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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2009:80) om behörighetsbevis 
för AFIS-personal och AFIS-elev; 

beslutade den 15 mars 2013. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 5 § luftfartsförord-
ningen (2010:770) i fråga om styrelsen föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2009:80) om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev 

dels att 16 och 19 §§ ska upphöra att gälla,  
dels att 1, 3, 6, 8–10, 15 och 17 §§ ska ha följande lydelse. 

1 §1

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

 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. 

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/EG2, senast 
ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 av den 8 januari 
20133 och kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 novem-
ber 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flyg-
besättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 216/20084, ändrad genom kommissionens 
förordning (EU) nr 290/20125

 
1 Senaste lydelse TSFS 2012:9. 

. 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-

2 EUT L 79, 19.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0216). 
3 EUT L 4, 9.1.2013, s. 34 (Celex 32013R0006). 
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tiva krav som finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. 

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.  

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  
___________ 

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