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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-
elev 
(konsoliderad elektronisk utgåva); 

beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:20. 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när behörighetsbevis för AFIS-
personal och AFIS-elev samt medicinskt intyg för detta behörighetsbevis 
ska utfärdas eller förnyas samt när behörighet som operativ instruktör 
(OJTI) utfärdas. 

Vissa ytterligare krav finns i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2012:6) om särskilda bestämmelser för flygtrafik-
ledningstjänst (ATS).  

För behörighetsbevis gäller de medicinska krav för ett medicinskt intyg 
lägst klass 2 som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk 
byrå för luftfartssäkerhet och om upphävande av rådets direktiv 91/670 
EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG, senast ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 av den 8 januari 2013 och 
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 216/2008, ändrad genom kommissionens förordning 
(EU) nr 290/2012. Det medicinska intygets giltighetstid ska för AFIS-
personal begränsas till högst 24 månader fram till 40 års ålder. Det 
medicinska intyget ska utfärdas, förlängas och förnyas enligt de administra-
tiva krav som finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. (TSFS 2013:20) 

Definitioner och förkortningar 

2 § I dessa föreskrifter avses med 
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AFIS (Aerodrome Flight Information Service, flyginforma-
tionstjänst för flygplats) verksamhet med uppgift att 
bedriva flyginformationstjänst vid icke kontrollerad 
flygplats 

behörighetsbevis av luftfartsmyndighet utfärdat godkännande att utöva 
viss tjänst 

elevtillstånd behörighetshandling som visar att vissa krav för att få 
delta i viss luftfartsutbildning är uppfyllda 

inledande 
utbildning 

grundläggande utbildning och behörighetsutbildning 
som leder till beviljandet av ett behörighetsbevis för 
AFIS-elev 

lokal behörighet ett tillstånd som anges på och utgör en del av ett 
behörighetsbevis och som anger tjänstestället där 
innehavaren är behörig att arbeta 

lokal behörighets-
utbildning 

övergångsutbildning som sker före utbildningen på 
arbetsplatsen samt utbildning på arbetsplatsen som 
leder till beviljandet av lokal behörighet 

Villkor för påbörjande av utbildning 

3 § En elev ska senast när utbildningen inleds ha erhållit elevtillstånd och 
medicinskt intyg enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om 
certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis och Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersök-
ningar m.m. 

Elevtillståndet kan erhållas tidigast vid fyllda 18 år. (TSFS 2013:20) 

Villkor för utfärdande av behörighetsbevis för AFIS 

Allmänna krav 

Behörighetsbevis för AFIS-elev 

4 § En sökande ska ha uppnått en ålder av minst 18 år.  

5 § En sökande ska ha ett gällande elevtillstånd och ett giltigt medicinskt 
intyg. 

En sökande ska med godkänt resultat ha slutfört godkänd inledande ut-
bildning enligt bilaga 1 del C till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2009:81) om utbildning av personal för flygtrafiktjänst. 

6 § En sökande ska uppfylla språkkravet enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighets-
bevis med lägst språknivå 4 i engelska. En sökande som ska arbeta som 
AFIS-elev i Sverige ska dessutom uppfylla språkkravet enligt Trans-
portstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och 
behörighetsbevis, med lägst språknivå 4 i svenska. (TSFS 2013:20) 
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Behörighetsbevis för AFIS-personal 

7 § En sökande ska ha uppnått en ålder av minst 21 år. 

8 § En sökande ska ha ett gällande behörighetsbevis för AFIS-elev och ett 
giltigt medicinskt intyg samt uppfylla de allmänna villkoren för utfärdande 
av behörighetsbevis enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) 
om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis. (TSFS 2013:20) 

9 § En sökande ska med godkänt resultat ha genomgått godkänd lokal 
behörighetsutbildning, enligt bilaga 1 del D till Transportstyrelsens före-
skrifter (TSFS 2009:81) om utbildning av personal för flygtrafiktjänst. 
(TSFS 2013:20) 

10 § En sökande ska uppfylla språkkravet enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighets-
bevis med lägst språknivå 4 i engelska och svenska. (TSFS 2013:20) 

Behörighet som operativ instruktör (OJTI) 

11 § Behörighet som operativ instruktör (OJTI) ska beviljas innehavare av 
behörighetsbevis för AFIS-personal som 

1. tillhandahållit flyginformationstjänst för flygplats under en närmast 
föregående period av minst 2 år, och 

2. med godkänt resultat har genomgått en godkänd kurs för att bli 
operativ instruktör för utbildning på arbetsplatsen, där de nödvändiga 
kunskaperna och pedagogiska färdigheterna har bedömts genom lämpliga 
examina samt genomgått lokal utbildning vid enheten om sådan finns. 

