kap. 8 § nya LL
5 kap. 9 § nya LL
slopas

4§
4a§

8§
9§

stycket nya LL
stycket första meningen

nya LL

5 kap. 10 § nya LL
slopas

10§
11§
6 kap.
1 § första

stycket

andra stycket

tredje stycket
fjärde stycket
2 § första

stycket

andra stycket
3 §
4 §
5 § första

stycket

andra stycket

6 kap. 3 § nya LL
6 kap. 18 § tredje stycket nya LL
6 kap. 1 § andra stycket tredje meningen
nya LL
13 kap. 1 § tredje stycket nya LL
8 kap. 2 § nya LL
13 kap. 1 § tredje stycket nya LL
6 kap. 11 § nya LL
6 kap. 4 § första stycket nya LL
6 kap. 5 § första stycket nya LL

slopas

2
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2

tredje-f

ärde stycket

6 kap. 5 § andra-tredje

stycket

slopas

5 a §

6 kap. 6 § nya LL
6 kap. 8 § nya LL
6 kap. 10 § nya LL
6 kap. 7-8 § nya LL
6 kap. 24 § nya LL
6 kap. 1 § första stycket

andra punkten

nya

LL
6 kap. 21 § nya LL
6 kap. 20 § nya LL
6 kap. 22 § nya LL
6 kap. 23 § nya LL
7 kap.
3 och 7-9

1 §

7 kap.

2 §

7 kap. 3 § nya LL
7 kap. 4 § nya LL

3 §
4 § första

stycket

7 kap. 5 § första
8 § tredje

andra-tredje

stycket

stycket

nya LL

stycket,

7 § andra stycket,

och 10 § andra stycket

nya LL
slopas
7 § andra stycket,

8 § tredje

5 §

7 kap. 6

6 § första

stycket och 10 § tredje stycket nya LL
7 kap. 9 § tredje stycket nya LL

stycket

andra stycket

slopas

7 §

7 kap. 11 § nya LL

8 kap.
8 kap. l § nya LL
8 kap. 2 § nya LL
8 kap. 3 § nya LL

1§
2 §
3 §
4 § första

stycket

andra stycket

8 kap. 4 § andra stycket

nya LL
första
och
§
tredje
stycket
8 kap. 4

7 §

8 kap. 5 § nya LL
8 kap. 6 § nya LL
8 kap. 7 § nya LL

8 §

13 kap. 1 § tredje och fjärde stycket

5 §
6 §

LL
9§

slopas

nya LL

nya
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l0kap.
1§

10 kap. 1-3

nya LL
10 kap. 4 § nya LL
slopas jfr dock 9 kap. 25 § andra och

2§

3§

tredje stycket

nya LL

11 kap. 1 §nya

LL

11 kap.2§nyaLL
11 kap.3

§nyaLL

11 kap. 4 § nya LL
11 kap. 5 § nya LL
11 kap. 6 § nya LL
11 kap. 7 § nya LL

12 kap. 1 § nya LL
12 kap. 2 § nya LL
12 kap. 3 § nya LL
12 kap. 4 § nya LL
12 kap. 5 § nya LL

14 kap. 2-3

nya LL
14 kap. 4 § nya LL
14 kap. 6 § nya LL
5 § första

stycket

andra stycket
6 §

14 kap. 7 § nya LL
14 kap. 8 § nya LL
1 kap. 1 § fjärde stycket nya LL
14 kap. 9 § nya LL

l4kap.
1§
2§
3§

1 kap. 7 § nya LL
13 kap. 2 § nya LL

4§

13 kap. 3 § nya LL
13 kap. 4 § nya LL

5§

13 kap. 5 § nya LL

l5kap.
1§
2§
3§

15 19-0665NyIuftfanslag

1 kap. 2 § nya. LL
1 kap. 3 § nya LL
1 kap. 4 § tredje stycket

nya LL

2
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Nuvarande

LF

Ny reglering

eller

1§

l kap. 4 § nya LF

2§

slopas

3§

1 kap. 7 § nya LF
1 kap. 8 § nya LF

4§

annan

åtgärd

l kap. 9 § nya LF

slopas
2 kap. l § nya LF
2 kap. 3 § nya LF
2 kap. 4 § nya LF
2 kap. 5 § nya LF
2 kap. 6 § nya LF
2 kap. 7 § nya LF
3 kap. 1 § nya LF
13 kap. l §nya LF

slopas
16§

13 kap. 1 § andra stycket nya LF

17§

slopas

1s§

3 kap. 1 § nya LF
3 kap. 2 § nya LF
3 kap. 1 § nya LF

19§
20§

23§

3 kap. 1 § nya LF
3 kap. 4 § fjärde stycket nya LL
3 kap. 3 § nya LF

24§

slopas

25§
27§

12 kap. 1 § nya LF
3 kap. l § nya LF
3 kap. 4 § nya LF

28§

5 kap. 2 § nya LF forsta och andra

21§
22§

26§

styckena
29 §

slopas

30 §

4 kap. 5 § nya LF
slopas

31 §
32 § första

stycket

andra stycket
33 §
34 §
35 §

4 kap. 5 § första stycket nya LF och 4 kap.
ll § nya LL
4 kap. 6 § nya LF
slopas
4 kap. 25 § nya LL
4 kap. 7 § nya LF

37 §

4 kap. 25 § andra stycket nya LL
slopas

38 §

4 kap. 9 § nya LF

36 §

SOU 1999:42
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39 §
40 §

4 kap. 8 § nya LF
4 kap. 10 § nya LF

41§

4kap.1l§nyaLF

42 §

4 kap. 12 § nya LF
4 kap. 13 § nya LF

43 §
44 §

4 kap. 14 § nya LF
4 kap. 1 § nya LF

45 §
46 §
47 §

5 kap. 2 § tredje stycket nya LF
5 kap. 1 § nya LF

48 §

5 kap. 6 § första

49 §

5 kap. 4 § nya LF
5 kap. 5 § nya LF

50 § första

stycket

stycket nya LF

andra stycket

5 kap. 3 § och 6 § andra stycket

51 §

5kap. 7 § nya LF
slopas

52 §
53 §
54 §

55§
56§
57§
58§

6 kap. 4 § nya LF
6 kap. 5 § nya LF
6 kap. 7 § nya LF
6 kap. 8 § nya LF
6 kap. 18 § nya LF
6 kap. 6 § nya LF

59 §

12 kap. 1 § nya LF

60 §

slopas

61 §

slopas

62 §

6 kap. 1 § andra stycket

63 §

6 kap. 1 § första

64 §

nya LF
6 kap. 3 § nya LF
6kap. 11 §nyaLF

65§
66 §
67 §
68 §
69 §
70 §
71 §
72 §
73 §
74 §
75 §
76 §

nya LF
stycket första meningen

6 kap. 12 § nya LF
6 kap. 13 § nya LF
6 kap. 14 § nya LF
13 kap. 1 §nya LF
6 kap. 24 § nya LF
6 kap. 25 § nya LF
6 kap. 24 § andra stycket
6 kap. 26 § nya LF
6 kap. 10 § nya LF
6 kap. 20 § nya LF
6 kap. 21 § nya LF

78 §

6 kap. 22 § nya LF
6 kap. 23 § nya LF

79 §

slopas

77 §

nya LF

nya LL

2
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80 §

7 kap. 4 och 5

81 §

7kap.6§nyaLF

82 §
83 §

7 kap. 7 § nya LF
slopas

84 §

4 kap. 5 § första

nya LF

stycket och 7 kap. 3 § nya

LF
85 §

slopas

86 §
87 §

13 kap. 3 § nya LF
13 kap. 3 § nya LF

88 §

2 kap. 3 och 4

ordningslagen

89 §

7 kap. 2 § nya LF

90 §

slopas

91 §
92 §

7 kap. 9 § nya LF
13 kap. 3 § nya LF

93 §

8 kap. 1-2

nya LF
8 kap. 3 § nya LF
8 kap. 4 § nya LF

94 §
95 §
96 § första

stycket

andra stycket

tredje
97 §
98 §

stycket

6 kap. 1 § första

stycket andra meningen

nya LF
slopas
8 kap. 5 § nya LF
8 kap. 6 § nya LF
8 kap. 7 § nya LF

101 §

8 kap. 8 § nya LF
8 kap. 9 § nya LF
8 kap. 10 § nya LF

102§

8kap.

103 §

slopas

104 §

8 kap. 12 § nya LF
8 kap. 13 § nya LF

99 §
100 §

105 §
106 §
107 §

11 §nyaLF

13 kap. 1 § tredje stycket nya LF
ll kap. 1 § nya LF

ll6§

1lkap.2§nyaLF
11kap.3§nyaLF
11kap.4§nyaLF
l1kap.5§nyaLF
11kap.6§nyaLF
11kap.7§nyaLF
11kap.8nyaLF

127 §

slopas

110§
111§
112§
113§
114§
115§

128 §

12 kap. 2 § nya LF

129 §

slopas

130 §

12 kap. 2 § nya LF

SOU 1999:42
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131 § första-andra

tredje
132 §

stycket

stycket

1 kap. 10 § nya LF
1 kap. 10 och 14

slopas

133 §

1 kap. 11 §nya

134 §

1 kap. 13 § nya LF
14 kap. 1 § nya LF

135 §
136 §
137 §

LF

14 kap. 2 § nya LF
14 kap. 10 § nya LL

138 §

14 kap. 3 § nya LF

139 §

slopas

140 §

14 kap. 4 § nya LF
14 kap. 5 § nya LF

141 §
142 §
143 §
144 §

14 kap. 6 § nya LF
1 kap. 2 § nya LF
1 kap. 3 § nya LF

145 §

1 kap. 5 § nya LF

146 §

slopas

147 §

slopas

148 §

13 kap. 4 § nya LF
13 kap. 5 § nya LF

149 §

nya LF
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RÅDETSFÖRORDNING
EEG nr um/92
D
juli
1992
den
av
omutfärdandeav tillståndför lufttnñkñretag
RADHARANTAGIT
GEMENSKAPERNAS
EUROPEISKA
DENNAFÖRORDNING
medbeaktande
av Europeiska
om upprättande
av Fördraget
särskiltartikel84.2i detta.
ekonomiska
gemenskapen,
förslag.
medbeaktande
avkommissionens
yttrande,
medbeaktande
av Europaparlamentets
och socialakommitténsmed beaktande
av Ekonomiska
yttrandej.och
medbeaktande
av följande:
Det är viktigt att fastställaen luftfartspolitikför deninre
1992i
framtill den31december
underperioden
marknaden
enlighetmedartikel8ai fördraget.
med
innebär
Deninremarknaden
utaninregränser
ettområde
tjänsterochkapital.
fri rörlighetför varor,personer.
Vid tillämpningen
av principenom fri rörlighetför tjänster
inomluftskall hänsyntas till de speciellaförhållandena
fartssektom.

