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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd(TSFS [ÅÅÅÅ:NR ]) om 
flygverksamhet under lägsta tillåtna flyghöjd i svenskt luftrum 

Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Laroy Flyg AB Hittar inget undantag för lågflygning i samband med 
utbildning i förslaget. Ett för företagen kostnadseffektivt 
förslag vore att i 11§ lägga till att man får flyga till och från 
uppdrag på låg höjd i utbildningssyfte. 

Ett krav har lagts till att område för utbildning ska 
bestämmas i förväg av den utbildningsansvarige och att 
programmet för lågflygutbildning ska godkännas av 
Transportstyrelsen. 
Träning under transport till och från verksamhetsområde 
är inte  lämpligt. Hänsyn måste tas till omkringboende och 
hindermiljö. 

Försvarsmakten KU Att verksamheten behöver regleras i en egen föreskrift 
bedöms som ofrånkomligt. 
Efter genomgång av bifogat underlag så återfinns 
Försvarsmaktens synpunkter/frågor i nedanstående 
tabell: 
När övergången från dagens system till det nya sker, och 
alla operatörer därmed ska söka nytt tillstånd, bör detta 
ske på ett så sömlöst sätt som möjligt, så att Försvars-
makten inte blir drabbade p.g.a. den administrativa 
hanteringen av ansökningar. 
Om Försvarsmakten har samarbete med någon operatör 
som kommer behöva söka denna typ av tillstånd, kan 
Försvarsmakten råka ut för att denna operatör inte kan 
leverera till Försvarsmakten eftersom de inte har erhållit 
tillstånd av Transportstyrelsen. Exempel på operatörer är 
Sjöfartsverket och HEMS, som bedriver verksamhet som 
Försvarsmakten är beroende av. 

Enligt 4 § i föreskriftsförslaget gäller inte föreskrifterna för 
militär luftfart. Däremot gäller föreskrifterna för civil luftfart 
som flyger på uppdrag av Försvarsmakten. Av 
övergångsbestämmelserna i föreskriftsförslaget framgår 
att lågflygtillstånd som tidigare har meddelats av 
Transportstyrelsen fortsätter att gälla. 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Kommerskollegium Sammanfattning Kommerskollegium bedömer att Transportstyrelsen inte 
behöver anmäla det rubricerade förslaget till kollegiet 
enligt förordning (1994:2029) om tekniska regler under 
förutsättning att det inte kan ha någon väsentlig påverkan 
på saluföringen, naturen eller sammansättningen av 
någon produkt. Kommerskollegium vill belysa att om 
föreskrifterna inte reglerar en produkttyp behöver det inte 
finnas med en klausul om ömsesidigt erkännande. 
Vidare bedömer kollegiet att förslaget inte behöver anmälas 
enligt förordning (2009:1078) om tjänster på den inre 
marknaden eftersom tjänster inom transportområdet inte 
omfattas av förordningen och därför inte omfattas av 
anmälningspliktig. 

Noterat.  

Frivilliga Flygkåren Allmänt  
 

Frivilliga Flygkåren (FFK) tycker det är bra att Transport-
styrelsen kommer med en föreskrift kring hur organisa-
tioner och företag ska förhålla sig för att kunna utföra en 
säker verksamhet. 

Noterat. 

Storm Heliworks AB Generellt Vi tror generellt att i nuvarande skepnad kommer 9 § och 
10 § kräva omfattande arbete från vår sida om det ska 
göras inför varje uppdrag. Dessutom harmonierar det inte 
med vad man kommer fram till i konsekvensutredningen. 
10 arbetsdagar är svårt att förbereda kunden på vid lyft 
inom tätbebyggt område. 
Vi behöver svar på frågorna ovan för att kunna ge era 
relevanta svar på remissen. 

Kraven i 9 och 10 §§ (7 och 8 §§ i omremissen) är 
nödvändiga av flygsäkerhetsskäl trots att de i vissa fall 
kan medföra en ökad administrativ börda för operatörer 
som inte redan har dessa rutiner.  
Tio arbetsdagar är normal handläggningstid för den här 
typen av ärenden. Av föreskriftsförslaget, 10 § (8 § i 
omremissen), framgår att efter kontakt med 
Transportstyrelsen kan ett uppdrag påbörjas tidigare. 

