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Hej och välkommen

Anders Leufgård

Sektionschef på helikopter och allmänflyg, vilket inkluderar 

UAS

Raketer, ballonger, delegerad verksamhet (skärmar), FFK, 

KSAK, osv
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Information från Transportstyrelsen

• Organisation

• Bemanning



• Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god 

tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och 

miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, 

sjöfart och väg. Vi har det samlade ansvaret för att 

ta fram regler och se till att myndigheter, företag, 

organisationer och medborgare följer dem. 

Transportstyrelsen finns på elva orter i landet och 

huvudkontoret är placerat i Norrköping.

Transportstyrelsen



• Luftfart utformar regler, prövar och ger tillstånd samt granskar den civila 
luftfarten med särskild inriktning på säkerhet. Vi följer också utvecklingen på 
flygmarknaden. Vi finns i Norrköping.

• Järnväg utformar regler, prövar och ger tillstånd samt granskar järnvägs-, 
spårvägs- och tunnelbanesystemet. Finns i Borlänge.

• Sjöfart utformar regler, prövar och utfärdar tillstånd samt utövar tillsyn främst 
över svenska och utländska fartyg i svenska farvatten. Finns i Norrköping, 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

• Vägtrafik utformar regler, prövar och ger tillstånd samt utövar tillsyn inom 
vägtransportområdet gällande till exempel vägtrafik, fordon, körkort och 
yrkestrafik. Finns i Borlänge.

Transportstyrelsen består av:



Transportstyrelsen
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Bemanning

• Carl Stålberg. Tillsyn

• Tobias Fridarve. SORA

• Anna Ahlberg. PDRA

• Per Englund. Nationella ”tillstånd”

• Barbro Holmqvist. Operatörsregister osv.

• Nyrekrytering 2+1



Regelverk
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Det nya regelverket

• Visa det gamla regelverket

• Generellt 

• EU förordningen

• Delarna

• Annan luftfart för statsändamål
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2017:110
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2017:110 har ersatts av 

(EU) 2019/945 och 2019/947
• Öppen kategori

• Specifik kategori

• Certifierad kategori

• Modellflyg

• Kvar är det som är undantaget, Drift som inte omfattas av 

förordning (EU) 2018/1139 

• Det som nationell myndighet får föreskriva om, kompletterande 

bestämmelser



Det ”nya” regelverket

Undantaget, Drift som inte omfattas av förordning (EU) 2018/1139 

Kompletterande bestämmelser
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1 kap. Inledande 

bestämmelser 
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2 kap. Gemensamma 

bestämmelser
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3 kap. Drift som inte 

omfattas av 

förordning (EU) 

2018/1139 
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4 kap. 

Bestämmelser om 

drift av UAS i 

nationell öppen 

kategori 
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5 kap. 

Bestämmelser om 

drift av UAS i 

nationell specifik 

kategori. 
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6 kap. 

Bestämmelser om 

drift av UAS i 

nationell certifierad 

kategori
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7 kap. 

Kompletterande 

bestämmelser 

för verksamhet 

som omfattas av 

förordning (EU) 

2018/1139 
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8 kap. 

Undantag

Ikraftträdande 
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Bilagor


