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Förteckning – Serie GEN   

Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 

2006:241 

 

2008:52 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje 

land som använder flygplatser i Sverige 

Föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:24) 

om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder 

flygplatser i Sverige (ändringsföreskriften är fristående) 

2006-07-01 

 

2008-11-20 

2007:4 

2010:30 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om driftbidrag till icke statliga flygplatser 

Föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:04) 

om driftbidrag till icke statliga flygplatser (ändringsföreskriften är 

inarbetad i omtryck) 

2007-04-01 

2010-04-01 

2007:70 

 

2008:50 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter 

om flygtrafik 

Föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:70) 

om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik 

(ändringsföreskriften är fristående) 

2007-07-01 

 

2008-10-31 

2008:55 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd med anledning av bildandet av Transportstyrelsen 

2009-01-01 

2009:10 Luftfartsverkets (LFV) föreskrifter om luftfartstaxa för Luftfartsverkets 

flygplatser m.m. 

2009-03-01 

2010:154 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och 

igångsättningsstöd för användning av flygplatser 

2010-10-01 

2010:155 

 

2013:9 

 

 

2016:95 

 

 

2019:27 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål 

som kan utgöra en fara för luftfarten 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara 

för luftfarten (ändringsföreskriften är inarbetad i omtryck) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara 

för luftfarten. (ändringsföreskriften är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara 

för luftfarten (ändringsföreskriften är fristående) 

2010-11-01 

 

2013-04-22 

 

 

2016-10-15 

 

 

2019-05-01 

2011:73 Transportstyrelsens föreskrifter om luftledningar för starkström vid flyg-

platser 

2011-10-03 

2011:105 Transportstyrelsens föreskrifter om operativ licens 2012-01-01 

2012:113 

2013:4 

 

2013:81 

 

 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om gemensamt 

avgiftssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för 

säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (ändringsföreskriften 

är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för 

säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (ändringsföreskriften 

är fristående) 

2013-01-01 

2013-05-01 

 

 

2014-01-01 

 

 

 
1 LFS 2006:24 har inte getts ut i serie GEN men tillförs förteckningen för att komplettera den. 
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2014:9 

 

 

2015:4 

 

 

 

2017:3 

 

2018:53 

 

 

 

2019:14 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för 

säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (ändringsföreskriften 

är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för 

säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (ändringsföreskriften 

är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för 

säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (ändringsföreskriften 

är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för 

säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (ändringsföreskriften 

är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för 

säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (ändringsföreskriften 

är fristående) 

2014-05-01 

 

 

 

2015-05-01 

 

 

2017-04-03 

 

 

 

2018-09-01 

 

 

2019-05-01 

2013:23 Transportstyrelsens föreskrifter om kabinbesättningsintyg 2013-04-08 

2013:77 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och 

uppsläpp av föremål för rörelse i luften 

2013-11-01 

2014:71 

2014:942 

 

 

2019:94 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart (ändringsföreskriften är 

fristående) 

Föreskrifter om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart (ändringsföreskriften är 

fristående) 

2014-12-04 

2014-12-04 

 

 

2019-10-01 

2015:51 

 

2015:61 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alarmeringstjänst och 

flygräddningstjänst 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

 råd (TSFS 2015:51) om alarmeringstjänst och flygräddningstjänst 

 (ändringsföreskriften är fristående) 

2015-12-01 

 

2015-12-01 

2016:1053 

2016:134 

 

2017:72 

 

2017:93 

 

2017:112 

 

2018:4 

 

2018:32 

 

2018:48 

 

2018:88 

 

2018:97 

 

2019:52 

 

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

2017-01-01 

2017-01-01 

 

2017-07-01 

 

2018-01-01 

 

2018-01-01 

 

2018-02-01 

 

2018-05-01 

 

2018-06-01 

 

2019-01-01 

 

2019-01-01 

 

2019-07-01 

 

 
2 Rättelseblad utkom 2014-12-09. 
3 TSFS 2016:105 har inte getts ut i serie GEN men tillförs förteckningen eftersom den innehåller föreskrifter om avgifter för luftfart. Rättelseblad utkom 

1 december 2016. 
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2019:125 

 

2019:141 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2016:105) om avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:125) 

om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om 

avgifter (ändringsföreskriften är fristående) 

2020-01-01 

 

2020-01-01 

2017:70 Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av 

trafikrättigheter 

2017-07-01 

2017:75 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av 

händelser inom civil luftfart 

2017-09-01 

2017:86 

2017:113 

Transportstyrelsens föreskrifter om flygvädertjänst (MET) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

 råd (TSFS 2017:86) om flygvädertjänst (MET) 

2018-01-01 

Upphör att gälla 

2020-01-02 

2017:110 

2017:121 

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

 2017:110) om obemannade luftfartyg 

2018-02-01 

2018-01-01 

2018:33 Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m. 2018-05-01 

2018:984 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och 

utformning av luftrum och flygprocedurer 

2019-02-01 

2018:101 Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägs-

avgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta 

2019-01-01 

Upphör att gälla 

2020-01-01 

2019:36 Transportstyrelsens föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi 2019-06-01 

2019:95 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET) 2020-01-02 

2019:1085 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd 2020-01-01 

2019:138 Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägs-

avgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta 

2020-01-01 

 

 
4 Rättelseblad utkom 2019-01-18. 
5 TSFS 2019:108 har inte getts ut i serie GEN men tillförs förteckningen eftersom den innehåller säkerhetsskydd för luftfart. 