Babcock International AB  Vi är mycket positiva till denna skrivelse, och ser fram 
emot den stundande implementeringen. Däremot har vi 
fyra punkter som behöver justeringar för att föreskriften 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

skall gå att applicera inom landets ambulanshelikopter-
verksamhet (HEMS), innefattande koppling mot såväl 
NVIS som HHO. 
1. Lägsta flyghöjd 
I 24 § står det angivet att ”Flyghöjden får inte understiga 
200 fot” för HEMS. Detta behöver ändras till att flyghöjden 
inte får understiga 200 fot under sträckflygning, eller 
motsvarande formulering. Detta för att en ambulans-
helikopter måste kunna vara operativ under 200 fot vid ett 
operationsområde, även om det inte leder till en landning. 
Vid ”transport till, från eller mellan uppdragsområden” 
(ref. 11 §) krävs mycket riktigt möjligheten att gå ner till 
200 fot, precis som 24 § medger. 
Bakgrund: Inom begreppet HEMS inryms uppdrag vars 
fulla omfattning och parametrar ej alltid är kända i förväg. 
Detta kan innefatta larm om en patient i ett livshotande 
skick men på en vag positionsangivelse, där helikoptern 
först kan behöva lokalisera patienten innan personen kan 
behandlas. Detta kan i sig medföra att en helikopter 
momentant behöver gå ner under 200 fot för att kontrollera 
ett misstänkt föremål eller en befarad patient, utan att 
detta leder till en landning. I tillägg kan HEMS också 
innefatta platser där helikoptern fullt inte kan landa på 
grund av underlaget, men där medicinsk personal kan 
behöva släppas av utan att helikoptern fullt sätter ner alla 
hjul/medar. I tillägg kan det potentiellt innefatta vinschning 
(HHO) över ett operationsområde. En övergripande 
begränsning på 200 fot skulle således innebära en stor 
begränsning för ambulanshelikoptrar. 

 
 
 

24 § (22 § i omremissen) ändras enligt förslaget.  
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Slutsats: Helikoptrar inom HEMS behöver kunna under-
stiga 200 fot över ett lokalt operationsområde. 
Ett förtydligande behövs även gällande HHO, vilken i sig 
kan vara applicerbar vid HEMS. Vid sträckflygning mellan 
operationsområden finns däremot inget behov av flygning 
under 200 fot, annat än om en t.ex. olycka bevittnas och 
en närmare kontroll är nödgad. 
2. Dagljusförhållanden 
I 11 § står det angivet att ”Lågflygtillstånd får endast 
utnyttjas under dagljusförhållanden”. Detta är fullt 
applicerbart på i samband med sträckflygning, däremot 
behöver en ambulanshelikopter kunna vara operativ 
under 500 fot på ett operationsområde (se synpunkt #1). 
Detta kan villkoras mot att operatören innehar tillstånd för 
att flyga med mörkerkikare (SPA.NVIS). HHO behöver 
följaktligen också ett förtydligande då vinschning också 
behöver kunna genomföras nattetid. 
Bakgrund: Inom HEMS – eller övrigt samhällsnyttigt flyg – 
styrs inte uppdragen av tiden på dygnet, vilket gör att det 
lika gärna kan vara mörkt ute när familjen drabbas av en 
tragedi. Inom HEMS behöver man kunna underskrida 500 
fot över en lokal plats i mörker, även om det inte leder till 
en landning (se synpunkt #1). Vid flygning med mörker-
kikare ges bättre bildupplösning ju lägre man flyger, 
varför lokal flygning under 500 fot är nödgad över opera-
tionsområden. 
Slutsats: Helikoptrar inom HEMS behöver kunna under-
stiga 200 fot över ett lokalt operationsområde. 
Vid sträckflygning mellan operationsområden finns där-
emot inget behov av flygning under 200 fot, annat än om 

 
 
Föreskrifterna ändras enligt förslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 24 § (22 § i omremissen) har sträckflygning lagts till för 
att förtydliga 200-fotsregeln. Det innebär att med ett 
lågflygtillstånd enligt 8 § (6 § i omremissen) kan 200 fot 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

en olycka bevittnas och en närmare kontroll är nödgad. 
HHO behöver förtydligas. 
 