nödvändigt
Detäremellertid
attgemedlemsstaterna
enrimlig
tidsfrist,till den1januaril993, för att genomföra
denhär
förordningen.
icke-diskriminerande
Detär viktigtatt fastställa
kravi fråga
omtillstånd.
omsäteochkontrollavettföretagsomansöker
För att garantera
en pålitligoch tillräckligservicear det
alltid
nödvändigt
att försäkrasig om attett lutttrañktöretag
och enhögsäkerhetsnivå.
drivsmedgodekonomi
ochandraberörda
Förattskyddakundema
är detviktigtatt
är tillräckligtförsäkrade.
setill attIuñtrañktöretagen
kunna
bör ett lufttrafikföretag
Inomden inre marknaden
deägs.utan
luftfartygoavsett
använda
varinomgemenskapen
deförpliktelser
attdettainskränker
somdentillståndsgivande
tekniska
har i frågaom lufttrañkföretagets
medlemsstaten
duglighet.
Det bör ocksåvaramöjligtatt hyra luftfartygsomär
utanförgemenskapenkortare
för
tid ellerunder
registrerade
förhållanden,
förutsatt
är
extraordinära
attsâkerhetsstandarden
likvärdigmeddensomgällerinomgemenskapen.

bör
för urfardande
ordningen
avtillståndför lufttraftkföretag
ochicke-diskriminerande.
EEG nr 2343/90
l rådetsförordning
varaöppen
avden24juli 1990om
lufttrañk
lufttrañkföretags
tillträdetill flyglinjeri regelbunden
ochomdelningav passagerarkapaeitcreu
inomgemenskapen
lufttrañk mellan
mellan lufttrafikföretagi regelbunden
FÖRESKRIVS
FÖLJANDE.
HÄRIGENOM
regler
medlemsstatema
rådetattantagemensamma
beslutade
för utfärdande
attgenomföras
avtillståndför lufttrafiktöretag
denl juli 1992.
senast
EGT nr C 258.4.10.1991.
S.2.
‘ EGT nr C 125,18.5.1992.
s. 140.
‘EGT nr C 169,6.7.1992,
S. 15.
‘ EGTnr L 217.11.8.1990.
s.

ArtikelI
och
Dennaförordninggällerde kravför utfárdande
upprätthållandeoperativa
licensersommedlemsstatema
av
ställer Iufttrafikföretag
i gemenskapen.
somär etablerade
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2. Förordningen
gällerintelufttransport
av passage
ac.
och/ellerultralåtta
postoch/ellergodsmedicke-motordrivna
motordrivna
luñfartygochintehellerlokalaflygningarsotn
inte innebartransportmellanolika flygplatser.För sådana
gällernationella
regleromoperativa
licenser.om
transporter
sådanafinns. och gemenskapsrätt
och nationellrån om
driñtillstånd.
Artikel2
I dennaförordning
med
avses

24332
Artikel

Utanatt detpåverkar
tillämpningen
avartikel5.5. får
inte utfärdaoperativalicensereller uppen medlemsstat
rätthålladerasgiltighet,om inte dennaförordningskrav
uppfylls.
2. Ett företagsomuppfyllerdennaförordnings
kravhar
Ensådan
licensgerinte
rättatt enoperativlicensutfärdad.
i sigtillgångtill särskilda
flyglinjerellermarknader.
Utanatt detpåverkar
tillämpningen
avartikel1.2,får
ingetföretag
i gemenskapenbetalning
somäretablerat
mot
utföralumrattsporter
postoch/ellergodsinom
avpassagerare,
gemenskapen,
om det inte har beviljatsden nödvändiga
operativa
licensen.

a

företag:enfysiskellerjuridiskperson.
oavsett
omverkbedrivsi vinstsyfte.
samheten
ellerett officielltorgan.
oavsettom det har självständig
statussomjuridisk
person,

b

l14‘i‘trafiAj6retag.medgiltigoperativ
ettlufttrafikföretag
licens.

Operativlicens

c

operativlicens:ett tillstånd.utfärdatav denansvariga
utföra
för ett företag,attmotbetalning
medlemsstaten
Iufttranspon
postoch/ellergodssom
av passagerare.
angesi licensen.

Artikel4

d

e

f

g

drlfitillstdndAOC:ett dokument,
utfärdatav en medbehöriga
myndigheter
för ett företagelleren
lemsstats
gruppav företag.i vilketintygasatt företageti fråga
kunskaper
ochdenorganisation
har de yrkesmässiga
sätt skötade
som krävsför att på ett betryggande
luñfartsaktiviteter
i tillståndet.
somfinnsangivna

Enmedlemsstat
fårutfärda
operativlicensför ettföretag
endast
om
a

och.i förekommande
fall. desssäteår
desshuvudkontor
beläget
i denna
medlemsstat,
och

b

desshuvudsakliga
verksamhet
enbart
är lufttransport
utnyttjande
elleri kombination
medannataffärsmässigt
ochunderhåll
avluftfartygellerreparation
avdem.

verksamhetsplan:
beskrivning
endetaljerad
avlufttrafikUtanatt detpåverkar
avtalochkonventioner
i vilka
företagets
planerade
affärsverksamhet
underdenaktuella
är en avtalsslutande
pan, skallföretagetägas
särskiltmedavseende
perioden.
påmarknadsutveckling gemenskapen
eller medoch fortsattkommaatt ägasav medlemsstater
finansinvesteringar.
ochplanerade
samtdeberäknade
i medlemsstater,
antingen
direktellergenommajoriborgare
följdernaavdennaverksamhet.
iellaochekonomiska
tetsägande.
Företaget
skallfortlöpande
effektivtkontrolleras
staterellerpersoner.
avsådana
för intäkter
driftredovisning.redogörelse
endetaljerade
perioden.
fördelad
ochkostnader
underdenaktuella
Utanhinderav punkternaoch
2
skallde lufta
och
lufttransportverksamhet
ochannanverksamhet.
trafikföretag,som redanhar godkäntsenligt
materiella
ochimmateriella
poster.
bilagal till rådetsförordningEEG nr 2343/90
ochrådetsförordning
EEG nr 294/91avden4
rättigpå
ejfektivkontroll:ett förhållande
bygger
som
februari1991om bedrivande
av flygfrakttrañk
heter.avtaleller annat.sotnvar för sig eller tillsamfå behållasinarättigheter
mellanmedlemsstater.
tagentill faktiskaochrättsliga
mansochmedhänsyn
förordenligtdenna
ochdåmted
sammanhängande
förhållanden,
att direkteller indirekt
ger möjligheter
i
ningar
s
ålänge
deuppfyller
ö
vriga
förpliktelser
särskilt
då
inflytande
företag.
avgörande
på
utövaett
ett
dennaförordning,
ochsålängede fortsätteratt
detgäller
tredje
kontrolleras
direktellerindirektavsamma
allaellerdelarav ett företags
a
rättenatt använda
länderoch/ellerav medborgare
i sammatredje
tillgångar.
landsomdesomutövade
sådan
kontrolldådenna
förordningantogs.Sådankontrollfår docknär
b
rättighetereller avtal somger ett avgörande
och/eller
till medlemsstater
somhelstöverföras
inflytande sammansättningen
av företagets
medborgare
i medlemsstater.
olikaorgan.omröstningar
ellerbeslut.ellersom
inflytande
på annatsätt ger ett avgörande
företagets
verksamhet.
EGT nr L 36.8.2.1991.
s.
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b

Möjligheten
att köpaoch säljaaktierenligta
gällerintemedborgare
somhar ett betydande
intresse
i ettlufttrafikföretag
i etttreekonomiskt
djeland.

4. Ett företagsomdirekteller indirektharenandeli en
skallmotsvara
i ett Iufttrañkföretag
aktiepost
kontrollerande
kraveni punkt2.
skall när somhelst anmodan
Ett lufttrafikföretag
för utfärdandet
kunnavisadenmedlemsstat
somär ansvarig
kraveni denna
att det motsvarar
av denoperativalicensen
artikel. Påbegäran
av en medlemss skallkommissionen
granskaefterlevnaden
av kraveni dennaartikeloch, om
nödvändigt,
fattaettbeslut.

Nr L 240/3

i företaget,dessmoderföretag
eller slutliga
aktieinneltavet
En :ul-månaders
verksamhetsplan
holdingbolag.
somlämnas
innandentid denavser,räckersomanmälan
tvåmånader
förändringar
i aktuellverksamhet
enligtdennapunktgällande
förhållanden
och/eller
sotningåri verksamhetsplanen.

4. Omtill ‘ ‘ yndigheten" er att de förändringar
enligtpunkt3 haravgörande
inverkanpå luftsomanmälts
finanser,skall myndigheten
trañkföretagets
begärain en
verksamhetsplan
reviderad
sominnehållerde aktuellaförochsomtäckerminstenperiod tolvmånader
ändringarna
fråndendagdådenbörjargenomföras,
samtall annaninformation.inklusivedeuppgifter
somangesunderB i bilagan,
för att bedöma
ochsomär relevanta
omett lufttrafikföretag
förpliktelser
under
kanuppfyllasinafaktiskaochpotentiella
tolvmånadersperiod.
Tillståndsmyndigheten
skallfatta
denna
verksamhetsplanen
senasttre
ett beslutom den reviderade
information
harlämnats
in.
efterdetattall nödvändig
månader

Artikel5
Ett lufttrafikföretag
omoperativlicensför
somansöker
visaför berörda
förstagångenmåstei rimlig utsträckning
i denmedlemsstat
myndigheter
somutfärdarlicensen
a

att det när somhelstkan uppfyllasinafaktiskaoch
antaganden,
pårealistiska
baserade
åtaganden
potentiella
och
räknatfråndriftstarten,
under24 månader

b

som
att det kan täckade fastaoch rörligakostnader
ochsombaseras realföljer av verksamhetsplanen
under
istiskaantaganden
utanbeaktande
avdriftintäkter,
fråndriftstarten.
tre månader

lämnaen
I enlighetmedpunktl skallvarjesökande
verksamhetsplan
för minstdeförstatvådriftåren.Verksamför
skall ocksåge en detaljeradredogörelse
hetsplanen
ekonomiska
förbindelser
medandraaffärsmässiga
sökandens
medverkar direkteller via
verksamheter
somsökanden
företag.Sökanden
skallocksålämnaallarelevanta
besläktade
uppgifter,särskiltsådana
somangesunderA i bilagan.
lill tillståndsskalli förväganmäla
3. Ett lufttrafikföretag
flygtrafikeller
myndigheten
om detstartarny regelbunden
eller del av världensomdet
chartenrañktill en kontinent
i antaleteller
tidigareinteflugitpå.omdetskerförändringar
elleromdetskerbetydande
typenav luftfartygsomanvänds
Detskall
omfattning.
förändringar
i frågaomverksamhetens
fusionerellernyförvärv.och
planerade
ocksåi förväganmäla
ägarskifte
till tillståndsmyndigheten
inomfjortondagaranmäla
av aktieposter
somutgör10%ellermeravdetsamlade

