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Hej och välkomna

Anders Leufgård

Sektionschef på helikopter och allmänflyg, vilket inkluderar 

ballong
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Agenda

• Agenda

• Information från Transportstyrelsen, inkl RIV 

• Gamla och nya avgifter, 

• Flera operatörer som nyttjar en deklaration

• Dagens mål och syfte

– Repetition av gamla regler, 

– Kunskap om nya regler

– Nya avgifter, Highlights 

– Kunskap om vad är ett “ballonghotell”
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Information från Transportstyrelsen

• Magnus Axelsson får en tydligare roll gällande allmänflyget inkl

ballong

• Karl-Axel Edén minskar sitt regelengagemang och tar över SPO 

helikopter. (Mats Bernelind)

• Nya medarbetare

– Mats Karlsson

– Ny admin

– 2-3 Nya inspektörer, ersätter Ola Sterner (hkp) och Victor Krusell (UAS)

• Övrigt

– Nya IT lösningar
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Nya regler, RIV

• Regulation (EU) 2018/395 

– Grunddokumentet, 2018

• ED Decision 2018/004/R 

– också 2018

– Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to 395

• Regulation (EU) 2020/357 kom 2020

• ED Decision 2020/003/R kom också 2020
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Regulation (EU) 2020/357 
om ändring av förordning (EU) 2018/395 vad gäller 

ballongflygarcertifikat
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Definitioner:

12. avtal om leasing utan 

besättning: ett avtal 

mellan företag enligt 

vilket ballongen brukas 

under inhyrarens 

ansvar.”.
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Utbildning 

och certifikat
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Bilagorna har ändrats. 

• Lite operativt bla:

”BOP.BAS.025 Utnämning av befälhavare 

men mera på utbildning, instruktörer och kontrollanter
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ED Decision 2020/003/R
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Nuvarande avgifter, TSFS 2016:105

• Deklarerad verksamhet med luftballong 2 §

• För registrering av deklaration av verksamhet med 

luftballong enligt Kommissionens förordning (EU) 

2018/395 om detaljerade regler för ballongverksamhet 

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 216/2008 ska en avgift tas ut med 5 000 kr. Årsavgift 

för tillsyn ska tas ut med 14 200kr. (TSFS 2021:115)
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Transportstyrelsens förslag till förändring

Transportstyrelsen föreslår att en löpande avgift tas ut för att 

handlägga förändringar av deklaration av kommersiell 

passagerar-flygning med ballong samt för övrig handläggning 

såsom exempelvis dispenser.

• Ballonger, Avgift 2022, Förslag 2023

• Ändring av deklaration av verksamhet med 

luftballong. Löpande avgift 1 400



Avtal inhyrning av ballong
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När olika ballongoperatörer nyttjar samma deklaration

• Är förbjudet. 

• Varje operatör ska deklarera 

• Jämför med UAS.SPEC.070

• Om man nyttjar samma deklaration så ökar risken för 

olyckor

– Det är oklart vem som har ansvaret
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Safety layers
1. Operatör

2. Manual

3. Ledningssystem

4. Piloten

5. Luftvärdighet, 

Luftrum, ANS
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Manx 2 

olyckan

”Hotell”
Flightline S.L. 

men Air LADA 

då?)
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Avtal operativt generellt. 

• Äger operatören luftfartyget/ballongen? Då är det ok

• Är det finansiell leasing? Då är också ok (i grunden)

• Är det operationel leasing, dry lease avtal. Då är också 

ok (med rätt innehåll)

• Problemen blir vid managementavtal, osv

• Civilrättsliga avtal

• Skilj på Förvaltningsrättsligt - avtalsrättsligt
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Dispens eller undantag

• Beskriva

• Verifiera det ni har beskrivit 

– Riskanalys

– Med ”best praxis”

– Annan evidens 

– FAA, UK CAA, Nordiska länderna osv

– Systemen

– Händelserapporter (hur många är skrivna och hur många 

handlar om ert område/ansökan

• Osv
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Överlämning

• Vi vill att ni ska deklarera

• Ni får inte ”stapla” ballonger i deklarationen

• Nu över till Per