3. Övrig flygbesättning 
I 27 § nämns termen ”Uppdragsspecialist”. Detta bör 
förtydligas genom att nämna att uppdragsspecialisten 
endast är applicerbar för SPO-verksamhet. Inom HEMS, 
NVIS och HHO har man Technical Crew Members i vissa 
besättningskonstellationer. Ombord finns även medicinsk 
besättning och i några fall även medicinska specialister, 
vilka ej är uppdragsspecialister men som likväl får erford-
erlig utbildning. 
Slutsats: Förtydligande behövs innefattande bland annat 
HEMS och HHO, men även NVIS med hänsyn till mörker 
under HEMS i synpunkt #2. 
 
4. Medföljande personer 
I 28 § anges att ”Under lågflygning får endast sådana 
personer medfölja som har uppgifter ombord som är 
nödvändiga för uppdraget”. Detta är ej applicerbart vid 
HEMS, då ombordvarande även kan utgöras av en 
patient som lever upp till HEMS-kriterier, och – i vissa fall 
– en nära anhörig till exempelvis en minderårig patient vid 
akuta uppdrag. 
Slutsats: Förtydligande behövs. 
Utöver ovanstående behov av mindre justeringar/ 
förtydliganden, anses förslaget till de nya föreskrifterna 
vara välskrivet och noga genomtänkt. 

underskridas vid akut ambulansflyg (HEMS) men inte vid 
sträckflygning. 
 
 
27 § (25 § i omremissen) har ändrats på så sätt att teknisk 
besättningsmedlem har lagts till. Det har också lagts till en 
definition av teknisk besättningsmedlem i 
föreskriftsförslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
28 § (26 § i omremissen) har ändrats utifrån 
synpunkterna.  
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

LFV Generellt Utöver detta vill LFV säkerställa att Transportstyrelsen i 
sitt förslag även tänkt framåt då det vid flygning på dessa 
höjder inom en inte alltför snar framtid kommer att finnas 
u-space och drönar verksamhet med redan gällande 
förordningar som kommer att ställa nya krav på samma 
operatörer som adresseras i denna föreskrift. 
LFV tänker då framförallt på kraven kring ”elektronisk 
synlighet” och LFV undrar om det inte finns anledning att 
redan i denna eller annan kompletterande föreskrift ställa 
krav på ”elektronisk synlighet” även utanför u-space 
luftrum. Detta även med anledning av att det redan nu är 
tillåtet med drönarflygning på dessa höjder. Ref. SERA 
EU 923/2012 samt ändring EU 2021/666 punkt 
SERA.6005 

Det har lagts till ett förtydligande i föreskriftsförslaget att 
det gäller vid verksamhet med bemannade flygplan och 
helikoptrar.  
Krav på aktiverad transponder oavsett luftrumskrav finns 
redan i trafikreglerna (se SERA.13001 a).  
 

Roslagens Helikopterflyg 
AB 

Generellt  Nyttjande av lågflygstillstånd vid utbildning i SPO-
verksamhet inom lågflygsoperationer 
 Det saknas enligt förslaget tydlighet att lågflygstill-

ståndet även gäller vid utbildningar inom lågflygs-
operationer. Kanske kan ses som en teknikalitet 
och del av omfattningen, men det skadar inte att 
förtydliga detta. Det skickar även ett bra signal-
värde att utbildningen kopplat till högriskopera-
tioner får ett eget utrymme i föreskriften. 

 Gällande utbildning inom lågflyg kan hårdare krav 
(läs nuvarande formulering) av hänsyn till omgiv-
ning med fördel tillämpas. 

I stora drag är det en tydlig och bra remiss. Ramarna och 
andemeningen är tydlig. 
 

I 8 § (6 § i omremissen) anges att det krävs lågflygtillstånd 
vid flygning under lägsta tillåtna flyghöjd enligt SERA.5005 
f. Det gäller för all flygning under lägsta tillåtna flyghöjd, 
även vid utbildningsverksamhet. Det har lagts till en ny 13 
§ (11 § i omremissen) om utbildning.  
 