Tillståndsmyndigheter
kannär somhelst,ochsärskilt
närdetdetfinnstydligatecken attettlufttrafikföretag
som
problem.utvärdera
deharutfärdatlicensförharekonomiska
ekonomiska
företagets
resultatochtillfälligteller permanent
detsomsäkert
licensen
återkalla
omdeintelängrebedömer
åtagankanuppfyllasinafaktiskaochpotentiella
attföretaget
fårocksåbeperiod.Myndigheterna
denför eniulvmåttaders
omorganiviljaentillfälliglicensi avvaktan enekonomisk
inteäventyras.
förutsatt
sationavföretaget,
attsäkerheten

varje
Ettlufttrañkföretag
skalltill tillståndmy digheten
räkenskapsår.
utanonödigtdröjsmål,lämnain reviderade
räkenskapsåret.
På myndigför det föregående
räkenskaper
skallett lufttrafikföretag
närsomhelstlämna
begäran
hetens
för tillämpningen
deninformation
avpunkt5 och
sombehövs
underC i bilagan.
särskiltdeuppgiftersomanges

Punkterna
1-4 och6 i dennaartikelgällerinte
verksamför lufttrañkföretag
somenbartbedriver
hetmedIuftfartygvarshögstatillåtnastartviktär
mindreän l0 tonoch/ellersomharfärreän20
skall när som
lufttrañkföretag
platser.Sådana
är minst
helstkunnavisaatt derasnettokapital
fråntillståndsmyndig80000ecueller begäran
för tillhetenlämnadeninfonnation
sombehövs
fårdock
lämpningen
avpunkt5. Enmedlemsstat
tillämpapunkterna
l-4 och6 lufttrafikföretag
somdenharutfärdattillståndför ochsombeflygtraftkeller vars årliga
driver regelbunden
omsättning
överstiger
3 miljonerecu.
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b

Kommissionen
får efteratt hahörtmedlemsstaternagöraenlämplighöjningavtaleni a,omden
ekonomiska
utvecklingen
visar att ett sådant
beslutär nödvändigt.
En sådanändringskall
offentliggörasi Europeiskagemenskapernas
nu.
ofliciellatidning.

c

Varjemedlemsstat
kanhänskjuta
kommissionens
besluttill rådetinomenmanad.
Rader.somskall
fattasitt beslutmedkvalificerad
majoritet,fär i
undantagsfal
fattaett amatbeslutinomen manad.

Denmedlemsstat
somutfärdarlicenserkanvälja
mellanatt låta ett lufttrafikforetagregistrera
luftfanygi sitt nationellaregistereller inom
gemenskapen,
dockutanatt denapåverkartilllämpningen
avpunkt
b

Artikel6
Denbehöriga
myndigheten
i enmedlemsstat
somför att
utfärdaenoperativlicenskräverbevispäattdepersoner
som
fortlöpande
ochrentfaktisktskallstafor driftenavföretaget
hargottanseende
ellerattdeintehargåtti konkurs.
ochsom
ellertillfälligtkanåterkalla
licensen
i händelse
permanent
av
ellerbrottsliggärning,skallnärdetgäller
grov vårdslöshet
medborgare
från andramedlemsstater
godkänna
sombevis
sådana
handlingar
myndigheter
i
somutfärdats
av behöriga
den lemsstasomär denberörda
ursprungsland
personens
ellersenaste
uppehéllsland.
ochdärdetframgårattdessa
krav
är uppfyllda.
Omdebehöriga
myndigheterna
i denmedlemsstat
sotnär den.
berördapersonens
ursprungsland
ellersenaste lsland,
r,
inteutfärdarde handlingar
somavsesi förstastycket,skall
dessaersättas
av enförklaringundered- eller. i staterdär
ingabestämmelser
om edgingfinns,av en försäkran
- av
vederbörande
inför en behörigrättsligeller administrativ
myndighet
elleri förekommande
fall införensärskildtjänstemanellerenbehörigyrkesorganisation,
somskallutfärdaett
intygsombekräftelse denna
edellerförsäkran.
2. Debehöriga
myndigheterna
i medlemsstatema
fårkräva
ochintygsomangesi punktl visasupp
att de handlingar
efterutfärdandet.
senast
tre månader
Artikel7
Lufttrañkforetag
skall varaförsäkrade
för att täckaersättningsansvar
i mbandmedolyckor,särskiltmedhänsyn
till
bagage.
gods,postochtredjeman.
passagerare,
Artikel8
Somvillkor för utfärdande
eller upphävande
av en
operativlicensfårinteuppställas
krav attettlufttrañkföretag ägerluftfartyg,menen Iemsstatskallkrävaav de
företagsotndenutfärdarlicensför. att de förfogaröverett
ellerfleraluftfartygantingen
ellernågonform
genomägande
av leasingavtal.

pigga

Om ett leasingavtal
för ett Iuftfartygsom är
registrerat
inomgemenskapen
hargodkänts
enligt
artikel10, kan en medlemsstat
inte krävaatt
luftfartygetregistreras
i dessegetregister,om
dettakräverombyggnader
av luftfartyget.

Närdetgällerkortvariga
leasingavtal
på
sotnupprättats
grundavlufttrafikföretagets
tillfälligabehovellerextraordinäkanmedlemsstaten
avståfränkraveti punkt
ra förhållanden,
2 a.
4. Vid tillämpningen
av punkt2 a skallen medlemsstat
utan dröjsmåloch utan diskriminerande
avgifter bevilja
införande
i sitt nationella
registerav luftfartyg50mägsav
medborgare
i andramedlemsstater.
frän
samtöverföringar
andra edlemsstaters
registerenligtgällandeförfattningar,
däribland
desomgällerluftvärdighetsbevis.
Vidöverföring
av
Iuftfartygskallingenannan
avgifttasut utövervanligregistretingsavgift.

DrifttillståndAOC
Artikel9
Det skall alltid vara ett villkor för utfärdandet
av
operativlicensochfiir dessgiltighetatt detberördaföretaget
har ett gällande
drifttillstándatt utövatrafikrättigheter
som
täckerdenverksamhet
licensenomfattar
sortidenoperativa
ochsomuppfyllerkraveni denrelevanta
radsförordningen.
2. Till dessdenrádsförordning
somavsesi punktl börjar
tillämpas,gällerdenationella
reglemaför drifttillståndför
utövande
rättigheter
eller motsvarande
av trafikrättigheter,
rörande
tillståndsgivning
till utövareav lufttransporter.
Artikel10
För att säkraupprätthållandet
och
av kravpåsäkerhet
ansvarskallett lufttrafikforetag
ett luftfartyg
somanvänder
somtillhörettannatföretagellerförserettannatföretagmed
luftfartyg,inhämta
ett förhandsgodkännade
av tillstândsmyndigheten.
Villkorenfor godkännandet
skallutgöraendel av
Ieasingavtalet
mellanparterna.
2. En medlemsstat
skallintegodkänna
leasingavtal
som
luftfanygmedbesättning
omfattar
för ettlufttrafikforetag
som
denharutfärdat
operativlicensför. omintesäkerhetsstandatdenmotsvarar
vadsomanges
i artikel
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beslut att bevilja eller återkalla
4. Medlemsstatemas
skalloffentliggöras
licenser
iEurøpeiska
operativa
gemenskapermsofliciellaridning.
Artikelll
Enoperativlicensskallvaragiltigsälänge
ettluñtrañkförordning.
Enmedlemsstat
företaguppfyllerkraveni denna
skallgörasettär efterdet
kandockbestämma
attenprövning
ochdärefter
vartfemte
attenny operativlicensharutfärdats
år.
harinställtdrifteni sexmånader
Omettluñtrañkföretag
efterdetatt
verksamheten
ellerinteharpåbörjat
sexmånader
myndigskalldenansvariga
licensen
utfärdades.
denoperativa
för godkännande.
skallomprövas
hetenavgöraomlicensen

ArtikelI4
enligtartikel4 får
Förattkunnafullgörasinauppgifter
kommissionen
begära allanödvändiga
upplysningar
frånde
vilka ävenskall se till att fl
berördamedlemsstaterna.
upplysningar
fråndelumrañkföretag
somdeutfärdatlicenser
för.

upplysningarna
inteharlämnats inom
2. Omdebegärda
eller om deir
av kommissionen,
en tiüfrist sombestämts
skallkommissionen
beslutställttill den
När det gäller lufttrafikföretag
genom
sommedlemsstaterna ofullständiga.
in. Beslutet
berörda
medlemsstaten
krävaatt delämnas
skall
besluta
utfärdatlicensför. skalldesenare
omdenoperativa
har
förgodkännade
licensen
skallomprövas
somkrävsochfastställa
angevilkaupplysningar
en lämplig
omförändringar
inträñati en ellerfleraförutsättningar
somberörföretagets tidsftlstför inlimnandet.
fusionereller övertaganden.
rättsligaställning,i synnerhet
enligtpunkt2 inte
Om de begärdaupplysningarna
i frågafår fortsättasin
eller -företagen
Luñtrañkföretaget
inte annnat
sätt
lämnas
in i tid ellerom lufttrañkföretaget
finneratt säkerverksamhet,
om inte tillständsmyndigheten
visatatt detuppfyllerkraveni artikel skallkommissionen
ochangerskälenhärför.
hetenäventyras
allamedlemsstatersituationen.
underrätta
genast
om inte
om
särskilda
omständigheter
föreligger.Medlernsstater
fär tillrättigheter
till marknadsfälligtåterkalla
ett luñtraftkföretags
tillträdeenligtrådetsförordning
EEG nr 2408/92
Artikel12
avden23
juli 1992omEG-lufttraftkföretags
tillträdetill flyglinjerinom
gemenskaped,
till desskommissionen
har meddelatatt
mot
skallintetillåtaatt ett lufttrafikföretag.
Enmedlemsstat
handlingar
har
harlämnats sotnbevisaratt kraveni frågahar
eller liknandeförfarande
vilket ett insolvensförfarartde
uppfyllts.
inletts.får behållasin operativalicens.om denbehöriga
myndigheten
iden medlemsstaten
är övertygad
omattdetinte
rekonstrukmöjligheter
till enfinansiell
finnsnågrarealistiska
tioninomrimligtid.
Artikel15
Artikel13
licenser
för utfärdandetoperativa
Tillvâgagångssättet
av
och
skall offentliggörasav den berördamedlemsstaten
kommissionen
skallunderrättas.
skallfattabesluti frågaom
medlemsstaten
2. Denberörda
en ansökansä snartsom möjligt och inte senareän tre
in.
information
harlämnats
efterdetattall nödvändig
månader
till allatillgängliga
fakta.Detansökande
ochdärvidta hänsyn
företagetskall underrättas
om beslutet.Ett avslagskall
motiveras.
licenserhar
Ett företag,varsansökan
om operativa
Om
avslagits.får hänskjutaärendettill kommissionen.
intehar
kommissionen
finneratt kraveni dennaförordning
uppfyllts.skallden uttalasig om denrättatolkningen
av
tillämpningen
förordningen
avartikel169
utanattdetpåverkar
i fördraget.

skalllufttrafikföretaget
Förutomreglernai dennaförordning
ocksåföljadekrav i nationelllagstiftning
somär förenliga
medgemenskapsrätten.