Behörigheter 

12 § Behörighet som operativ instruktör förs in i behörighetsbeviset av 
Transportstyrelsen. Lokal behörighet ska föras in i behörighetsbeviset av 
den utsedde befattningshavaren med ansvar för säkerheten vid enheten för 
flygtrafikledningstjänst i ett till behörigheten hörande instickskort.  

Giltighet 

13 § För att få utöva flygtrafikledningstjänst krävs att medicinskt intyg 
och lokal behörighet är gällande. 

14 § Elevtillstånd, behörighetsbevis för AFIS-elev och behörighetsbevis 
för AFIS-personal utfärdas och förnyas med en giltighetstid av längst 4 år. 
Giltighetstiden för behörighetsbevis för AFIS-personal får inte överstiga 4 
år från det datum då den lokala behörigheten förfaller. 
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Villkor för förnyelse av behörighetsbevis och medicinskt intyg  

Behörighetsbevis för AFIS-elev 

15 § En sökande ska uppfylla de allmänna villkoren för förnyelse av 
behörighetsbevis enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om 
certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis. Vid förnyelse av behörig-
hetsbevis för AFIS-elev ska det medicinska intyget vara gällande.  

Vid förnyelse av behörighetsbevis för AFIS-elev ska sökanden visa att 
han eller hon har utövat flyginformationstjänst för flygplats under över-
inseende av en operativ instruktör. (TSFS 2013:20) 

16 § har upphävts genom TSFS 2013:20. 

Behörighetsbevis för AFIS-personal 

17 § En sökande ska uppfylla de allmänna villkoren för förnyelse av 
behörighetsbevis i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om 
certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis. Vid förnyelse av behörig-
hetsbevis ska det medicinska intyget samt lokal behörighet vara gällande. 
(TSFS 2013:20) 

18 § Om lokal behörighet saknas vid förnyelse av behörighetsbevis för 
AFIS-personal vid den flygtrafikledningsenhet man tidigare har haft lokal 
behörighet vid, kan den utsedde befattningshavaren för säkerheten vid den 
lokala enheten för flygtrafikledningstjänst intyga att sökanden har 
förutsättning att påbörja lokal behörighetsutbildning. 

19 § har upphävts genom TSFS 2013:20. 

20 § För att förnya ett utgånget behörighetsbevis för AFIS-personal ska 
sökanden genomgå en kompletterande utbildning som visar att han eller hon 
är kompetent att fungera som AFIS-personal vad avser kunskaper, erfaren-
heter och kvalifikationer. 

Ansökan tillsammans med verifieringen av utbildningen eller kompeten-
sen ska sändas till Transportstyrelsen. Skolan, eller den utsedde befattnings-
havaren med ansvar för säkerheten vid enheten för flygtrafikledningstjänst 
om utbildningen har genomförts vid den lokala enheten, verifierar att 
utbildningen har genomförts med godkänt resultat. 

Utbildningsplanerna godkänns av Transportstyrelsen enligt Transport-
styrelsens föreskrifter (TSFS 2009:81) om utbildning av personal för flyg-
trafiktjänst. 

Allmänna råd 
Den kompletterande utbildningen kan genomföras vid en certifierad 
skola eller vid den lokala enheten. 

Undantag 

21 § Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. 
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Övergångsbestämmelser 

TSFS 2009:80 
1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2009, då Luftfartsstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2008:12) om behörighetsbevis för 
AFIS-personal och AFIS-elev ska upphöra att gälla. 

2. Behörighetsbevis som utfärdats enligt äldre föreskrifter gäller fort-
farande för den giltighetstid som framgår av beviset.  

 
TSFS 2012:9 
Denna författning träder i kraft den 15 mars 2012. 
 
TSFS 2013:20 
Denna författning träder i kraft den 8 april 2013. 
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