
Seminarium för verksamhetsområdet 

bemannade varmluftsballonger 2022

Välkomna!



Datum: 2022-04-07

Tid: Kl. 13.00-16.00

Plats: Digitalt, via Skype for business

Inbjudna: Alla ballongoperatörer, ballongföretag och ballongpiloter kopplat till 

bemannade ballonger i Sverige samt deltagare från Transportstyrelsen.

Detta seminarium vänder sig till alla som opererar bemannade 

varmluftsballonger i Sverige samt gör underhåll och sköter luftvärdighet samt 

utbildar inom Svenska Ballongfederationen. 

Seminarium för verksamhetsområdet 

bemannade varmluftsballonger
Per Englund, operativ och teknisk inspektör, moderator och presentatör
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Agenda
Tid Ämne Presentatör

13:00-13:10  Välkomnande

 Presentation av seminariets agenda

 Information

 Enkät med utvärdering

 Återkoppling till t idigare seminarier

Per Englund

13:10-13:35  Information från Transportstyrelsen, gamla och nya avgifter, flera olika ballongoperatörer 

som nyttjar en deklaration

Anders Leufgård

13:35-14:05  Deklarationer, kommersiell verksamhet Per Englund

14:05-14:20  Cirkatid - paus Per Englund

14:20-14:30  Lågflygtillstånd Per Englund

14:30-14:45  Tillsyn och regelefterlevnad Christer Fridell

14:45-15:05  Flygcert, flygutbildning, tidskrav för examiners och kontrollanter Rickard Ekengren

15:05-15:15  Tidskrav för ballongtekniker Per Englund

15:15-15:25  Kort paus, bensträckare Per Englund

15:25-15:35  Försäkringsfrågor och ekonomisk tillsyn Susanne Thörn

15:35-15:55  Frågestund, inskickade frågor och uppkomna frågor Per Englund och övriga vid TS samt 

alla deltagare

15:55-16:00  Sammanfattning och avrundning samt eventuella frågor och tips att  ta med sig in i framtiden Per Englund och övriga vid TS samt 

alla deltagare



 I och med det positivt stora antalet deltagare (ca 40 st anmälda) till seminariet vill                                      

vi att ni alla har era mikrofoner avstängda tills ni blir ombedda att ställa frågor

 Se alla presentationer som Transportstyrelsens information till Ballongflygverksamheten i Sverige

 Vi har ingen möjlighet att ta emot frågor under respektive presentatörs presentation, förutom 

från er som har möjlighet att snabb-chatta med oss under seminariet, skriv er fråga i rutan för 

”snabb-meddelande” så ska vi försöka svara på dem under seminariet eller vid ett senare tillfälle

Utöver frågestunden kommer Transportstyrelsen även att ge svar på ett antal i förväg inskickade 

frågor

 Tid för djupare diskussioner kommer tyvärr inte att finnas 

 Presentationerna kommer att publiceras på Transportstyrelsens hemsida under ”Genomförda 

seminarier” https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Seminarier-och-information/seminarier-

inom-luftfarten/genomforda-seminarier/seminarium-for-verksamhetsomradet-bemannade-

ballonger-2020/

Information
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https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Seminarier-och-information/seminarier-inom-luftfarten/genomforda-seminarier/seminarium-for-verksamhetsomradet-bemannade-ballonger-2020/
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13.10-13.35 Anders Leufgård:

 Information från Transportstyrelsen, 

 gamla och nya avgifter, 

 flera olika ballongoperatörer som nyttjar en deklaration
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13.35-14.05 Per Englund: 

 Deklarationer, kommersiell verksamhet



Ca 14.05-14.20 paus, därefter presenterar Per Englund 

information om Lågflygtillstånd
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14.20-14.30 Per Englund: 

 Lågflygtillstånd

Hur ser reglerna ut idag, vad är för låg flygning?

Går det att ansöka om ett lågflygtillstånd?



14.50-15.10 Rickard Ekengren

 Flygcert, flygutbildning, tidskrav för examiners och kontrollanter
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Frågor till Rickard Ekengren

Seminarium för verksamhetsområdet 
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Fråga 1: Finns det en begränsning på hur mycket en kontrollant får skola (i rollen som instruktör) en 
elev mot det certifikat eller behörighet som kontrollanten sedan ska gör flygprov på?

Svar:



Frågor till Rickard Ekengren

Seminarium för verksamhetsområdet 

bemannade varmluftsballonger

Fråga 2: Vad ska en instruktörskurs för en FI(B) minst innehålla?

Svar:
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15.05-15.20 Christer Fridell (Anders Leufgård): 

 Tillsyn och regelefterlevnad
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15.20-15.30 Per Englund: 

 Tidskrav för ballongtekniker



Ca 15.15-15.25 paus, därefter presenterar Susanne Thörn, 

försäkringsfrågor och ekonomisk tillsyn



15.30-15.35 Susanne Thörn, ekonom:

 Försäkringsfrågor och ekonomisk tillsyn 
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15.35-15.55 Svar på inskickade frågor och öppen frågestund

Seminarium för verksamhetsområdet 

bemannade varmluftsballonger

Alla frågor och svar som finns i denna 

presentation, kommer att publiceras efter 

seminariet på Transportstyrelsens hemsida.



