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Transportstyrelsens föreskrifter 
om ändring i Luftfartsverkets föreskrifter  
(LFS 1998:81) med Bestämmelser för Civil Luftfart 
– Driftbestämmelser (BCL-D) 1.21; 

beslutade den 15 juli 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § luftfartsförord-

ningen (2010:770) att mom. 2.1.1 och 2.2.1 Luftfartsverkets föreskrifter 

(LFS 1998:81) med Bestämmelser för Civil Luftfart  Driftbestämmelser 

(BCL-D) 1.21 ska ha följande lydelse. 

 

2.1.1 Dessa föreskrifter ska tillämpas av svenska operatörer vid flyg-

ning enligt instrumentflygreglerna (IFR) med hjälp av utrust-

ning för områdesnavigering i svensk flyginformationsregion 

(FIR), såvida detta inte strider mot tillämpliga föreskrifter för 

berört luftrum i en annan stat vars territorium delvis omfattas 

av svensk FIR. 

 

Utanför svensk FIR ska dessa föreskrifter tillämpas av svenska 

operatörer vid flygning enligt IFR med hjälp av utrustning för 

områdesnavigering, såvida detta inte strider mot tillämpliga 

föreskrifter i den aktuella staten. (LFS 2004:27) 

 

Föreskrifterna gäller inte när 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 ska tillämpas. Föreskrifterna gäller inte heller när 

de tillämpningsföreskrifter som har meddelats med stöd av EU-

förordningen ska tillämpas. 

 

2.2.1 Mom 5 och 6 i dessa föreskrifter ska tillämpas av utländska 

operatörer vid flygning enligt IFR med hjälp av utrustning för 

områdesnavigering i svensk FIR, såvida detta inte strider mot 

tillämpliga föreskrifter i en annan stat vars territorium delvis 

omfattas av svensk FIR. 
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Föreskrifterna gäller inte när förordning (EG) nr 216/2008
 
ska 

tillämpas. Föreskrifterna gäller inte heller när de tillämpnings-

föreskrifter som har meddelats med stöd av EU-förordningen 

ska tillämpas. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 25 augusti 2016. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JACOB GRAMENIUS 

 Jonas Gavelin 

 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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