 
 
Ett krav har lagts till att område för utbildning ska 
bestämmas i förväg av den utbildningsansvarige.  
Träning under transport till och från verksamhetsområde 
är inte lämpligt. Hänsyn måste tas till omkringboende och 
hindermiljö. 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Kontakta oss gärna om ni vill ha förtydligande om punkt-
erna eller om det är någon punkt ni vill diskutera mer med 
oss! 

Kustbevakningen Allmänt Kustbevakningen bedriver dagligen flygövervakning av 
Sveriges kust och övervakningen är främst inriktad mot, 
men inte begränsad till, havs- och kustområden samt de 
större sjöarna. 
Varje flyguppdrag sträcker sig över stora delar av Sverige 
och över långa tidsperioder (upp till 12h). Vi opererar på 
höjder ner till 100 fot AGL och vilken höjd som används 
styrs av en mängd olika faktorer såsom väder, uppdrag-
ets art, sensorernas prestanda etc. Vidare bör nämnas att 
de tillfällen då lågflygning kan komma att bli aktuellt oftast 
inte går att planera i förväg utan kan uppkomma med kort 
varsel under pågående flygning. 

Noterat. 
 
 
 
 

EAA  I remissen anges att endast inspektion av landstället kan 
accepteras som lågflygning utan att ha tillstånd. 
 
Jag anser att inspektion av landningsplats även borde 
kunna göras utan att han lågflygningstillstånd. 
 
Speciellt behov föreligger för flygningar till avlägsna 
områden med luftfartyg försedda med skidor ,hjul eller 
flottörer där man bör inspektera platsen före landning. 
 
Inspektion ska då ske enligt upplagt trafikvarv till avsedd 
landningsplats. 
 

I 8 § (6 § i omremissen) har ett tillägg gjorts att 
lågflygtillstånd inte krävs för inspektion av landningsplats 
före landning.  
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Jag anser även att display flights borde kunna utföras 
med förbiflygning inför publik om detta görs som ett 
avbrutet landningsförfarande i fastställt trafikvarv till bana. 
Detta då med uppvisningsledares tillstånd. 

Omarbetning av föreskriften för uppvisningsflyg pågår i ett 
annat föreskriftsarbete.  

Bromma Air Maintenance 
AB 

 Att flygorganisationen ( SPO ) har lågflygstillståndet och 
sedan utbildar piloterna för att kunna flyga lågt tycker vi är 
lämpligast. 

Noterat.  

ACR Aviation Capacity 
Resources AB 

 ACR välkomnar föreskrifter som tydliggör tillstånds-
processen samt dess beviljade befogenheter. Vidare ser 
vi det som en god säkerhetshöjning att bara personer 
med adekvat kompetens, i kombination med en riskanalys, 
kan beviljas dessa tillstånd. I övrigt har ACR inga synpunkter. 

Noterat.  

Svenska 
Ballongfederationen 

 SBF kan konstatera att de nya reglerna endast föreslås 
gälla flygplan och helikoptrar.  
 
Då SBF och flera av våra medlemmar tidigare har haft 
kontakt med Transportstyrelsen angående möjligheter att 
flyga under de i SERA föreskrivna minimiflyghöjderna 
tycker vi det är olyckligt att andra luftfartyg än flygplan och 
helikoptrar inte ska innefattas av föreskriften. Vi anser att 
luftballong mycket väl kunde ingå i denna föreskrift.  
 
Alternativt att Transportstyrelsen avser tillämpa att ballongen 
påbörjar sin landningsfas strax efter start för att kunna 
navigera till tänkt landningsplats. I så fall gäller SERA då 
kravet på minimihöjd inte gäller i samband med start och 
landning. Denna tillämpning borde i så fall också dokument-
eras för att undvika att nya tolkningar görs när ny personal 
på TS och nya ballongpiloter tillkommer. 

Det har varit nödvändigt att göra en avgränsning av 
föreskrifterna. Den tidigare lågflygföreskriften gällde inte 
heller ballonger. 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

LFV 5 §  Hur säkerställs att dessa operatörer får veta att det till-
kommer föreskrifter i annan lag/TSFS som de är skyldiga 
att följa? Genom att uppdatera luftfartslagen med en 
hänvisning till denna föreskrift? 

Föreskriften publiceras i vanlig ordning och det är 
operatörernas ansvar att säkerställa att de känner till 
gällande bestämmelser.  

