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Förteckning – Serie OPS 

Förf. nr 
 

Föreskrift 
 

Ikraftträdande 
 

2007:8  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med bemannad ballong i Bromma 

kontrollzon 

 2007-06-01 

2007:15 

2016:58 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om beräkning av luftfartygs massa 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:15) om beräkning av luftfartygs massa (ändringsföre-

skriften är fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

 

2007:16 

2008:19 

 

2016:59 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av personer och last 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

(2007:16) om medförande av personer och last (ändringsföreskriften är 

inarbetad i omtryck) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:16) om medförande av personer och last (ändringsföre-

skriften är fristående) 

 2007-09-01 

2008-03-01 

 

2016-08-25 

 

2007:18  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om 

användning av luftfartyg 

 2007-09-01 

2007:20 

2016:61 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning i fjällområdet 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:20) om flygning i fjällområdet 

(ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

 

 

2007:21 

2016:62 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om tankning av luftfartyg 

 Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens 

 föreskrifter (LFS 2007:21) om tankning av luftfartyg (ändringsföreskriften 

 är fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

 

 

2007:23 

2016:64 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av farligt gods 

 Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens 

 föreskrifter (LFS 2007:23) om medförande av farligt gods (ändringen är 

 fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

2007:24  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om instrumentflygprocedurer och höjdmätar-

inställning 

 2007-09-01 

 

2007:27  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygburen radioutrustning  2007-09-01 

2007:28 

2014:39 

 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:28) om flyguppvisning (ändringsföre-

skriften är fristående) 

 2007-09-01 

2014-07-01 

2007:30 

2016:67 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nödradiosändare 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (LFS 2007:30) om nödradiosändare (ändrings-

föreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

2016-08-25 

2007:31  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning  2007-09-01 

2007:32 

 

2010:146 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med segelflygplan och motorsegel-

flygplan 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:32) om flygning med segelflygplan och motorsegel-

flygplan (ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2010-11-01 
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2007:33 

 

2014:40 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om privatflygning med bemannad 

varmluftsballong 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:33) om privatflygning med bemannad varmluftsballong 

(ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-10-01 

 

2014-07-01 

2007:44 

2010:147 

 

2014:41 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med flygskärm 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av Luftfartsstyrelsens 

föreskrifter (LFS 2007:44) om flygning med flygskärm (ändrings-

föreskriften är fristående) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens före-

skrifter (LFS 2007:44) om flygning med flygskärm (ändringsföreskriften 

är fristående) 

 2007-09-01 

2010-11-01 

 

2014-07-01 

2007:45 

2007:73 

 

 

2016:68 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om avancerad flygning 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

(2007:45) om avancerad flygning (ändringsföreskriften är inarbetad i 

omtryck)  

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens 

föreskrifter  

(LFS 2007:45) om avancerad flygning (ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

2007-09-24 

 

2016-08-25 

 

2007:46 

2008:22 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om fallskärmshoppning 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens 

föreskrifter (2007:46) om fallskärmshoppning (ändringsföreskriften är 

inarbetad i omtryck) 

 2007-09-01 

2008-04-01 

 

2007:48 

 

2008:17 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kommersiell flygning med bemannad 

varmluftsballong 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens 

föreskrifter (2007:48) om kommersiell flygning med bemannad 

varmluftsballong (ändringsföreskriften är fristående) 

 2007-09-01 

 

2008-03-01 

 

2007:60  Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare  2007-09-01 

2007:71 

 

2007:74 

 

 

2008:18 

 

2010:152 

 

2014:44 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med 

ultralätta flygplan  

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:71) om privatflygning med ultralätta flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående) 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:71) om privatflygning med ultralätta flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående)  

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:71) om privatflygning med ultralätta flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående) 

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (LFS 2007:71) om privatflygning med ultralätta flygplan 

(ändringsföreskriften är fristående) 

 

 2007-09-01 

 

2007-09-24 

 

 

2008-03-01 

 

2010-11-01 

 

2014-07-01 

2008:21 

 

2008:33 

 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kompletterande flygarbetstidsregler 

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens 

föreskrifter (LFS 2008:21) om kompletterande flygarbetstidsregler 

(ändringsföreskriften är inarbetad i omtryck) 

 2008-03-01 

2008-07-01 

2011:55  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning i vulkanisk aska  2011-05-26 

2014:61  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande räddningsenheter  2014-11-01 

2019:76  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om specialiserad flygverksam-

het med vissa flygplan och helikoptrar 

 2019-10-01 

2019:77  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om icke-kommersiell verk-

samhet med vissa flygplan och helikoptrar 

 2019-10-01 
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2019:100 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om positioneringsflygning 

och vissa flygningar av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer 

2019-10-01 

2019:115 Transportstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om an-

vändning av luftfartyg

2020-01-01 