Artikel16
licensersomär
Utanhinderav artikel3.1 skall operativa
träderi kraft
dendagdäförordningen
giltigai enmedlemsstat
meddelagarsomlägtill grundför
fortsätta
attgällai enlighet
utfärdandet
i högstettär. dockför artikel4.1b i högsttreår.
licenser
undervilkentid de luñtrañkföretag
somharsådana
sigtill kraven
åtgärder
för attanpassa
skallvidtanödvändiga
För tillämpningen
i dennaförordning.
av dennaartikelskall
sådana
till företagsominneharoperativlicensräknas
somdå

EGTnr L 240.24.8.1992,
s.
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enligt
dennaförordningträderi kraft bedriververksamhet
gällande
bestämmelser
medettgiltigtdrimillstând.mensom
inteinneharoperativlicens.
artikel4.2- 4.5
Dennaartikelskalltillämpas
utanaupåverka
ochartikel dockfårlumrañktöretag
somutövarverksamhet
innan
förordning
träderi
enligtimdamagsbestñmmelsedenna
krañ,fortsättameddettaunderenövergångstid,
somintefår
överstigade i förstastycketangivnamaximalatiderna,till
avgjortom de uppfyllerkraveni
dessmedlemsstaterna
artikel4.

24.8.92

förordning.
Deskallunderrätta
kommissionen
omallasådana
åtgärder
närdeantas.
Artikel18
Medlemsstaterna
ochkommissionen
skallsamarbeta
vid
genomförandet
avdennañrordning.
uppgiftersomkommer
framvidtillämpningen
2. Hemliga
förordning
skallomfattas
avdenna
avtysmadsplikt.

ArtikelI7
Artikel19
innande
medkommissionen
skallsamråda
Medlemsstaterna
denna
för att genomföra
antarlagarellerandraförfattningar

träderi kraftdenl januari1993.
Dennaförordning

ochdirekttillämpligi allamedlemsstater.
Dennaförordning
år till alladelarbindande
den23juli 1992.
Utfärdadi Bryssel
Pårådetsvägnar
COPE
Ordförande
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BILAGA
medtillämpningen
av artikel 5 i frågaom
Uppgiftersombehövsi samband
ställning
ekonomiska
lufttrañkföretags
A.

Uppgmersomskalllämnmavföretagsamansökerotnücensförförstagángenifrágnunderasekonømüka
ställning.
för detföregående
rikemkaper
ñnns.reviderade
och.omsådana
driftredovisningen
interna
Densenaste
räkenskapsåret.
tvaåren.
fördekommande
resultat
balansräkning
medberäknade
Budgeterad
brlnsle.passagerared:
gällande
postersåsom
utgifterochinkomster
för budgeterade
Underlaget
flygplatsavgifter.
försäkring
valutakiirsförindringar,
osv.
avskrivningar.
fraktpriser.
löner.underhåll.
Trafik/intiksprognoser.
ochdriftstanen
inlamriandet
mellan
perioden
under
avansökningen
uppgifter
Utförliga
ominitialkosmader
skallfinansieras.
kostnader
förhurdessa
samt
enredogörelse
ñmnsieringskällor.
ochplanerade
uppgifter
Utförliga
omnuvarande
aktieslag
ochplanerat
samtombolagmedangivande
avnationalitet
uppgifter
Utförliga
omaktieägare
mellan
företagen
skallinformation
ingari enföretagsgnipp
omförhållandet
Omföretaget
sordningen.
lämnas.
ochlikv
Kassaflödesanalys
Budgeterad

verlsamhetsaren.
fördetvåförsta

med.i frågaomleasirg.
leasixig
avluftfartyg
avköpoch/eller
utförligauppgifter
omfinaiuieringen
angivande
avavtalsvillkoren.
ställningen
ekonomiska
sominnehar
avföretag
somskalllämnas
för bedömning
B. Uppgifter
avdenfortsatta
finansiella
påverkar
dess
sompåtagligt
enstruktur-ellervek etsförñndririg
etttillståndochplanerar
situation.
äkensltapsáfråndetföregående
räkenskaper
ochreviderade
balansräkningen
interna
densenaste
Vidbehov
ret.
förändring
till exempel
förändringar.
av tnñkslag.
uppgifter
Utñrligaochexakta
omallaföreslagna
förändringar
i fragaom
förändringar
av aktiekapitalet.
förvärvellersammanslagning...
föreslagna
aktieägare
osv.
uppgift
räkenskapsår
med
omallaföreslagna
förinnevarande
medresultaträkning
balansräkning
Budgeterad
f
" situation.
F
påverkar
ringarsom,
ellerm:
struktur,
bränsle.
såsom
gällande
passagerarposter
ochinkomster
utgifter
ochbudgeterade
Uppgifter
omtidigare
försäkring
flygplatsavgiñer.
valutakursfödndringar.
osv.
avskrivningar.
löner.underhåll.
ochfraktpriser.
Tiafik/intaktsprognoser.
strukturåretmeduppgifter
omallaföreslagna
fördetkomrmride
ochlikviditetsplaner-ing
Kassaflödesanalys
finansiella
situation.
företagets
påverkar
ellerverksamhetsförâridririgar
sompåtagligt
angivande
med.i frågaomleasing,
avluftfartyg
uppgifter
Utförliga
avköpellerleasing
omfuiansieringen
avavtalsvillkoren.
ställningen
somredan
avföretag
ekonomiska
somskalllämnas
förbedömning
C. Uppgifter
avdenfortsatta
innehar
licens.
den
ochvidbehov
efterdenperiod
avser
somrikenskaperna
inomsexmånader
räkenskaper
Reviderade
balansräkningen.
interna
senaste
Året.
fordetkommande
medresultaträkning
balansräkning
Budgetei-ad
bränsle.
såsom
gällande
passagerarochinkomster
poster
utgifter
ochbudgeterade
Uppgifter
omtidigare
försäkring
flygplaisavgifter.
valutakursföranilringar.
osv.
avskrivningar,
lönerunderhåll.
ochfraktpriser.
Ti-afik/intäkrsprognoser.
året.
fördetkommande
Kassaflödesanalys
ochlikviditetsplanering
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RÅDETSFÖRORDNING
EEG nr 2405/92
1992
juli
23
den
av
inomgemenskapen
flyglinjer
till
tillträde
EG-lufttnfikfiretags
om
RÅDHARANTAGxT
GEMENSKAPERNAS
EUROPEISKA
DENNAFÖRORDNING
medbeaktande
av Europeiska
omupprättandet
av Fördraget
särskiltartikel84.2i detta.
gemenskapen,
ekonomiska
förslag,
medbeaktande
avkommissionens
yttrandez,
medbeaktande
avEuropaparlamentets
och socialakommitténs
med beaktandeav Ekonomiska
yttrande.och
medbeaktande
av följande:
Det är viktigt att upprättaen Iuftfartspolitikför den inre
1992i
framtill den31december
marknaden
underperioden
enlighetmedanikel8ai fördraget.
med
innebär
utaninregränser
Deninremarknaden
ettområde
tjänsterochkapital.
fri rörlighetför varor.personer,
1987om
Rådetsbeslut87l602/EEG
av den 14 december
i
mellanIufttrafiktöretag
delningav passagerarkapaeiiewu
ochom luftlufttrañkmellanmedlemsstatema
regelbunden
lufttrafik mellan
trañkföretagstillgång till regelbunden
EEG nr 2343/90
medlemsstaterna
ochrådetsförordning
av
tillträdetill flyglinjer i
den 24 juli om Iufttrañkföretags
ochomdelningav
lufttrafikinomgemenskapen
regelbunden
i regelbunden
mellanlufttrañkföretag
passagerarkapaciteten
för
utgörde förstastegen
lufttrafikmellanmedlemsstatema
påEG-lufttrafikföremedavseende
attuppnåeninremarknad
lufttrañk inom
tags tillträde till flyglinjer i regelbunden
gemenskapen.
bestäms
EEG nr 2343/90
attrådetskallbesluta
l förordning
den30juni 1992.
senast
om ändringi denförordningen
beslutade
rådetattantaregler
EEG nr 2343/90
I förordning
senast
avtillståndför luftfartför genomförande
omutfardande
den1juli 1992.

EGT nr C 258,4.10.1991.
s.
:EGT nr C 125,18.5.1992,
s. 146.
’ EGTnt C 169.6.7.1992,s. 15.
‘ EGTnr L 374,31.12.1987.
S.19.
5EGTnr L 217. 11.8.1990.
s.