Kustbevakningen 5 § Synpunkter 
Kustbevakningen är positiv till att reglera lågflygning i en 
särskild föreskrift. Vissa delar behöver dock justeras/för-
tydligas för att undvika en negativ inverkan och 
försvåra/förhindra vårt uppdrag. 
 
Här anges att statlig luftfart skall tillämpa föreskrifterna 
när de genomför uppdrag som innebär lågflygning. Det är 
dock lite otydligt vilka delar av föreskrifterna som är 
tillämpliga då ingen av de efterföljande rubrikerna som 
nämns omfattar just statlig luftfart. Vilka delar av före-
skriften som ska tillämpas av statlig luftfart bör förtydligas. 
 
 

5 § (4 § i omremissen) har ändrats på så sätt att annan 
luftfart för statsändamål istället ska följa kraven för 
lågflygverksamhet i de särskilda villkor som 
Transportstyrelsen utfärdar.  
 

Storm Heliworks AB 6 § Definitioner ”tättbebyggt område” Fråga: Går det att få en 
tydligare beskrivning av definitionen? Här befaras det att 
bli tolkningar i framtiden, beroende på organisation, geo-
grafisk plats i Sverige, individbundet, etc. 

Definitionen av tätbebyggt område i föreskriften är 
densamma som anges i förordning (EU) nr 965/2012.  

Försvarsmakten 6 § sista stycket prestandaklass 1 
Står ”säker” borde stå ”säkert”.  

Noterat och korrigerat.  

HeliAir Sweden AB 6 § Definition av tätbebyggt område borde vara med under §6 Definitionen av tätbebyggt område finns med i 6 § (5 § i 
omremissen).  

HeliAir Sweden AB 6 § Definition av uppdragsområde borde vara med under §6 Definition av begreppet uppdragsområde har lagts till i 6 § 
(5 § i omremissen)   
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

LFV 9 § Riskanalyser och SOP bör väl arkiveras så länge som 
lågflygtillståndet är gällande? Ska det även finnas krav på 
att ändringar i förutsättningarna för flygoperatören, som 
finns i underlaget för att ett lågflygtillstånd lämnas, ska 
generera en ny/alt. uppdaterad ansökan om lågflygtill-
stånd? 

Arkiveringstiden är avsedd att täcka in tillsynsaktiviteter 
och överensstämmer med de krav som anges i förordning 
(EU) nr 965/2012. 
Ändringar vad gäller förutsättningar för en flygoperatör ska 
alltid meddelas Transportstyrelsen.  

Storm Heliworks AB 9 § Fråga: Har vi förstått det rätt att vi skall vid t.ex. en 
störningsflygning för ett elbolag med ledningar som 
passerar tättbebyggt område, skriva en ny SOP och 
riskanalys i tillägg till den som vi idag redan har godkänd 
för verksamhetsformen, vid varje flygning? 
Eller ska vi tolka det som att vi skall utöka redan befintlig 
SOP med förtydliganden vad som gäller för denna 
verksamhetsform när vi flyger i tättbebyggt område? 

Det är korrekt uppfattat att en riskanalys och utökad SOP 
som är anpassad för uppdrag över tätbebyggt område ska 
finnas. 9 § (7 § i omremissen) har justerats.  
 
 

Wermlandsflyg AB 9 § ”Nödvändiga avspärrningar” skulle behöva definieras 
bättre. Vid flygning längs raka linjer som korsar hela 
samhällen är det inte praktiskt möjligt med polisavspärr-
ningar. Samma mätlinje kan också komma att beröra flera 
samhällen. Flygningar planeras och genomförs på daglig 
basis under flera månader och allt som oftast berör någon 
del av mätområdet tättbebyggt område. En acceptabel 
säkerhetsnivå erhålls istället genom användande av två-
motoriga flygplan och noggrann inventering av flyghinder. 

9 § (7 § i omremissen) har ändrats så att det vid 
kraftledningsinspektion och geotekniska 
undersökningsflygningar inte krävs avspärrningar. 

