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Transportstyrelsens föreskrifter  
om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (LFS 2007:58) om privatflygning  
med flygplan; 

beslutade den 7 september 2010. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § och 12 kap. 4 § luft-
fartsförordningen (2010:770) att 2 kap. 1 och 53 §§ och 3 kap. 2 § Luftfarts-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:58) om privatflygning 
med flygplan ska ha följande lydelse samt beslutar följande allmänna råd. 

2 kap. 

1 § Innan flygning påbörjas ska befälhavaren inhämta och göra sig 
förtrogen med meteorologiska upplysningar rörande den avsedda flygningen. 
Vid flygning längre än 5 NM från startflygplatsen eller utanför den 
kontrollzon vari startflygplatsen är belägen, ska förberedelser för flygning 
omfatta 

1. granskning av aktuella väderrapporter och väderprognoser för avsedd 
flygsträcka eller för avsett område där flygning avses äga rum, och 

2. planering av alternativa åtgärder om flygningen på grund av 
väderförhållanden inte skulle kunna fullföljas som avsetts. 

Allmänna råd 

Meteorologiska upplysningar kan erhållas från Flight Planning 
Center (FPC) på Luftfartsverket, t.ex. via Luftfartsverkets hemsida. 

 
53 §  Flygplanet ska föra ljus, då sådana krävs, enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart. 

3 kap. 

2 § Befälhavaren ska ha tillgång till följande handböcker, kartor och 
information: 

1. flyghandbok eller motsvarande handling för flygplanet i enlighet med 
föreskrifterna i BCL-M 1.5 Flyghandbok och checklista för luftfartyg 
(LFS 1983:4), samt övriga handlingar som erfordras för tillämpning av 
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Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:14) om prestandasäkerhet vid 
flygning med flygplan,  

2. aktuella och lämpliga flygkartor som täcker sträckan för den planerade 
flygningen och för varje alternativ färdväg, och  

3. Instruktionen Ingripande mot civilt luftfartyg i enlighet med före-
skrifterna i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 20010:145) om trafikregler för luftfart. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2010. 
 

På Transportstyrelsens vägnar 
 
STAFFAN WIDLERT 
 Åsa Dahlström 
 (Luftfartsavdelningen) 
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