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Transportstyrelsens föreskrifter 
om ändring i Luftfartstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (LFS 2007:59) om privatflygning  
med helikopter; 

beslutade den 7 september 2010. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § och 12 kap. 4 § 
luftfartsförordningen (2010:770) att 3 kap. 1 och 2 §§ Luftfartstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:59) om privatflygning med 
helikopter ska ha följande lydelse. 

3 kap.  

1 §  Varje helikopter ska vara försedd med följande utrustning:  
1. förbandslåda  
2. bärbara brandsläckare av godkänd typ för användning i helikoptrar. 

Brandsläckaren får inte förorsaka farlig förorening av kabinluften. 
Av brandsläckarna ska:  
a) minst en vara placerad i förarutrymmet samt  
b) minst en vara placerad i varje passagerarutrymme som är avskilt 

från förarutrymmet och som inte är lätt åtkomligt för 
flygbesättningen.  

3. sittplats och säkerhetsbälte för varje ombordvarande  
4. reservsäkringar av relevant typ för ersättning av sådana säkringar som 

är åtkomliga under flygning  
5. ljus i enlighet med föreskrifterna i Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart 
6. skylt i passagerarutrymmet som varnar för rotorer igång. 
 

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

1. flyghandbok eller motsvarande handling för helikoptern i enlighet med 
föreskrifterna i BCL-M 1.5, Flyghandbok och checklista för luftfartyg (LFS 
1983:4),  

2. aktuella och lämpliga flygkartor, som täcker sträckan för den plane-
rade flygningen och för varje alternativ färdväg längs vilken det är tänkbart 
att helikoptern kan komma att framföras, och  
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3. instruktionen, Ingripande mot civilt luftfartyg, i enlighet med före-
skrifterna i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) 
om trafikregler för luftfart bilaga 4 och 5. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2010. 
 

På Transportstyrelsens vägnar 
 

STAFFAN WIDLERT 
 Åsa Dahlström 
 (Luftfartsavdelningen) 
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