EEG nr 2343/90beslutade
rådetatt upphäva
I förordning
restriktionema
för kapacitetsdelning
mellanmedlemsstaterna
denl januari1993.
senast
EEG nr 2343/90bekräftade
rådetatt trafikritl förordning
for sabotage
delavdeninremarknatigheter
är enintegrerad
den.
Spanien
1987i Londonenades
ochStorbriDen2 december
i frågaom
tannienom en ordningför utvidgatsamarbete
i Gibraltari formavengemensam
utnyttjandet
avflygplatsen
Denna
utrikesministrar.
deklaration
av de bådaländernas
ordning
harännuintegenomförts.
på de grekiskaöarnaoch på de öar i
Lufttrafiksystemet
regionen
Azorernaär för
Atlantensomutgördenautonoma
belägna
ochflygplatser
närvarande
intetillräckligtutvecklat.
fråntillän,ningen
undantas
dessa
öarbördärförtemporärt
förordning.
avdenna
beträffande
Det är nödvändigt
att upphävarestriktionema
femte
och beträffande
utseende
av flera lufttrafikföretag
frihetsrättigheten
samtatt gradvisinföracabotagerättigheter
luftfanssektor
utvecklingen
för attstimulera
avgemenskapens
bättreservice.
ochför attgekunderna
införa
Det är nödvändigt
att undervissaomständigheter
för sådanallmäntrafikplikt som
särskildabestämmelser
adekvatlufttrafiktill nationella
behövsför att upprätthålla
regioner.
för ny
bestämmelser
Detär nödvändigt
att införasärskilda
flygplatser.
lufttrañkmellanregionala
att
ärdetnödvändigt
till planeringen
Medhänsyn
avluftfarten
rått att fastställaicke-diskriminerande
ge medlemsstaterna
reglerför fördelningen
av flygtrañkenmellanflygplatserna
flygplatssystem.
inomsamma
skallskei överensstämmelse
Utövandet
av trafikrättigheter
ochmiljöskydd
samtmed
medbestämmelse
uaom säkerhet
ochskallinte innebära
villkorenför tillgångtill flygplatser
särbehandling.
är det
eller miljöproblem
Medhänsyntill överbelastningsi utnödvändigt
att ge möjlighetatt införabegränsningar
övandei
avtrañkrättigheterna.
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Med hänsyntill konkurrenssiruationenmarknaden
bör
åtgärdervidtas för att förhindraotillbörligaekonomiska
verkningar
för lufttrañkföretagen.
Det är nödvändigtatt specificeramedlemsstaternas
och
lufttrafikföretagens
skyldigheter
nödvändig
att tillhandahålla
infomtation.
Det är lämpligtatt säkerställa
en identiskvärderingoch
bedömning
för likartadluñtrafrk.
av tillträdetill marknaden

Nr L 240/9

b

EG-lrátrqildâretag:ett lufttrañkföretag
med giltig
operativlicenssom utfärdatsav en medlemsstat
i
enlighetmedrådetsförordningEEG m-2407/92av
juli
1992omutfärdande
den23
avtillståndför lufltrañkföretag.

c

Lzçmrajik:
enflygningellerenserieflygningarför befordranav passagerare,
godsoch/ellerpostmo; be.
talning.

d

Regelbunden
ltqimük: en serieflygningardär varje
flygninguppfyllerföljandekriterier:

Det är lämpligtatt behandla
alla frågor om tillträdetill
marknaden
i samma
förordning.

i

Denna
förordning
delvisförordning
ersätter
EEG nr 2343/90
ochrådetsförordning
EEG nr 294/91avden4 februari1991
mellanmedlemsstateñ.
ombedrivande
avflygfrakttrañk

Denutförsmedluftfartygfir befordran
avpassagenre,godsoch/ellerpostmot betalning ett
sådantsättatt detpåvarjeflygningfinnsplatser
kanköpa individuellbasis
somallmänheten
antingendirektavlufttrafrkföretaget
elleravdess
agenter.

HÄRIGENOM
FÖRESKRIVS
FÖLJANDE.

Denbedrivssåatt denbetjänartrafikenmellan
flygplatser,
tvåellerflera,antingen
samma
enligtenutgiventidtabell.eller

ArtikelI
2.

Dennaförordninggällertillträdetill flyglinjerinom
gemenskapen,
för såvälregelbunden
som ickeregelbunden
lufttrafik.
Dennaförordnings
tillämpning flygplatsen
i Gibraltar
påverkar
inteSpaniens
ellerStorbritanniens
rättsligaställning
~
medavseende
påtvistenomöverhöghet
överdetterritorium
flygplatsen
där
är belägen.
Tillämpningenbestämmelserna
i denna
förordning
på
av
flygplatsen
i Gibraltarskalluppskjutas
tills ordningen
i den
förklaringsomavgavs
ochStorbrigemensamma
av Spaniens
utrikesministrar
tanniens
den2 december
1987hargenomförts.Närsåsker.skallSpaniens
ochStorbritanniens
regeringarsamma
dagunderrätta
rådetomdetta.
4. Flygplatserna de grekiskaöarnaoch de öar i
Atlantensomutgördenautonoma
regionen
Azorema
undantas
fråntillämpningen
till ochmedden30
av dennaförordning
juni 1993.Såvidainteannatbeslutas
av rådetefterförslagav
kommissionen.
skalldettaundantag
gällaunderytterligare
fem
år ochfår därefterförlängas
medytterligare
enfemårsperiod.

e

Flygning:en avgångfrån en angivenflygplatstill en
angiven
destinationsflygplats.

f

Trafikrättighet:
rättighetatt beett lufttraftkföretags
fordra passagerare,
godsoch/ellerpost i lufttrañk
mellantvåflygplatser
inomgemenskapen.

g

SeatonIy—f6r:r‘z‘ljning:
ett lufttrafrkföretags.
enav dess
eller en researrangörs
försäljningav platser
agenters
direkttill allmänheten
utanatt någraandratjänster,
logi. ingår.
såsom

h

Berörda
nredlentrrtater:
denellerdemedlemsstater
som
lufttrafiken
bedrivsmellanellerinom.

i

involverade
medlemstarer:
deberörda
medlemsstaterna
ochdenellerdemedlemsstater
därdeIuñtrañktöretag
sombedriverlufrtrafikhartillstånd.

j

Regixtreringsstat:
denmedlemsstat
i vilkendettillstånd
somavsesi b är utfärdat.

k

Flygplats:
ett områdei enmedlemsstat
somståröppet
förkommersiell
lufttransport.

l

Regional
flygplats:varjeflygplatssominteär upptagen
i bilagal somenkategori-l-flygplats.

m

Flygplatxsystem:
två eller fleraflygplatsersomförts
eftersom
debetjänar
samman
ort ellerorter,som
samma
framgåravbilaga2.

Artikel2
I dennaförordninganvänds
följandebeteckningar
medde
betydelser
somhäranges:
a

LufttrafikflJ‘remg:
med giltig
ett lufttransporttöretag
operativlicens.

EGT nr L 36.8.2.1991,
s.

medflygningar
eller
somärsåregelbundna
tätaatt deutgörentydligochplanmässig
serie.

z EGTnr L 240.24.8.92.s.
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n

Kapacitet:
detantalplatser
sombjudsut till allmänheten
i regelbunden
luftfartunderengivenperiod.

o

varjeskyldighet
Allmäntngfikplila:
för ettlufttrañkföretagatt deflyglinjersomdettrafikerarmedtillstånd
frånenmedlemsstat
vidtaallanödvändiga
för
åtgärder
attdriftenuppfyllerdefastställda
attsäkerställa
normer
regelbundenhet.
kapacitet
ochprissättför kontinuitet.
inteskulleuppfyllaomdet
ningsomlufitraftkföretaget
till sinakommersiella
intressen.
endast
skulleta hänsyn
Artikel3

Om inte annatföljer av dennaförordningskallde
tillåtaEG-flygtraftkföretag
berörda
medlemsstaterna
attutöva
trafikråttigheter
påflyglinjerinomgemenskapen.

adekvat
utbudav regelbunden
lufttraftksomuppfyller fastställda
normerför kontinuitet.regelbundenhet,
kapacitet
ochprissättning,
normersom
Iufttraftkföretagen
inte skulleuppfyllaom de
enbarttoghänsyn
till sinakommersiella
intressen.
Kommissionen
skalloffentliggöra
sådanallmän
traftkplikti Europeiska
gentenrkapemas
ofiiciella
tidning.
Frågan
lufttrafik
omvilketutbudav regelbunden
skallbedömasmedlemsstaterna
somäradekvat
av
medbeaktande
av
i

traftkrättigheten
utövas enflygförbindelse
somenligt
antingen
tidtabellen
utgörenförlängning
avenförbintill
delsefrånellerenförstadelsträcka
avenförbindelse
registreringsstaten.
använder
den kapacitetsom lufttrafikföretaget
cabotageförbindelsen
utgörhögst50%avdesskapacitet
därcabotageförbindelsen
pådenförbindelse
persäsong
ellerenförstadelsträcka.
utgörenförlängning

i
3. Ett Iufttrafikforetag
sotnbedrivercabotageflygning
lämnaall nödvändig
enlighetmedpunkt2 skall begäran
i samma
informationför genomförandet
av bestämmelserna
medlemsstaterna.
punkttill deinvolverade
före
i punkt1fåren medlemsstat
4. Trotsbestämmelserna
den l april 1997regleratillträdertill flyglinjerinomsitt
territoriumför Iufurafikföretag
somdeutfärdattillståndför i
enlighetmedförordningEEG nr 2407/92varesigföretaget
linjerna.om
redaninnehar
ellersökertillståndfördeberörda
pågrundval
nationalidettaskerutansärbehandling
avägarens
identitetochutanattgemenskapstet ochlufttrafikföretagets
konkurrensreglema.
åsidosätts.
rätteni övrigt.i synnerhet
Artikel4
a

får. efter samrådmedandra
En medlemsstat
ochefteratt hameddelat
berördamedlemsstater
kommissionen
ochdelufttrañkföretag
somutövar
införa
luñtrafikpåflyglinjen.inomsittterritorium
allmäntrañkpliktmedavseende regelbunden
luñtrañk till ett ytterområdeeller ett
utvecklingsområde
eller en flyglinjemedlåg
trañkintensitettill en regionalflygplats.om
flyglinjenansesväsentligför denekonomiska
i den regiondär flygplatsen
utvecklingen
är
utsträckning
i
Dettafår görasden
belägen.
somär
flyglinjesäkerställa
nödvändig
för att denna
ett

allmänhetens
intresse.
möjligheten.särskiltFör regionersom
bestårav
att anlitaandratransponmedelsamtdessas
ändamålsenlighet
närdet
gälleratttillgodose
deaktuella
transportbehoven,

inte
i punktl är en medlemsstat
2. Trotsbestämmelsen
för
skyldigatt före den 1 april 1997ge traftkrättigheter
inomsittterritoriumtill EG-lufttraftkföretag
sabotage
somhar
fåttsitttillståndavenannanmedlemsstat
ominte
i

24332

iii

debiljettpriserochvillkor somkanerbjudaskunderna,

iv

detsamlade
resultatet
frånalla
avinsatserna
lufttrañkföretag
somutövareller avseratt
utövalufttrafik förbindelsen.

