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Förteckning – Serie PEL-FSTD 

Förf. nr  Föreskrift  Ikraftträdande 

2009:79 

 

2012:8 

 

2013:19 

 

 

 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare 

och flygledarelev 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2009:79) om certifikat för flygledare och flygledarelev 

(ändringsföreskriften är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2009:79) om certifikat för flygledare och flygledarelev 

(ändringsföreskriften är fristående) 

 2009-08-01 

 

2012-03-01 

 

2013-04-08 

Upphör att gälla 

2016-08-01 

2009:80 

 

2012:9 

 

2013:20 

 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighetsbevis för 

AFIS-personal och AFIS-elev 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (2009:80) om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev 

(ändringsföreskriften är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2009:80) om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-

elev (ändringsföreskriften är fristående) 

 2009-08-01 

 

2012-03-15 

 

2013-04-08 

Upphör att gälla 

2016-08-01 

2013:12  Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och 

behörighetsbevis 

 2013-04-08 

2013:13  Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för 

certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis 

 2013-04-08 

2013:14 

 

2015:30 

 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska 

undersökningar m.m. 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

 råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. (ändrings-

 föreskriften är fristående) 

 2013-04-08 

 

2015-06-30 

2013:15  Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande 

eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis 

 2013-04-08 

2013:16  Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat  2013-04-08 

2013:17  Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och 

varmluftsskepp (FB) 

 2013-04-08 

2013:18  Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och 

instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL) 

 2013-04-08 

2013:21  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och 

behörigheter för flygmaskinister 

 2013-04-08 

2013:22  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor 

för flygplan och helikopter 

 2013-04-08 

2013:24  Transportstyrelsens föreskrifter om organisationer som handhar 

utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FSTD) och 

kvalificering av FSTD 

 2013-04-08 

2013:25  Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till avancerad flygning med 

flygplan 

 2013-04-08 

2013:26  Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad 

flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör 

 2013-04-08 

2013:30  Transportstyrelsens föreskrifter om fristående utbildningsorganisationer som 

tillhandahåller grundutbildning för kabinbesättningar 

 2013-04-08 
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2016:76  Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för flygledare och flygledarelev  2016-08-01 

2016:77  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighetsbevis för 

AFIS-personal och AFISelev 

 2016-08-01 

 


