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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  
om särskilda krav för leverantörer av flyglednings-
tjänst och flygtrafiktjänster; 

beslutade den 29 november 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 7 och 10 §§ 

samt 12 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) och beslutar följande all-

männa råd. 

Inledande bestämmelser 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som utgör ett komplement 

till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373 av den 1 mars 

2017 om gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flyg-

trafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flygledningstjänst, om till-

syn över dessa leverantörer samt om upphävande av förordning (EG) nr 

482/2008, genomförandeförordningarna (EU) nr 1034/2011, (EU) nr 1035/2011 

och (EU) 2016/1377 och ändring av förordning (EU) nr 677/2011. 

Allmänna råd 

Vid tillämpningen av föreskrifterna måste de läsas parallellt med 

förordning (EU) 2017/373. Till EU-förordningen finns även väg-

ledande material i form av Godtagbara sätt att uppfylla kraven 

(Acceptable Means of Compliance, AMC) och Vägledande material 

(Guidance Material, GM). För att få en heltäckande bild av, och 

förståelse för, regelverket bör samtliga dokument användas. AMC 

och GM finns i dokumentbiblioteket på EASA:s webbplats. Som hjälp 

finns även Easy Acces Rules där förordningen, AMC och GM 

sammanställts i ett dokument. Även detta dokument finns i dokument-

biblioteket på EASA:s webbplats. 

Tillämpningsområde 

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av leverantörer av flygledningstjänst 

och flygtrafiktjänster (ATM/ANS). 
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Tjänsteleverantörer med begränsat certifikat 

3 § En tjänsteleverantör som ansöker om begränsat certifikat enligt ATM/ 

ANS.OR.A.010 i bilaga 3 till förordning (EU) 2017/373 ska förutom däri 

angivna krav även tillämpa 4–7 §§. 

4 § Alla tjänsteleverantörer ska uppfylla följande krav i bilaga 3 till för-

ordning (EU) 2017/373: 

1. ATM/ANS.OR.A.020 Sätt att uppfylla kraven. 

2. ATM/ANS.OR.A.025 Fortsatt giltighet för ett certifikat. 

3. ATM/ANS.OR.A.035 Styrkande av efterlevnad. 

4. ATM/ANS.OR.A.040 Ändringar – allmänt. 

5. ATM/ANS.OR.A.045 Ändringar i ett funktionellt system. 

6. ATM/ANS.OR.A.050 Främjande av samarbete. 

7. ATM/ANS.OR.A.055 Avvikelser och korrigerande åtgärder. 

8. ATM/ANS.OR.A.060 Omedelbar reaktion på säkerhetsproblem. 

9. ATM/ANS.OR.A.065 Händelserapportering. 

10. ATM/ANS.OR.A.070 Avbrottsplaner. 

Därutöver ska alla tjänsteleverantörer uppfylla kraven i kapitel A samt 

tillägg 1–4 i bilaga 13 till förordning (EU) 2017/373. 

5 § Alla tjänsteleverantörer ska uppfylla följande krav för ledningssystem i 

bilaga 3 till förordning (EU) 2017/373: 

1. ATM/ANS.OR.B.010 Förfaranden för ändringshantering. 

2. ATM/ANS.OR.B.015 Kontrakterad verksamhet. 

3. ATM/ANS.OR.B.025 Krav på lokaler och utrustning. 

4. ATM/ANS.OR.B.030 Registerföring. 

5. ATM/ANS.OR.B.035 Drifthandböcker. 

6 § Andra tjänsteleverantörer än leverantörer av flygtrafikledningstjänst 

ska uppfylla ATM/ANS.OR.C.005 Stödjande flygsäkerhetsbedömningar 

och säkerhetssäkring i bilaga 3 till förordning (EU) 2017/373 avseende 

ändringar i det funktionella systemet. 

7 §  Tjänsteleverantörer som levererar flygtrafiktjänst och flödesplanering 

ska uppfylla följande krav i bilaga 3 till förordning (EU) 2017/373: 

1. ATM/ANS.OR.D.005 Affärs-, års- och prestationsplaner. 

2. ATM/ANS.OR.D.010 Skyddsledning. 

3. ATM/ANS.OR.D.015 Finansiell styrka – ekonomisk och finansiell 

kapacitet. 

4. ATM/ANS.OR.D.020 Ansvars- och försäkringstäckning. 

Undantag 

8 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 2 januari 2020. 
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På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Simone Tuft 

 (Sjö- och luftfart) 
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