I defalldåingenannantransportform
kansäkerställaenadekvat
ochoavbmten
får de
förbindelse
berörda
medlemsstaterna
ävenlåtadenallmänna
trafikplikten
omfatta
ettkrav attallaflygttaftkföretagsomavserattutövalumrafikpåflyglinjen
garanterar
att dekommerattgöradettaunderen
vissperiodsomskallfastställas
i enlighetmedde
andravillkorenför allmäntrafikplikt.
Om inget lufttrañkföretag
utövareller står i
lufttraftkpå en
begreppatt utövaregelbunden
trañkplikt
flyglinjei enlighetmeddenallmänna
besomgällerför flyglinjenfår medlemsstaten
gränsatillträdetill denflyglinjentill endastett
luñtrafikföretag
för en period högsttre år,
vareftersituationen
Rättigheten
skallomprövas.
att utövalufttrafik på sådanaflyglinjer skall
erbjudas
angenomoffentligtanbudsförfarande.
tingenför enflyglinjeellerför ettantalflyglinjer.
riktat till alla EG-lufttrañkföretag
som är berättigade
att utövasådanlufttrafik.Erbjudandet
i
skalloffentliggöras
attdeltai anbudsförfarandet
Europeiska
oflicielkx
tidningoch
gemenskapernas
fårintevara
sistadagen
för inlämnandeanbud
av
tidigareän en månadefterdagenför offentligskallgenast
görandet.
Anbudfrånlufttrafiktöretag
och
meddelas
deandraberördamedlemsstaterna
4
kommissionen.
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Etterbjudande
attdeltai ettoffentligtanbudsforfarandeoch senarekontraktskallblandannat
omfattaföljandepunkter:
i

Denomikravsomgällerför denallmänna
trafikplikten.
Reglerför ändringochhävningav kontill oförutsedda
traktet.särskiltmedhänsyn
förändringar.

iii

Kontraktets
giltighetstid.

iv

Påföljder
inteuppfylls.
omkontraktet

f

Urvaletblandanbuden
skallgörassåsnartsom
möjligtochdärvidskallhänsyntastill tjänstens
lämplighet,
inberäknat
depriserochvillkor som
kanerbjudaskundernaoch kostnaden
för den
eventuellakompensation
som krävs frän de
berörda
medlemsstatema.

g

Trotsbestämmelsen
i f skalldetforflytaentid
eftersistadagenfor inlämnande
två månader
av
anbudinnannågoturvalgörs,för att geövriga
möjlighetattframförasynpunkter.
medlemsstater

h

till ettlufttrafikEnmedlemsstat
kangeersättning
företagsomharvaltsut enligtf för attdetuppfyller denormkravsomgällerför denallmänna
trafikpliktenenligt dennapunkt. Ersättningen
och
skallberäknas
medhänsyntill dekostnader
inbringar.
intäktersomtjänsten

i

Medlemsstaterna
skallvidtanödvändiga
åtgärder
för att säkerställa
att beslutfattadeenligtdenna
effektivtoch,framförallt,
artikelkanomprövas
så snartsommöjligti de fall då dessabeslut
strider mot gemenskapsrätten
eller nationella
reglerförgenomförande
avdensamma.

j

k

Närallmäntrafikpliktföreligger
enligtaochc får
lufttrafikföretagen
erbjudaseat-onlyförsäljning
endast
om denberördalufttrafikenuppfyllerde
trafiknormkravsomgällerför den allmänna
plikten.Denlufttrafikenskalldärmedbetraktas
lufttrafik.
somregelbunden
Bestämmelserna
i d skallintegällai defalldåen
berördmedlemsstat
föreslåretttillfredsstälannan
allmänna
landealternativt
sättattuppfyllasamma
trafikplikt.

i punktl d skallintegälla sträckor
2. Bestämmelserna
där andratransponformer
kan säkerställa
en adekvatoch
trafikmedenkapacitet
regelbunden
påmerän30000platser
perår.
Påbegäran
somanseratt utveckav en medlemsstat
lingenav en flyglinje ett orimligtsättbegränsas
av bei punkt ellerpåegetinitiativ.skallkommisstämmelserna

Nr L 240/11

sionenutföraen undersökning
och,inomtvåmånader
eng;
mottagandet
avbegäran.
fattaett beslutpågrundvalav alla
omständigheter
relevanta
huruvidabestämmelsei
ua punktl
skallfortsätta
attgällafördenberördaflyglinjen.
4. Kommissionen
skallunderrätta
rådetoch lemsstaterfårhänskjuta
kommissionaomsittbeslut.Varjemedlemsstat
Rådetfårmedkvalificenensbesluttill rådetinomenmånad.
radmajoritet
fattaettannatbeslutinomenmånad.

Artikel5
På inhemska
flyglinjerför vilka vid tidenför dennafirordningsikraftträdande
exklusivkoncession
har beviljats
inte
genomlagellerkontrakt.ochdärandratransportfonner
kansäkerställaadekvat
ochregelbunden
trafik,fårensådan
en
koncession
fortsättaatt gällatills denlöperut elleri tre år
beroende vilkentidpunktsominfallerförst.

Artikel6
Trotsbestämmelserna
iartikel3 fårenmedlemsstat,
om
någotavdelufttrafikföretag
somdenharutfärdattillståndför
harpåbörjaten regelbunden
Iufttrafikför passagerare
med
luftfartygmedhögst80 platserpå en ny flyglinjemellan
regionala
flygplatser
därkapaciteten
inteöverstiger
30 000
platserperår, avvisaenregelbunden
lufttrañkutfördav ett
undertvåår. omdeninteutförsmedett
annatlufttrafikföretag
luftfartygmedhögst80platserellerpåettsådant
sättatthögst
80 platserfinnstill salufor varjeflygningmellande tvâ
flygplatsenia.
2. Artikel4.3och4.4skatillämpas
till
artikel.
l i denna

medpunkt

Artikel7
Vid utövande
av lufttrafikskalldenberörda dlemsstaten
tillåtaattett EG-lufttrafikforetag
kombinerar
lufttrafikenoch
linjenummer.
använder
samma
Artikel8
Denna
förordning
påverkar
intemedlemsstaternas
rättatt
reglerafördelningentrafiken
mellanflygplatserna
inomett
av
flygplatssystem.detta
skerutansärbehandling
pägrundval
om
nationalitet
eller identitet.
av lufttrafikforetagets
2. Utövandet
skallregleras
av trafikrättigheter
av offent
liggjordagemenskapsbestämmelser
regionala
och nationella,
eller lokalabestämmelser
och miljöskydd
samt
om säkerhet
fördelning
ochavgängstider.
avankomst-
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eller egetinitiativskall
3. Påbegäran
avenmedlemsstat
tillämpningen
kommissionen
undersöka
avpunktl och och
eftermottagandetbegäran
ocheftersamråd
inomenmånad
av
meddenkommittésomavsesi artikelll beslutaom medKommissionen
får fortsättaatt tillämpaåtgärden.
lemsstaten
rådetochmedlemsstaterna
skallunderrätta
omsittbeslut.
kommissionens
besluttill
får hänskjuta
4. Medlemsstatema
medkvalificeRådetfåri undantagsfall
rådetinomenmånad.
radmajoritetfattaettannatbeslutinomenmånad.
beslutaratt upprätta
5. När en medlemsstat
ett nytt flygeller att ändraett befintligtsystemskallden
platssystem
Efter
ochkommissionen.
deandramedlemsstaterna
underrätta
for att
harförtssamman
att flygplatserna
att ha kontrollerat
offentskallkommissionen
betjäna
on ellerstadsregion
samma
gemenskapernas
bilaga2 i Europeiska
liggöraen reviderad
ajjiciellaridning.

Artikel9
och/eller
Närdetår frågaomallvarligaöverbelastningsenligtdenna
medlemsstaten
får denansvariga
miljöproblem
elleravvisautövande
anikelinföravillkor för. begränsa
av
servicenivå
särskiltnärentillfredsställande
trafikrättigheter.
medandratransportmedel.
kanuppnås
vidtarenligtpunkt1
2. Deåtgärdersomenmedlemsstat
skall
-

särbehandling grundvalav lufttrafikinteinnebära
nationalitet
elleridentitet
företagets

-

giltighetstid högsttreår, varefterde
haenbegränsad
skallomprövas.

-

förordnings
syfte ettorimligtsätt,
denna
intepåverka

-

på
mellanlufttrafikföretag
konkurrensen
intesnedvrida
ettorimligtsätt,

-

for attlösa
änvadsombehövs
intevaramerrestriktiva
problemen.

24.8.92

särskiltmedhänsyn
till eventuella
delvisunderutredningen.
oåterkalleliga
följder.Eftersamrådmeddenkommittésom
eftermanagi artikelll skallkommissionen,
enmånad
avses
information,beslutaom huruvida
andetav all nödvändig
ochöverensstämmer
meddennaförär relevanta
åtgärderna
ordningochinte någotannatsättbrytermotgemenskapsskallunderrätta
rådetochmedlemsstarätten.Kommissionen
ternaom sitt beslut.I avvaktanpå ett sådantbeslutfår
kommissionen
beslutaom tillfälligaregler,däri inberäknat
helteller delvis,av åtgärderna.
särskiltmed
upphävande,
oåterkalleliga
följder.
till eventuella
hänsyn
i punkternaoch4
3
får enmedTrotsbestänunelserna
åtgärderför att lösa plötsligt
lemsstatvidta nödvändiga
kortvarigaproblemförutsattatt åtgärderna
uppkomna
år
förenligamedpunkt2. Kommissionen
ochmedlemsstaterna
ochfå en lämplig
skallgenastunderrättas
om åtgärderna
motivering
för dem.Om de problemsomgör åtgärderna
nödvändiga
beståri mer än 14 dagarskallmedlemsstaten
kommissionen
ochdeandramedlemsstaterna
underrätta
om
fårmedlemsstaten
godkännande
dettaochmedkommissionens
i ytterligare
perioderomhögst14dagar.
åtgärderna
förlänga
fårkommissiomedlemsstaterna
Påbegäran
avdeinvolverade
åtgärderna
om de inteuppfyllerkravenenligt
nenupphäva
punkterna
l och2 elleromdepånågotannatsättbrytermot
gemenskapsrätten.
detbeslutsomkommisVarjemedlemsstat
får hänskjuta
sionenfattatenligtpunkterna
4 och5 till rådetinomen
majoritet
månad.
Rådetfår i undantagsfall
medkvalificerad
fattaettannatbeslutinomenmånad.
enligt
Närettbeslutsomharfattatsavenmedlemsstat
verksamhet
artikelbegränsar
ettEG-lufttrañkföretags
denna
villkor eller
skall sarruna
en flyglinjeinomgemenskapen
gällaFörallaEG-lufttrafikforetagflyglinjen.
begränsningar
När beslutetinnebäratt nyaeller ytterligaretjänster en
flyglinjeavvisasskallalla EG-lufttrafikföretag
somansöker
lika.
tjänsterbehandlas
omattfåutövadessa

