
 

 
1 

Transportstyrelsens föreskrifter 
om kabinbesättningsintyg; 

beslutade den 15 mars 2013. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen 
(1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område och 
12 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770).  

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande av kabinbesättnings-
intyg av organisationer som tillhandahåller grundutbildning för den som ska 
bli kabinbesättningsmedlem. Dessa föreskrifter ska också tillämpas av den 
som ansöker om ett kabinbesättningsintyg. 

Definitioner och förkortningar 

2 § I dessa föreskrifter avses med  
fristående 
utbildnings-
organisation 

organisation som tillhandahåller grundutbildning för 
den som ska bli kabinbesättningsmedlem och där 
verksamheten inte sker inom ramen för en operatör 
som bedriver kommersiella flygtransporter. 

3 § För att få utfärda kabinbesättningsintyg ska fristående utbildnings-
organisationer och operatörer som bedriver kommersiella flygtransporter 
och tillhandahåller grundutbildning för den som ska bli kabinbesättnings-
medlem ha ett tillstånd. Tillståndet utfärdas av Transportstyrelsen, efter 
ansökan, till organisationer som uppfyller relevanta krav i kommissionens 
förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav 
och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila 
luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
216/20081, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 290/20122
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och, i förekommande fall, dessa föreskrifter. Ansökan ska utformas enligt 
den mall som Transportstyrelsen tillhandahåller. 

4 § Den som har tillstånd att utfärda kabinbesättningsintyg ska utfärda 
kabinbesättningsintyg till personer som har genomgått en grundutbildning 
med godkänt resultat hos den egna organisationen eller som har utbildnings-
dokumentation som bevisar att sådan utbildning har genomgåtts med 
godkänt resultat hos en annan organisation som innehar ett godkännande att 
genomföra utbildning av kabinbesättningar i enlighet med förordning (EU) 
nr 1178/2011. Utöver intyget ska den som har genomgått en grundutbild-
ning med godkänt resultat erhålla den egna utbildningsdokumentationen. 

5 § Den som har genomgått en grundutbildning med godkänt resultat får 
ansöka om ett kabinbesättningsintyg hos en organisation som har fått 
Transportstyrelsens tillstånd att utfärda sådana intyg.  

6 § Kabinbesättningsintyget ska utformas enligt den mall som Transport-
styrelsen tillhandahåller. 

7 § När ett kabinbesättningsintyg har utfärdats ska de uppgifter som fram-
går av Transportstyrelsens mall för intygen lämnas till Transportstyrelsen 
för registrering inklusive uppgift om personnummer för intygets innehavare, 
när sådant finns. Uppgifterna ska lämnas på det sätt och inom den tid som 
framgår av organisationens tillstånd att utfärda intyg. 

Undantag 

8 § Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 8 april 2013. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
STAFFAN WIDLERT 
 Katarina Wigler 
 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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