
Leasingavtal

Branschdag för helikopter 2021-11-25 

Carina Petersson



2

Avtal

• Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera 

parter. 

• I avtalet framgår vad parterna har kommit överens om



3

Vad säger regelverket?

Förordning (EG) nr 1008/2008:

• Ett lufttrafikföretag ska förfoga över ett luftfartyg genom 

ägande eller avtal om leasing (dry)

• Leasingavtalet ska godkännas av medlemsstaten

• Särskilda regler gällande luftfartyg från tredjeland
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Forts. vad säger regelverket?

Förordning (EU) 965/2012

• ARO.OPS.110 – alla leasingavtal ska först godkännas 

av den behöriga myndigheten 

• ORO.AOC.110 – luftfartyg som brukas av en operatör 

ska förhandsgodkännas

• Särskilda regler gällande luftfartyg från tredjeland
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Forts. vad säger regelverket?

Förordning (EU) 2018/1139

• Bilaga V (Grundläggande krav för flygdrift), punkt 8.1 –

Luftfartygsoperatören måste direkt eller via avtal med 

tredje part förfoga över de resurser som är erforderliga 

med tanke på verksamhetens omfattning, ex luftfartyg
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Allmänna grundstenar i ett avtal

• VAD – Vad har respektive part åtagit sig att göra?

• VEM – Vilka parter har ingått avtalet?

• NÄR – När ska respektive part fullgöra sin prestation?

• HUR – Hur ska prestationen utföras/fullföljas? Hur ska 

betalningen ske?

• VAR – Var ska respektive part fullgöra sin prestation?

och till VILKET pris? 
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Vad ska ett leasingavtal innehålla?

• Rubrik

• Parter (namn, adress, organisationsnummer)

• Bakgrund (parternas avsikt och mål med avtalet, syftet 

med inhyrningen)

• Definitioner och tolkning av avtalet

• Vad avser avtalet (avtalsobjekt)

• Avtalets giltighetstid
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Forts. vad ska ett leasingavtal innehålla?

Leasingvillkor (parternas ansvar och skyldigheter)

 Vid leverans av luftfartyg (när, hur och vad gäller)

 Vad gäller under leasingperioden 

 Vad gäller vi återlämnande av luftfartyget

 Tidpunkter när förpliktelser ska vara fullgjorda

 Tidpunkter när ev fel, förseningar eller liknande senast 

ska påtalas
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Forts. vad ska ett leasingavtal innehålla?

• CAMO och underhåll (vem ansvarar för vad och vem 

står för kostnaden etc)

• Försäkring (omfattning, verksamhet etc)

• Vad gäller andra operatörer (flygbolag, privat, ägare)

• Ev. vitesbestämmelser

• Betalningsvillkor

• Uppsägningstid
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Vad ska ett leasingavtal innehålla

• Force Majeure

• Tvister 

• Antal sidor i avtalet (signering på varje sida)

• Antal exemplar som avtalet upprättats i

• Undertecknande av avtal, ort, datum och underskrivet 

av båda parterna (behörig firmatecknare)
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