Wermlandsflyg AB 9 § Den geofysiska flygmätningen utförs på samma sätt 
genom hela uppdraget omfattande 200-250 timmars flyg-
ning under en sommarsäsong. Möjligheten till en generell 
utökad riskanalys och SOP för hela uppdraget borde 
kunna tillämpas för denna verksamhet på liknande sätt 
som för ”annan statsluftfart”. 

Vid geofysiska flygmätningar kan det räcka med en 
generell utökad riskanalys och SOP även för ett längre 
och mer omfattande uppdrag förutsatt att hänsyn tas till de 
varianter av tätbebyggda områden som uppdraget 
omfattar.   
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Roslagens Helikopterflyg 10 §  Kommer uppdraget kunna få påbörjas efter 10 dagar 
oavsett återkoppling från Transportstyrelsen eller ej? 

 Finns planer på att ta fram en blankett eller mall för hur 
denna anmälan ska se ut? Dels för att säkerställa att 
rätt information bifogas, dels för att underlätta för 
operatörerna i den administrativa bördan. 

Ja, det är rätt uppfattat. 
 
Ja, Transportstyrelsen avser att ta fram en mall eller 
blankett för anmälan.  

Storm Heliworks AB 10 § ”Vid flygning med hängande last över tätbebyggt 
område…ska, utöver vad som anges i 9 §, en skriftlig 
anmälan skickas till Transportstyrelsen. 
Här börjar det bli ”kaka på kakan kaka”. 
Frågor: Ska vi skriva en ny SOP på den redan nya SOP 
(enligt 9 §) mot den redan godkända SOP för verksam-
hetsformen. Samma resa för riskanalysen? 
Sen har vi det här med 10 dagar men kanske ev. tidigare, 
HUR skall Transportstyrelsen hinna med anmälningarna? 
Godkänner Transportstyrelsen anmälningarna? 
 
 
 
 
Debiterar ni för arbetet med anmälningarna? 

Om företaget redan har flugit med hängande last över 
tätbebyggt område och har gjort en utökad riskanalys och 
SOP kan dessa användas som utgångspunkt för ett nytt 
uppdrag. Riskanalys och SOP ska alltid vara anpassade 
för det aktuella uppdraget.  
 
 
Tiden sattes för att möjliggöra för operatörer att ta 
uppdrag med kort framförhållning, men ändå säkerställa 
en god säkerhetsnivå.  
Transportstyrelsen kommer inte godkänna anmälningarna 
utan granskar dem på liknande sätt som vid deklarationer 
enligt ORO.DEC.100. Om det finns anledning kommer 
Transportstyrelsen att kontakta bolaget för 
kompletterande information.   

Utgångspunkten är att avgift för Transportstyrelsens 
arbete med anmälningar tas ut som en löpande avgift 
enligt 2 kap. 7 § i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2016:105) om avgifter. 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

HeliAir Sweden AB 10 § Kravet på att skriftligen anmäla uppdrag till Transport-
styrelsen minst 10 arbetsdagar innan uppdraget kommer 
nog tyvärr att leda till att flera uppdrag ej kan genomföras. 
För att vi som operatör skall kunna möta kundens behov 
så behöver vi kunna erbjuda våra tjänster tidigare än om 
först två veckor. Vi anser att 5 arbetsdagar borde vara 
tillräckligt. 

Tiden tio dagar sattes för att möjliggöra för operatörer att 
ta uppdrag med kort framförhållning, men ändå 
säkerställa en god säkerhetsnivå.  
I 10 § (8 § i omremissen) sista meningen anges att 
uppdraget får påbörjas tidigare efter överenskommelse 
med Transportstyrelsen. 

Kustbevakningen 11 § I villkoren står att lågflygning endast får ske dagtid under 
VFR. 
Kustbevakningens verksamhet är av den arten att lågflyg-
ning även behöver kunna ske under IFR och i viss mån i 
mörker. 

Se kommentar till 5 §.  

