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 Statistikrapport luftfart 

Inrapportering av flygtid enligt TSFS 2019:115. Uppgifterna avser år   
 

Ägare/innehavare  

  
Postadress  

  
Postnummer  Ort  

    
Telefonnummer  Mejladress  

    
 

OBS! En rad per luftfartyg och art av flygning.  
 

Luftfartygets 
registreringsbeteckning  

Art av flygning  
(Kod, se tabell nedan)  

Antal landningar  Flygtid, timmar  

        
        
        
        
        
 

Art av flygning  
Utrikes linjefart och charter  

Kod  
1 

Inrikes linjefart och charter  2 
Utrikes taxi  3 
Inrikes taxi  4 
Skolflyg  5 
Privatflyg  6 
 

Aerial work 
 SAR/HEMS  Search and rescue 7 
 Yttre last  8 
 Jord- och skogsflyg  9 
 Linjeinspektion/mätning  10 
 Drivning av djur  11 
  

Off shore 12 
Fotoflyg, inventering  13 
Uppdrag åt försvaret  14 
Annat  15 
 
Ort  Datum 

    
Namnunderskrift  Namnförtydligande  

     

   

Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

 

Telefon  0771-503 503 
Telefax  011-185 256 
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Ytterligare information 
 

Statistikrapport över flygverksamhet för kalenderår ska sändas in en gång per år av:  

• Flygföretag med tillstånd till flygverksamhet i förvärvssyfte (inkluderar även verksamhet med inhyrda 
luftfartyg)  

• Övriga ägare eller i förekommande fall innehavare av luftfartyg (flygskolor, flygklubbar och enskilda). 
Uthyrning av luftfartyg som bedriver förvärvsmässig luftfart inkluderas inte. 

Uppgifterna ska sändas senast den 1 februari efter det år som uppgifterna avser till: 

Transportstyrelsen  
Sektionen för analys  601 73 Norrköping 
 

 
 

Förklaringar till några av begreppen i blanketten 
 

Aerial Work: en sammanfattande benämning på bruksflyg exklusive person- och godsbefordran. 

Utrikes trafik: med utrikestrafik avses trafik där start eller landning skett på utrikes flygplats. 

Inrikes trafik: med inrikes trafik avses trafik där både start och landning har skett på inrikes flygplats. 

Vid behov av ytterligare information, kontakta  
Transportstyrelsen, sektionen för analys på 0771-503 503 
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Tillgänglighetsrapport
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 23

		Underkänt: 4
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		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges
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		Sidinnehåll
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		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade
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		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text
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		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning
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		Rubriker
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