gälleratt
8.1påverkas.
Utanatttillämpningenartikel
av
enligtpunktl är
När enmedlemsstat
anserattatgärder
medlemsstaters
inte utanandrainvolverade
medlemsstat
en
och
deandramedlemsstaterna
skalldenunderrätta
nödvändiga
tillåtelse
får geett lufttrafikföretag
samtycke
kommissionen
ochgeen lämpligmotiveringför åtgärderna
Åtgärderna
får
genomföras.
skall
innan
de
månader
minsttre
eller
a
attupprätta
enny flygförbindelse,
genomföras
om inte.inomen månadefter underrättelsen.
sigdemellerkommissiomotsätter
någonberördmedlemsstat
påenbefintligflygförbindelse
b
attökarurtätheten
enligtpunkt4.
nentaruppdemför ytterligareutredning
eller egetinitiativskall
4. Påbegäran
avenmedlemsstat
åtgärder
utredasådana
kommissionen
somavsesi punkt
inomen månadefteratt hablivit underNär kommissionen
skallden
för utredning
rättadenligtpunkt3 taruppåtgärder
helt eller
fâr genomföras.
samtidigtmeddela
om åtgärderna

ochenannan
flygplatsinomsittterritorium
mellan
enbestämd
ror vilkettillstånd
sålängeett lufttrafiktöretag.
medlemsstat.
intehar tillátits.
harbeviljatsav dennaandramedlemsstat,
och
medstödavbestämmelsema
omfördelningavankomstenligtartikel8.2. att upprättaen ny flygföravgångstider
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bindelse
ellerattökaturtätheten
påenbefintligflygförbindelse
meddenaktuellaflygplatsen.
till dessrådetharantagiten
förordningomenuppförandekod
för fördelningavankomstochavgångstider
medutgångspunkt
i denallmänna
principen
ochtill
om icke-diskrimineringgrundvalav nationalitet.
dessdenförordningen
harträtti kraft.
Artikel10
Begränsningar
i kapaciteter
skall inte tillämpaspå
lufttrafiksomomfattas
förordning
medundantag
av
avdenna
artiklarna8 och9 samtderma
artikel.
2. När tillämpningen
av punkt 1 har medförtallvarlig
ekonomisk
skadaför delufttrañkföretag
somtätt tillståndav
skallu mmissi-ueupåbegäran
enmedlemsstat,
avdennastat
företaen prövningoch grundvalav alla relevanta
omständigheter.
däriblandmarknadsläget
och särskilthuruvida
inte
situationen
lufttrañkföretag
år sådanatt medlemsstatens
till effektivkonkurrens marknaden.
harrimligamöjligheter
konomiska
ställningochdet
detberördalufttrafikforetagets
faktiskakapacitetsutnyttjandet.
beslutahuruvidakapaciteten
lufttrafiktill ochfråndenstatenskallstabiliför regelbunden
tid.
serasunderenbegränsad
3. KommissIucnskallunderrätta
rådetochmedlemsstaterfår hänskjuta
detbeslut
naomsittbeslut.Varjemedlemsstat
kommissionen
fattartill rådetinomen månad.Rådetfär i
undantagsfall
medkvalificerad
majoritetfattaettannatbeslut
inomenmånad.

Nr L 240/13

3. Dessutom
kankommissionen
inhämta
kommitténs
råd
tillämpningen
om alla andrafrågor angående
av denna
förordning.
4.

Kommittén
skallsjälvfastställa
sinarbetsordning.
Artikel12

För att kunnafullgörasinaskyldigheter
enligtdenna
förordning
fårkommissionen
inhämta
all nödvändig
informationfråndeberördamedlemsstaterna,
somocksåskalltillhandahålla
information
fråndelufttrafikföretag
somde har
utfärdat
tillståndför.
infomrationen
2. Omdenbegärda
intelämnas
inomdenav
fastställda
kommissionen
tidsfristen,eller om denlämnasi
ofullständigt
skick.skallkommissionen
ettbeslutriktat
genom
till denberörda
medlemsstaten
krävaattinformationen
lämnas.
skallangevilkeninfomtation
Beslutet
somkrävssamtfastställaen lämpligtidsfristinomvilkeninfomiationen
skall
lämnas.
Artikel13
Kommissionen
skalloffentliggöra
enrapportomtillämpningen
av dennaförordningföre denl april 1994ochregelbundet
därefter.
Artikel14
Medlemsstaterna
ochkommissionen
för
skallsamarbeta
demtaförordning.
attgenomföra
uppgiftersomskaffas vid tillämpningen
2. Hemliga
av
förordning
skallnmfattas
denna
avtystnadsplikt.
Artikel15

Artikel1I
kommitté
Kommissionen
skallbiträdas
avenrådgivande
för medlemsstaterna
ochsomharen
sombeståravföreträdare
företrädare
för kommissionen
somordförande.

Förordning
EEG nr 2343/90och294/91skallupphöraatt
gällamedundantag
av artikel2 e och bilagal till förordningEEG nr 2343/90.
meddentolkningsomgesi bilaga
ochmedundantag
3 i denhärRârurdningen,
avartikel2 b och
EEG nr 294/91.
bilagantill förordning
Artikel16

Kommittén
skallgekommissionen
rådomtillämpningen
av artiklarna9 och10.

förordning
träderi kraftdenl januari1993.
Denna

ochdirekttillämpligi allamedlemsstater.
Dennaförordning
är till alladelarbindande
UtfärdadiBrysselden23juli 1992.
Pårådetsvägnar
COPE
Ordförande
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BHAGA1
Förteckning
överkategori-1-flygplatser
BELGIEN

Bryssel-Zavemem

DANMARK

flygplatssystem
Köpenhamns

TYSKLAND

Frankfurt-Rhen-Main.
Düsseldorf-Lohausen,
München,
Berlinsflygplatssystem

SPANIEN

Palma-Mallorca,
Madrid-Barajas,
Malaga.
LasPalmas

GREKLAND

Aten-Hellinikon,
Thessaloniki-Macedonia

FRANKRIKE

Paristlygplatssystem

IRLAND

Dublin

ITALIEN

Romsflygplatssystem.
Milanosflygplatssystem

NEDERLÄNDERNA

Amsterdam-Schiphol

PORTUGAL

Lissabon,
Faro
flygplatssystem
Londons
Luton

STORBRITANNIEN

BILAGA2
Förteckning
överflygplatssystem
DANMARK

Köpenhamn-Kastrup/Roskilde

TYSKLAND

Berlin-Tegel/Schönefeld/Tempelhof

FRANKRIKE

Bourget,
Paris-Charles
deGaulle/Orly/Le
Lyon-Bron-Satolas

ITALIEN

Rom-Fiumicino/Ciampino,
Orio Serio.
Milano-Linate/Malpcnsa/Bergamo
Venedig-Tessera/Treviso

STORBRITANNIEN

London-Heathrow/Gatwick/Stansted

BILAGA3
i artikel15
Dentolkningsomavses
2343/90skalllufttrañktöretage
Påde villkor somangesi bilagal till förordningEEG nr Scandinavian
AirlinesSystem.
som
Scanair.somhar exaktsammastrukturochorganisation
AirlinesSystem.
Scandinavian
sättsomlufttratikföretaget
påsamma
behandlas

24332
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RÅDETSFÖRORDNING
EEG ur 2409/92
av denJ juli 1992
ombiljettpriserochtarifferför lumrafrk
RÅDHARANTAGIT
EUROPEISKA
GEMENSKAPERNAS
DENNAFÖRORDNING

HÄRIGENOM
FÖRESKRIVS
FÖLJANDE.

Artikel1

medbeaktande
av Europeiska
omupprättandet
av Fördraget
särskiltartikel84.2i detta,
ekonomiska
gemenskapen,
medbeaktande
avu mmissi-uei-förslagk
yttrande,
medbeaktande
av Europaparlamentets
med beaktandeav Ekonomiska
och socialakommitténs
yttrandef,

förordning
finnsbestämmelserkriterier
I denna
och
om
förfaranden
ochtariffer
somgällerfastställande
avbiljettpriser
inomgemenskapen.
för lufttrafikuteslutande
förordning
Denna
skall,utanatttillämpningenpunkt
av
integällaföljande:
3 påverkas.
a

Biljettpriser
ochtariffersomtillämpas
avandraluñtrafikforetagänEG-lufttrafikföretag.

b

Biljettpriser
ochtariffersomfastställts
inomramenför
allmäntrafikplikt,i överensstämmelse
medrådetsförordningEEG nr 2408/92
avden23juli 1992omEGlufttrañkföretags
tillträdetill flyglinjerinomgemenskapen7.

ochmedbeaktande
avföljande:
för deninre
Det är viktigt att läggafast en Iuftfartspolitik
framtill ochmedden31december
marknaden
underperioden
1992i enlighetmedartikel8ai fördraget.
med
innebär
Deninremarknaden
utaninregränser
ettområde
tjänster
ochkapital.
fri rörlighetför varor,personer,
1987.
Genområdetsdirektiv87/60l/EEG
avden14december
lufttraftkmellanmedlemsstaombiljettpriserför regelbunden
terna ochrådetsförordning
EEG nr 2342/90
avden24juli
luftfart har deförsta
1990om biljettpriserfor regelbunden
aven inremarknad
stegentagitsi riktningmotupprättandet
för flygbiljettpriser.

BaraEG-luftuafikforetag
skallharättattinföranyaproduktereller lägrepriserän de gällandeför identiskaprodukter.
Artikel2
medde
följandebeteckningar
I dennaförordninganvänds
betydelser
somhäranges:

fritt avmarknadskrafterna. a
bestämmas
Flygpriser
skallnormalt
Det är lämpligtatt denfria prissät g kompletteras
av
ochbranpassande
åtgärdertill skyddför konsumenternas
schens
intressen.
i
alla frågorom prissättning
Det är lämpligtatt behandla
förordning.
samma

b

valutasom
Platspriser:
depriseri ecuelleri nationell
för beskall betalaluñtrañkföretag
researrangören
fordranav researrangören.
denneskunderochderas
i lufttrafiksamtdevillkor somhänförsig till
bagage
ersättningoch villkor som
dessapriser.inberäknat
erbjuds
ochandramellanhänder.
agenturer

c

Chanerpriser:
de priseri ecueller i nationellvaluta
förtjänster
skallbetalaresearrangören
sompassagerare
avdemochderas
sombeståri elleromfattarbefordran
i lufttrafiksamtde villkor somhänförsig till
bagage
ersättningoch villkor som
dessapriser. inberäknat
erbjuds
ochandramellanhänder.
agenturer

DennaförordningersätterförordningEEG nr 2342/90och
EEG nr 294/91avden4 februari
delarav rådetsförordning
mellanmedlemsstater.
1991ombedrivande
avflygfrakttrafik

EGTnr C 258,4.10.1991.
s. 2.
1 EGTnr C 125,18.5.1992.
s. 150.
EGTnr C 169.6.7.1992.s. 15.
‘ EGTnr L 374,31.12.1987.
s. 12.
5 EGTnr L 217,11.8.1990.
s.
° EGTnr L 36.8.2.1991,s.