Frågor till Susanne Thörn
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Fråga 1: Försäkringar – Vilken verksamhet ska försäkras? 
Svar: Verksamheten som är deklarerad av operatören ska överensstämma med det

som står i försäkringscertifikatet för ballongen och finns det någon medförsäkrad ska även                            
detta framgå av försäkringscertifikatet

Fråga 2: Försäkringar – Kan man ställa av/bryta försäkringen när ballongen inte används? 
Svar: Både jag och nej – försäkringen ska följa deklarationen d v s försäkringen är avhängig   

deklarationen. Är ballongen deklarerad så skall den ha giltig försäkring, har den inte det 
ska den avdeklarerasvilket kräver en del administrativt arbete och att man har full  
kontroll på deklaration och försäkringens giltighet

Fråga 3: Nyttjanderättsavtal – Varför begär TS in nyttjanderättsavtal? 
Svar: TS måste försäkra sig om att operatören lovligen förfogar över ballongen



Fråga till Anders Leufgård
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Fråga: Hur är det nu, får man låna ut sin ballong med piloter till 
ett företag som har en deklarerad verksamhet för att flyga 
kommersiell ballongflygning, d v s låta sin egen ballong med pilot 
flyga för annan utövare med deklarerad verksamhet?
Svar: Ja, men det förutsätter ett antal saker….



Två frågor till Christer Fridell alt Anders Leufgård
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Fråga: Kan man ha ett enmansbolag där man innehar alla befattningar 

själv?

Svar: Ja, det är möjligt. Man måste givetvis ha rätt kunskap och 

erfarenhet.

Fråga: Finns det någon checklista man kan använda som mall för 

Compliance Monitoring eller Organisational reviews?

Svar: Jag, den finns i GM2 BOP.ADD.030(a)(6



Frågor till Björn Holm:
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Fråga: Jag har en deklarerad ballongverksamhet med en EASA ballong, måste 

jag då ha en egen CAO (luftvärdighet+underhåll)?

Svar: Nej, du kan ha ett avtal med en CAO, eller inneha en egen CAO. Det vktiga

är att du har tillgång till en CAO via avtal.

Fråga: Vem ska ha avtal med en CAO?

Svar: Ägaren till ballongen eller den som har ett nyttjanderättsavtal (30 dagar)



Frågestund, en fråga till Per Englund
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• Deklarationsblanketter – Var kan man hitta 
deklarationsblankett för kommersiell ballongflygning? 

www.transportstyrelsen.se

http://www.transportstyrelsen.se/


Frågor till alla:
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Fråga: Hur lågt över högsta hindret över en stad får jag flyga 

ballong, som inte är på väg att starta eller landa?

Svar: 1000ft (300) meter)

Fråga: Vad är närmaste avstånd till ett hinder som jag får flyga  

ballong, som inte är på väg att starta eller landa?

Svar: 600 meter, i radie runt ballongen

Alla frågor och svar som finns i denna presentation, kommer att publiceras 

efter seminariet på Transportstyrelsens hemsida.



15.35-15.55 Svar på inskickade frågor och öppen frågestund

Seminarium för verksamhetsområdet 

bemannade varmluftsballonger

Alla frågor och svar som finns i denna 

presentation, kommer att publiceras efter 

seminariet på Transportstyrelsens hemsida.



15.55-16.00: Sammanfattning och avrundning
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Agenda
Tid Ämne Presentatör

13:00-13:10  Välkomnande

 Presentation av seminariets agenda

 Information

 Enkät med utvärdering

 Återkoppling till t idigare seminarier

Per Englund

13:10-13:35  Information från Transportstyrelsen, gamla och nya avgifter, flera olika ballongoperatörer 

som nyttjar en deklaration

Anders Leufgård

13:35-14:05  Deklarationer, kommersiell verksamhet Per Englund

14:05-14:20  Cirkatid - paus Per Englund

14:20-14:30  Lågflygtillstånd Per Englund

14:30-14:45  Tillsyn och regelefterlevnad Christer Fridell

14:45-15:05  Flygcert, flygutbildning, tidskrav för examiners och kontrollanter Rickard Ekengren

15:05-15:15  Tidskrav för ballongtekniker Per Englund

15:15-15:25  Kort paus, bensträckare Per Englund

15:25-15:35  Försäkringsfrågor och ekonomisk tillsyn Susanne Thörn

15:35-15:55  Frågestund, inskickade frågor och uppkomna frågor Per Englund och övriga vid TS samt 

alla deltagare

15:55-16:00  Sammanfattning och avrundning samt eventuella frågor och tips att  ta med sig in i framtiden Per Englund och övriga vid TS samt 

alla deltagare



Tack för er uppmärksamhet!

Vi ses vid nästa seminarium, eller vid våra planerade 

tillsyner i sommar
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