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Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (1986:171) 1
dels att 72 och 149 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 1, 3–5, 8, 9, 11–23, 26–32, 34, 36–39, 41, 43, 45–48, 50, 51, 53–
56, 58–61, 63–70, 73, 76, 80–84, 86–92, 94–98, 100, 102, 104, 105, 107,
110, 114, 115, 128–135, 137–141, 144 och 146 §§ samt i rubriken närmast
före 138 § ordet ”Luftfartsverket” i olika böjningsformer skall bytas ut mot
”Luftfartsstyrelsen” i motsvarande form,
dels att i 1, 4, 5, 13, 18, 19, 27, 32, 41, 56, 58, 60, 63–66, 68, 70, 73, 80,
82, 92, 96, 97, 102, 104, 107, 114, 131, 132, 137 och 144 §§ ordet ”verket” i
olika böjningsformer skall bytas ut mot ”styrelsen” i motsvarande form,
dels att i 18, 56, 58–60, 67–70 §§ ordet ”Telestyrelsen” skall bytas ut mot
”Post- och telestyrelsen”,
dels att 57, 62, 71, 74, 75 och 77 §§ skall ha följande lydelse.
57 § Luftfartsstyrelsen utfärdar föreskrifter om tillträde till allmänna flygplatser och om upprätthållande av ordningen där. Länsstyrelsen utfärdar
föreskrifter som gäller en viss flygplats efter samråd med flygplatsen.

1

Senaste lydelse av
3 § 1998:885
4 § 1995:1444
18 § 1992:900
27 § 1996:1125
31 § 1992:1400
37 § 1992:1400
47 § 1988:1361
50 § 1990:718
51 § 2000:959
54 § 1998:885
55 § 1998:885
56 § 1994:379
58 § 1992:900
59 § 1992:900
60 § 1994:379
62 § 1994:379
63 § 1994:379
64 § 1998:885
66 § 1998:1017
67 § 1994:379
68 § 1994:379

69 § 1992:900
70 § 1992:900
74 § 2000:843
75 § 1992:1722
80 § 1999:588
81 § 1998:1572
82 § 1998:1572
83 § 2002:173
89 § 1995:139
92 § 1996:1125
94 § 1998:885
96 § 1999:502
100 § 1994:379
102 § 1998:885
107 § 2003:793
114 § 2003:793
131 § 1996:1125
133 § 1994:379
134 § 1994:379
138 § 1987:209
139 § 1998:977.

1

SFS 2004:1113

62 §2 Om en militär flygplats helt eller delvis har upplåtits för civil luftfart,
meddelar Försvarsmakten bestämmelser om samordningen av den militära
och den civila verksamheten. Samråd skall ske med Luftfartsverket och
Luftfartsstyrelsen. För den civila verksamheten på militära flygplatser gäller
i övrigt bestämmelserna i denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen.
71 § Om det utgör en fara för trafiksäkerheten att en byggnad uppförs eller
att en mast eller liknande sätts upp, får Luftfartsstyrelsen besluta om sådan
markering som inte innebär något avsevärt men för markägarna eller dem
som har särskild rätt till marken.
Luftfartsstyrelsen skall även i övrigt verka för att byggnader, master,
naturföremål och liknande markeras för att fara för trafiksäkerheten skall
undvikas.
Luftfartsstyrelsen skall samråda med Luftfartsverket och företrädare för
de intressen som berörs.
74 §3 Luftfartsstyrelsen meddelar föreskrifter om flygledningstjänst, informationstjänst för luftfarten, flygvädertjänst, flygräddningstjänst och flygteletjänst samt meddelar de flygsäkerhetsföreskrifter som behövs för flygtrafiktjänsten. Föreskrifter skall i förekommande fall meddelas efter samråd
med Försvarsmakten samt, när det gäller flygvädertjänsten, efter samråd
med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
75 §4 Luftfartsstyrelsen meddelar föreskrifter om avgiftssättning för användning av allmänna flygplatser eller andra allmänna anläggningar eller
tjänster för luftfarten.
Luftfartsverket meddelar, med iakttagande av sådana bestämmelser som
meddelats enligt första stycket, föreskrifter inom sitt verksamhetsområde om
avgifter för användningen av flygplatser och för flygtrafiktjänster.
77 § Luftfartsstyrelsen får meddela föreskrifter om behörighetsbevis enligt
6 kap. 15 § andra stycket luftfartslagen (1957:297). I fråga om sådant behörighetsbevis och om innehavare av sådana bevis gäller bestämmelserna i 29,
30, 32–36, 38, 40 och 41 §§.
Luftfartsstyrelsen får beträffande organisationer som Luftfartsstyrelsen
bestämmer medge undantag från kravet på certifikat enligt 6 kap. 15 § första
stycket luftfartslagen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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