Flygpriser:
depriseri ecueller i nationellvalutasom
eller dessas
skallbetalalufttrafiltföretag
passagerare
i lufttraforbefordran
agenter
avdemochderasbagage
priser.infik samtdevillkorsomhänförsigtill dessa
ersättning
ochvillkor somerbjudsagenturer
beräknat
ochandramellanhänder.

EGTnr L 240.23.7.1992.
s.
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d

Fraktpriser:
depriseri ecuelleri nationellvalutasotn
skallbetalas
for fraktbefordran
samtdevillkorsomhänförsigtill dessa
priser,inberäknat
ersättning
ochvillkor
ochandramellanhänder.
somerbjudsagenturer

Sådana
uppgifter
bestämmer.
kankrävas tidigast24timmar
sotn skallinnefatta
innanett flygpristräderi
en arbetsdag
kraft, utomvid anpassning
till ett existerande
pris, då det
räckermedenförhandsanmälan.

e

Standardfraktpriser:
detariffersomettlufttrañkforetag
rabatter.
normalttillämparmedbeaktandesedvanliga
av

f

Lrditrtzjik:enflygningellerenserieflygningarmedbefordranav passagerare,
lastoch/ellerpostmot betalning.

g

Lufttrafilq6reag:ett lufttransportföretag
med giltig
operativlicens.

Framtill denl april 1997får enmedlemsstat
krävaan
uppgiftomflygpriser
påinrikeslinjer
lämnas
meränenarbetsinnandeträderi kraft;dettagäller
dag,menhögstenmånad,
inrikeslinjer
sådana
somintetrafikeras
avfleräneulufttrafrkutfärdattillståndför, ellerav två
företagsommedlemsstaten
lufttraflkfotetag
med gemensam
flygverksarttltet
som den
utfärdattillståndfor.

h

EG-lt¢trafiI¢f6retag:
ett lufttrafikföretagmed giltig
i
operativlicenssom utfärdatsav en medlemsstat
enlighetmedrådetsförordningEEG nr 2407/92av
den23juli 1992om utfärdande
av tillståndför lufttrafikféretag‘.

4. Ettflygptisfårtillämpasvid försäljning
ochbefordran
sålängedet inteupphävs
i överensstämmelse
medartikel6
eller

Artikel6

i

Berördamedlemsstater:
den eller de medlemsstater
Ominteannatföljer av dennaartikelkanen berörd
ellertariffengäller.
mellanellerinomvilkabiljettpriset
medlemsstat
närsomhelstbeslutaföljande:

j

involverade
ntedlemstater:
deberörda
medlemsstaterna
a
därdelufttrañkföretag
ochdenellerdemedlemsstater
sotnbedriverlufttrafikhartillstånd.

k

Basprir:detlägstafullständigt
flexiblabiljettprisetför
enkelresaoch tur och returresa.sotnbjudsut tillförsäljningminst
utsträckning
i
samma
sortivarjeannat
fullständigt
flexibeltbiljettprissombjudsut fir samma
lufttraftk.
Artikel3

skallavEG-lufttrafikfdretagens
charter-,
plats-ochfraktpriser
i avtaletombefordran.
talasfritt mellanparterna
Artikel4

b

Att upphäva
till prisstrukettbaspris.sommedhänsyn
turensomhelhetpådenaktuellaflyglinjenochandra
faktorer- däriblandkonkurrensförhållandena
relevanta
marknaden
för kunderna
- är orimligthögttill skada
i förhållande
till lufttrafikföretagetslångsiktfullt ut
relevanta
fördelade
kostnader,
inräknat
entillfredsställandekapitalavkastning.
Att utandiskriminering
hejdaytterligare
prisfallpåen
marknad
omdetrör sigomenflyglinjeeller
- oavsett
har lett till en
ett linjenät- om marknadskraftema
ihållande
utveckling
nedåtavflygpriserna.
somavsevärt
avvikerfrånsedvanliga
säsongsmässiga
prisvatiationer
ochsommedförallmäntutbredda
förluster
blandallade
inomdenaktuellalufttrañberördalufttrañkñretagen
fullt
ken;hänsyn
skalldärvidtastill lufttrañkföretagens
relevanta
kostnader långsikt.
ut fördelade

2. Ett beslutsotnfattasi enlighetmedpunkt l skall
inomgemenskapen motiverasoch anmälastill kommissionen
Lufttrañkföretag
sombedriververksamhet
och alla andra
skallpåbegäran
upplysa
allmänheten
omalla flygpriseroch
involverade
medlemsstater
lufttrafikfbretagen.
samtdeberörda
standardfraktpriser.
Omingenannan
berördmedlemsstat
ellerkommissionen
inom14 dagarefter mottagandet
har anmält
av anmälan
Artikel5
invändningar
medangivande
avpunkt
avsinaskäl grundval
i enlighet
medpunkt
fårdenmedlemsstat
somfattatbeslutet
får
Utanatttillämpningen
förordning
påverkas.
avdemta
baspriset
lufttrañkföretagen
1 ålägga
deberörda
att upphäva
EG-lufttrafikföretag
frin sättasinaflygpriser.
avståfrånytterligare
respektive
prissänkningar.
Berördamedlemsstater
kan utan diskrimineringpå
identitet
kräva
ellerlufttraftltföretagets
grundval
avnationalitet
till demi denformsotnde
att uppgiftomflygpriserlämnas
EGTnr L 240,23.7.1992,
s.

får en involverad
4. l händelse
av meningsskiljaktigheter
medlemsstat
begärasamrådför att granskasituationen.
Samrådet
skallägarum inom 14 dagarefterbegäran.
om
inteannatavtalas.
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Artikel7

slutgiltigaavgörande
om ett lufttraftkföretaghar lämnat
upplysningar
elleromdetintehar
felaktiga
ellerofullständiga
beslutenligtpunkt5 fastställda
deminomdengenom
lämnat
tidsfristen.

skallkommismedlemsstat
Påbegäran
aveninvolverad
sionengranskaom ett beslutatt handlaeller inte handlai
enlighetmedartikel6 uppfyllerkriteriernai artikel6.1.
skallutandröjsmålmeddela
deberörda
7. Kommissionen
skall samtidigtinformerade andraberörda
Medlernsstaten
sitt
ooh de berördalufttrañkföretagen
medlemsstaterna
Kommisluñtrafrkföretagen.
ochdeberörda
medlemsstaterna
4 och
beslutenligtpunkterna
motiverade
gemenskapernas
i Europeiska
offentliggöra
sionenskallgenast
kommissionens
kanhänskjuta
är föremålför grarskning.
En berördmedlemsstat
aficiellaridningattflygprisema
Rådetfårmed
beslutenligtpunkt4 till rådetinomenmånad.
majoritetfattaettannatbeslutinomenmånad.
kvalificerad
2. Utanhinderavpunktl får kommissionen.grundval
undersöka
frånenpartmedlegitimtintresse.
av ett klagomål
skallsetill attkommissiomedlemsstaterna
Deberörda
Kommissioartikel
kriterierna
i
uppfyller
flygpriserna
om
såvidadet inte är under rådets
beslutgenomförs,
nens
gemenskapernas
Europeiska
i
offentliggöra
nenskallgenast
prövning
ellerrådetharfattatettannatbesluti enlighetmed
är föremålför granskning.
afliciellatidningattflygpriserna
punkt
för
Ett flygprissomär gällandenär det överlämnas
Artikel8
medpunkt1 skallfortsättaatt
granskning
i överensstämmelse
gilla
inte
dock
skall
Flygpriset
med
gälla undergranskningen.
samråda
Minsten gångom åretskall kommissionen
eller rådeti överluftfartsonrrådet
för konsumentorganisationema
undergranskningen.
företrädare
om kommissionen.
medpunkt underdengångnasexmånader- inomgemenskapen
ensstämmelse
om flygpriseroch dithörandefrågor.
med
försedeltagarna
eller lägrebaspris
skallför dettaändamål
Kommissionen
speriodenbeslutatatt ett motsvarande
information.
relevant
inte uppfyllerkriteriernai
mellande tva berördastäderna
artikel6.1.
Artikel9
6
har
punkt
luñtrafikföretaget.
berörda
får
det
om
Vidare
skalloffentliggöra
Kommissionen
enrapportomtillämpningen
tilllämpats.intetillämpaett högrebasprisunderkommissio
den l april 1994och därefter
förordning
denna
senast
av
baspris
det
före
ändetsomgälldeomedelbart
nensgranskning
regelbundet.
somär föremålför granskning.
Artikel10
skall
4. Efter samrådmedde berördamedlemsstaterna
inga
under
och
möjligt
vid
fatta beslutsnarast
skallsamarbeta
kommissionen
ochkommissionen
Medlemsstaterna
efter att ha fått
genomförandet
omständigheter
senareän 20 arbetsdagar
av dennaförordning.särskiltnär det gäller
i artikel
fördenrapportsomavses
från de berördalufttrañkföretagen. insamling
tillräckligaupplysningar
avinfomration
skallbeaktaall information
somdenmottagit
Kommissionen
2. Konftdentiellinformationsomtas emotvid tillämpav deberördaparterna.
omfattas
förordning
ningen
avsekretess.
avdenna
inte lämnarde begärda
uppOm ett lumrañkföretag
Artikel1I
fastställt.
inomdentidsfristsomkommissionen
lysningarna
kommissioskall
uppgifter.
ofullständiga
elleromdetlämnar
skallupphöra
EEG nr 2342/90
attgälla.
Förordning
Beslutet
lämnas.
attupplysningarna
nengenombeslutbegära
ochfastställa
en
vilkaupplysningar
sombegärs
skallprecisera
Artikel12
lämpligtidsfristför lämnandet
avdessa.
förordning
träderi kraftdenl januari1993.
Denna
att ett
kan genombeslutbestämma
Kommissionen
i avvaktan kommissionens
flygprisskallupphävas
gällande

ochdirekttillämpligi allamedlemsstater.
är till alladelarbindande
Dennaförordning
i Brysselden23juli 1992.
Utfärdad
Pdrådet:vägnar
Cope
Ordförande
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Att slaktaett får i Gudsnamn.Omreligionsfrihet
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39. Vuxenutbildningför alla Andraåretmed
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