Storm Heliworks AB 11 § Andra meningen i paragrafen. 
Frågor: Tidigare kommunikation från Transportstyrelsen 
har inneburit att verksamhetsformen har börjat vid start-
positionen för dagen/uppdraget och slutat vid landnings-
positionen för dagen/uppdraget. 
Vi tar störningsflygning som exempel igen. Ett helikopter-
bolag som har huvudbas låt säga i mellan Sverige, får 
enligt sitt avtal med en nätägare i norra Sverige besked 
om att de behöver deras tjänst kommande vecka. Skall 
flygningen från huvudbas till kund utföras utan avsteg från 
SERA i det fallet? Är det enbart flygningen längs kraftled-
ningen som är godkänd som lågflygning? Flygning till och 
från tankstationer och/eller byte till annan kraftledning i 
kundens nät skall göras utan avsteg från SERA? 
Definition ”uppdragsområden”, vad är det? 

I 11 § (9 § i omremissen) har ett nytt stycke lagts till som 
anger att korta flygningar från och till uppdragsområdet 
som behövs för uppdragets genomförande och som 
kräver lågflygning ska planeras med riskanalys och SOP 
enligt 16 § 2 och 3 (14 § 2 och 3 i omremissen). 
I allmänna råd till bestämmelsen förtydligas att korta 
flygningar från och till uppdragsområde som behövs för 
uppdragets genomförande kan exempelvis vara flygning 
till och från tankningsställe. 
 
 
 

I 6 § (5 § i omremissen) har en definition av 
uppdragsområde lagts till.  
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Polismyndigheten 11 § Om lågflygtillståndet inte får nyttjas vid transport till, från 
eller mellan uppdragsområden eller för att underskrida 
molnundersida som understiger VFR-minima kommer 
många människor att dö och brottslingar undgå lagföring. 
Polisflyget utför 3300 uppdrag/år varav 700 räddnings-
uppdrag och våra låg-flygtillstånd bygger på sikt och 
molnbas i enlighet med LFS 2007:49 (röd, grön och vit 
pilot). Vi har många gånger långa framflygningar till våra 
upp-drag och att kunna passera områden med sämre 
väder är en nödvändighet. Att övergå till IFR är många 
gånger inget reellt alternativ p.g.a. avstånd mellan öppna 
trafikflygplatser och klimat. Flygning skall övergå till 
hovring vid 50 fot AGL (DHB (.1.1.2). 
 
Vi har även verksamhet som kan kräva lågflygning under 
mörker, dock aldrig med sämre förutsättningar än 5 km 
flygsikt och 500 fots molnbas. Denna verksamhet består 
främst av insatser mot farliga personer då vi behöver und-
vika upptäckt och beskjutning. 
 

5 § (4 § i omremissen) har ändrats så att annan luftfart för 
statsändamål istället ska följa kraven för 
lågflygverksamhet i de särskilda villkor som 
Transportstyrelsen utfärdar i stället för föreskrifterna.  
 

Roslagens Helikopterflyg 12 §  Formuleringen är för hård och kan skapa följdproblem. 
Lågflygning innebär buller och störningar. Hänsyn och 
sunt airmanship ska tillämpas, men vi hade gärna sett 
en formulering mer i linje med: 
 ”Vid verksamhet på låg höjd ska all rimlig och 

praktiskt möjlig hänsyn tas till….” 
 
 

I 14 § (12 § i omremissen) ändras ordet ”alltid” till ”så långt 
det är möjligt”. 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Storm Heliworks AB 12 § Hela meningen i paragrafen. 
Kommentar: ”…inte utsätts för fara eller buller-olägenhet.” 
Risken med denna formulering ligger i att det kommer 
vara en del personer som iaf. vill få buller-olägenheten 
prövad. 
Går det att byta ut ”inte” till ”minimera” eller liknande men 
ändå ge det en stark innebörd? 

I 14 § (12 § i omremissen) ändras ordet ”alltid” till ”så långt 
det är möjligt”.  

Wermlandsflyg AB 12 § Att tredje man inte ska utsättas för fara är självklart, men 
huruvida flygningen orsakar ”bullerolägenhet” anser vi är 
mycket individuellt och subjektivt. En person kan störas 
även av ett flygplan som inte underskrider minimiflyg-
höjden, medan en annan person inte berörs ens av ett 
lågflygande flygplan. Säkerställande av att samtliga 
personer och djur längs en 100 km lång flygsträcka inte 
anser sig ha utsatts för bullerolägenhet är inte praktiskt 
genomförbart. 

I 14 § (12 § i omremissen) ändras ordet ”alltid” till ”så långt 
det är möjligt”. 

