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beslutade den 13 juni 2012.
Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 3 kap. 1 § luftfartsförordningen (2010:770).

LUFTFART
Serie AIR

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av ägare eller brukare av svenskregistrerade luftfartyg som inte omfattas 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.

Definitioner
2§

I dessa föreskrifter avses med

reparation

underhåll

underhållsprocedur som innebär att skadad eller försliten
flygmateriel återställs i luftvärdigt skick; innefattar i
förekommande fall provning
åtgärder i form av tillsyn, översyn eller reparation i
avsikt att kontrollera, bibehålla eller återställa luftvärdighet hos ett luftfartyg eller dess komponenter.

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L
204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
2
EUT L 79, 19.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0216).

1
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Installation i luftfartyg
3 § Radioutrustning som arbetar inom frekvensband avsedd för luftfart ska
vara godkänd enligt bilaga, Del 21, till förordning (EG) nr 1702/2003 av den
24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter,
delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer3 för att få installeras i ett luftfartyg.
För installation gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel.

Underhåll och reparation av radioutrustning
4 § Underhåll av radioutrustning som inte innebär reparation ska ske enligt
bilaga I, Del M, till förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november
2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar
och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som
arbetar med dessa arbetsuppgifter4.
5 § Reparation av radioutrustning ska ske enligt bilaga, Del 21, till
förordning (EG) nr 1702/2003.

Tillstånd för radiosändare
6§ Enligt förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation prövar
Post- och telestyrelsen (PTS) frågor om tillstånd att använda radioutrustning
ombord på luftfartyg.

Undantag
7 § Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2012, då Luftfartsverkets
föreskrifter (LFS 1988:3) om Bestämmelser för Civil Luftfart – Materielbestämmelser (BCL-M) 4.2 Särskilda utrustningsbestämmelser radioutrustning
ska upphöra att gälla.

2

3

EGT L 243, 27.9.2003, s. 6 (Celex 32003R1702).

4

EGT L 315, 28.11.2003, s. 1 (Celex 32003R2042).
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På Transportstyrelsens vägnar
JACOB GRAMENIUS
Christer Wikström
(Luftfartsavdelningen)
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