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      Transportstyrelsens författningssamling LUFTFART 
 

Förteckning – Serie ANS 2022-11-22 

Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 

2007:11 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om teknisk personal som utför drift och under-

håll av utrustning för flygtrafikledningstjänst (ATS), flödesplanering (ATFM) 

samt kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS) 

2007-06-22 

2013:62 Transportstyrelsens föreskrifter om flödesplanering (ATFM) 2013-08-01 

2015:50 

2020:21 

 
 

2020:27 

 
 

 

2021:66 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för flygbriefingtjänst (AIS) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS) (ändringsföreskriften 
är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:21) 

om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS) (ändringsföreskriften är 

fristående) 

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS) (ändringsföreskriften 

är fristående) 

2015-11-06 

2020-06-30 

 
 

2020-06-30 

 
 

 

2022-01-27 

2016:18 

 
2016:132 

 

 
2022:20 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, 

navigations, och övervakningstjänster (CNS-tjänster)  
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigations- och övervaknings-

tjänster (CNS tjänster) (ändringsföreskriften är fristående) 
Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigations- och övervaknings-

tjänster (CNS-tjänster) (ändringsföreskriften är fristående) 

2016-06-01 

 
2016-12-23 

 

 
2022-06-01 

2016:78 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av viss 

personal för flygtrafikledningstjänst 

2016-08-01 

2017:7 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för 
flygtrafiktjänst 

2017-03-01 

2017:82 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utnämning av leverantörer 

av flygtrafikledningstjänst (ATS) 

2017-11-01 

2019:117 Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning och kompetens vid utövande av 
flygtrafikledningstjänst (ATS) inom Försvarsmaktens rörliga krigsförband 

2020-02-01 

2019:126 

 

2021:129 
 

 

2022:97 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygtrafikledningstjänst 

(ATS) 

Föreskrifter om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS) (ändrings-

föreskriften är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS) (ändrings-

föreskriften är fristående) 

2020-01-02 

 

2022-01-27 
 

 

2022-12-01 
 

2019:136 
 

2020:25 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilda krav för 
leverantörer av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(2019:136) om särskilda krav för leverantörer av flygledningstjänst och 
flygtrafiktjänster (ändringsföreskriften är fristående) 

2020-01-02 
 

2020-05-25 

2020:44 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för 

flygtrafiktjänst 

2020-07-01 
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