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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2009:79) om certifikat för 
flygledare och flygledarelev; 

beslutade den 15 mars 2013. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 5 § luftfartsförord-
ningen (2010:770) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(2009:79) om certifikat för flygledare och flygledarelev  

dels att 14 § ska upphöra att gälla,  
dels att 1–3, 5, 6, 8–10, 16, 17 och 19 §§ ska ha följande lydelse. 

1 §1

Vissa ytterligare krav finns i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS). 

 Dessa föreskrifter ska tillämpas när certifikat för flygledarelev, 
certifikat för flygledare samt behörigheter och medicinskt intyg för detta 
certifikat ska utfärdas och förnyas.  

För certifikat för flygledare och flygledarelev gäller de medicinska krav 
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/EG2, senast ändrad 
genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 av den 8 januari 20133, 
och kommissionens förordning (EU) nr 805/2011 om detaljerade 
bestämmelser för flygledarcertifikat samt vissa andra certifikat och intyg 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.4

 
1 Senaste lydelse TSFS 2012:8. 

 Det 
medicinska intyget ska utfärdas och förnyas enligt de administrativa krav 
som finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:14) om medicinska 
undersökningar m.m.  

2 EUT L 79, 19.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0216). 
3 EUT L 4, 9.1.2013, s. 34 (Celex 32013R0006). 
4 EUT L 206, 11.8.2011, s. 21 (Celex 32011R0805). 
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2 § I dessa föreskrifter avses med 
behörighet en anteckning i ett certifikat som fastställer speciella 

villkor, befogenheter eller begränsningar för certifi-
katet 

  

inledande 
utbildning 

grundläggande utbildning och behörighetsutbildning 
som leder till beviljandet av ett elevcertifikat 

lokal behörighet ett tillstånd som anges på och utgör en del av ett 
certifikat 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  

lokal 
utbildningsplan 

godkänd plan med en beskrivning av de förfaranden 
och den tidsplan som krävs för att enhetsförfarandena 
ska tillämpas för det lokala området under över-
inseende av en instruktör för utbildning på arbets-
platsen. 

3 § En elev ska senast när den inledande utbildningen inleds ha erhållit 
medicinskt intyg klass 3 enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. 

En sökande till flygledarutbildning ska ha gymnasieexamen eller annan 
examen som ger behörighet till universitetsstudier eller motsvarande. 

En sökande till flygledarutbildning som inte uppfyller utbildningskraven 
i ovanstående stycke, kan av Transportstyrelsen ändå bedömas som lämplig 
om sökandens erfarenhet och utbildning innebär rimliga möjligheter att full-
följa utbildningen till flygledare.  

5 § En sökande ska ha ett giltigt medicinskt intyg. 
En sökande ska med godkänt resultat ha slutfört godkänd inledande 

utbildning som är relevant för behörigheten och i förekommande fall 
behörighetstillägget enligt bilaga 1 del A till Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2009:81) om utbildning av personal för flygtrafiktjänst. 

6 § En sökande ska uppfylla språkkravet enligt Transportstyrelsens före-
skrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis 
med lägst språknivå 4 i engelska. En sökande som ska arbeta som 
flygledarelev i Sverige ska dessutom uppfylla språkkravet enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:13) om kompletterande 
bestämmelser för certifikat, auktorisationer, behörigheter och behörig-
hetsbevis med lägst språknivå 4 i svenska. 

8 § En sökande ska ha ett gällande certifikat för flygledarelev och ett 
giltigt medicinskt intyg samt uppfylla de allmänna villkoren för utfärdande 
av certifikat enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om 
certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis. 
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9 § En sökande ska ha fullföljt en godkänd lokal utbildningsplan och fått 
godkänt resultat på därmed förenade examina eller bedömningar, enligt 
del B i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:81) om ut-
bildning av personal för flygtrafiktjänst. 

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. 

16 § Vid förnyelse av medicinskt intyg ska den sökande ha genomgått 
förnyad allmän läkarundersökning och uppfylla de medicinska kraven enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om 
medicinska undersökningar m.m. 

Läkarundersökningen kan utföras upp till 45 dagar före förfallodagen 
utan att det medicinska intygets giltighetsperiod ändras. 

17 § En sökande ska uppfylla de allmänna villkoren för förnyelse av 
certifikat enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om 
certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis. Vid förnyelse av certifikat 
ska behörigheter och medicinskt intyg vara gällande. 

19 § Vid förnyelse av medicinskt intyg ska den sökande ha genomgått 
förnyad allmän läkarundersökning och uppfylla de medicinska kraven enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om 
medicinska undersökningar m.m. Läkarundersökningen kan utföras upp till 
45 dagar före förfallodagen utan att det medicinska intygets giltighetsperiod 
ändras. 
___________ 

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