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Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för 
flygledare och flygledarelev; (konsoliderad 
elektronisk utgåva) 

beslutade den 20 juli 2016. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2018:22. 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera 
därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när certifikat för flygledarelev, 
certifikat för flygledare samt behörigheter och medicinskt intyg för sådana 
certifikat ska utfärdas, förlängas och förnyas. 

2 § För certifikat för flygledare och flygledarelev gäller de medicinska 
krav som framgår av 

1. 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 luftfarts-
säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 91/670 EEG, förordning 
(EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG, senast ändrad genom 
kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 av den 8 januari 2013, och  

2. kommissionens förordning (EU) 2015/340 av den 20 februari 2015 om 
tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat 
samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genomförande-
förordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens förordning 
(EU) nr 805/2011.  

Definitioner 

3 § I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven 
betydelse. 
bedömare person med behörighet att bedöma flygledarelevens 

och flygledarens praktiska färdigheter 

behörighet tillstånd som anges på eller är knutet till ett certifikat, 
som utgör en del av certifikatet och som anger 
specifika villkor, rättigheter eller begränsningar som 
hänför sig till ett sådant certifikat  
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behörighetstillägg ett tillstånd som anges på och utgör en del av ett 
certifikat, och som anger de specifika villkor, 
befogenheter eller begränsningar som hänför sig till 
den relevanta behörigheten 

OJTI operativ instruktör, instruktör med behörighet att till-
handahålla utbildning på arbetsplatsen och utbildning 
med syntetiska utbildningshjälpmedel 

tillfällig oförmåga ett tillfälligt tillstånd i vilket certifikatinnehavaren är 
förhindrad att utöva de befogenheter som erhålls 
genom certifikatet när behörigheter, behörighets-
tillägg och innehavarens medicinska intyg är giltiga 

(TSFS 2018:22)  

Utfärdande och förnyelse av certifikat, behörigheter, 
behörighetstillägg och tillstånd 

4 § Ansökan om certifikat för flygledarelev och flygledarcertifikat ska 
göras till Transportstyrelsen. 

5 § En flygledarelev eller en flygledare som ska arbeta i Sverige ska 
uppfylla språkkravet enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:13) 
om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer, behörig-
heter och behörighetsbevis med lägst språknivå 4 i svenska. 

6 § Nya behörigheter och nya behörighetstillägg förs in i certifikatet av 
Transportstyrelsen. De behörigheter och behörighetstillägg som avses fram-
går av förordning (EU) 2015/340. 

7 § Ansökan om utfärdande av tillfälliga tillstånd för operativ instruktör 
och för bedömare ska göras till Transportstyrelsen. Till ansökan ska bifogas 
kursintyg från godkänd utbildning samt i förekommande fall repetitions-
utbildning för operativ instruktör eller bedömare.  

8 § I de fall som omfattas av ATCO.B.001 d) respektive ATCO.B.005 e) i 
bilaga I till förordning (EU) 2015/340 ska en ansökan om förnyelse av 
certifikat för flygledarelev eller flygledare sändas till Transportstyrelsen, 
tillsammans med en kompetensbedömning från en utbildningsorganisation 
som är certifierad att tillhandahålla den typ av utbildning som ansökan avser.  

Tillfällig oförmåga 

9 § Leverantörer av flygtrafiktjänster ska anmäla tillfällig oförmåga till 
Transportstyrelsen, liksom när tillfällig oförmåga har upphört. 

Undantag 

10 § Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

TSFS 2016:76 
1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2016, då Transport-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:79) om certifikat för 
flygledare och flygledarelev ska upphöra att gälla. 

2. Certifikat, behörigheter och behörighetstillägg som utfärdats enligt 
äldre föreskrifter gäller fortfarande för den giltighetstid som framgår av 
respektive handling. 
 

TSFS 2018:22 
Denna författning träder i kraft den 8 april 2018. 
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