Storm Heliworks AB 15 § Hela meningen i paragrafen. 
Fråga: Visst har vissa av oss operatörer det redan 
godkänt idag i vissa av våra verksamhetsformer, alltså 
inget nytt med detta? 
I jämförelse med 14 §, kommer det i våra tillstånd att 
delas ut olika klasser av lågflygtillstånd? 

Ja, vissa operatörer har redan ett sådant godkännande 
idag. Olika klasser av lågflygtillstånd är inte planerade.  

Kustbevakningen 15 § Det framgår inte om lägsta flyghöjd ska begränsas till 200 
fot för all verksamhet som inte är kommersiell specialiserad 
flygverksamhet av högriskkaraktär, men Kustbevakningen 
har fortsatt ett behov av att kunna operera på höjder ner 
till 100 fot AGL. 

Se kommentar till 5 §. 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Roslagens Helikopterflyg 15 §  Kommer det vara samma lågflygstillstånd eller ytterlig-
are ett för understigande av 200ft AGL? Det framgår 
inte tydligt av paragrafen 
 Enklast är väl att det är samma, men att auktorisa-

tionen(med tillhörande SOP) är vad som reglerar 
operationen och höjden. Det framgår inte riktigt 
tydligt av paragrafen vilket som gäller. 

Bestämmelsen i den tidigare 15 § har flyttats till avsnittet 
Allmänt 10 § så att det tydligare framgår att flygning under 
200 fot AGL endast medges för kommersiell specialiserad 
flygverksamhet av högriskkaraktär. Operatören ska 
inneha auktorisation för att kunna utnyttja lågflygtillstånd 
på höjder under 200 fot AGL.  

Wermlandsflyg AB 15 § och 16 § 15 § och 16 § mom.1 är motsägelsefulla. I det ena fallet 
krävs auktorisation för flygning på höjder lägre än 200 ft 
AGL. I det andra fallet krävs auktorisation för all lågflyg-
verksamhet. Vi anser att Transportstyrelsens bedömning 
av specialiserade operationer av högriskkaraktär (TSL 
2017-1055) ska gälla. Enligt denna krävs auktorisation 
endast vid verksamhet som kräver utsträckt flygning 
under 200 ft AGL. 

16 § 1 (14 § 1 i omremissen) förtydligas med följande text: 
”Operatören ska ha gällande auktorisation för den 
avsedda verksamheten om den är att anse som 
kommersiell specialiserad flygverksamhet av 
högriskkaraktär.” 

Försvarsmakten 16 § punkt 1 och 
19 § 

Varför behöver inte ”Operatörer som inte har sin huvud-
sakliga verksamhetsort i Sverige” ha en auktorisation 
precis som ”Operatörer med huvudsaklig verksamhetsort 
i Sverige”? 

I 16 § och 19 § (14 § och 17 § i omremissen) har en ny 
punkt 1 lagts till som anger att operatören ska ha gällande 
auktorisation för den avsedda verksamheten om den är att 
anse som kommersiell specialiserad flygverksamhet av 
högriskkaraktär. 

LFV 16, 18, 19, 22 och 
26 §§ 

I flera paragrafer belyses att operatören har en skyldighet 
att utföra en riskanalys där riskreducerande åtgärder ska 
vara dokumenterade. 
Det bör kanske framgå att innan flygning utförs ska 
operatören via flygbriefingtjänsten (AIS) och/eller den 
gemensamma informationstjänsten (CIS) tagit del av 
relevant information t ex gällande begränsningar i 
luftrummet, flyghinder och planerad eller pågående 
verksamhet med obemannad luftfart. 

I förordning (EU) nr 965/2012 finns bestämmelser om 
befälhavarens ansvar, se t.ex. SPO.GEN.107.  



 

  Datum Dnr/Beteckning 16 (18)  
2023-03-02 TSF 2023-11 
  

 
 

 
 

 
 

Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Försvarsmakten flera ställen  Begreppet Del-SPO skrivs på olika sätt i underlagen. 
(Del-SPO, Del SPO)  

Korrigerat. 

Polismyndigheten 17 § I dagsläget är våra piloters lågflygtillstånd (under mörker 
endast efter godkänd NVG-utbildning) utställda utav mig 
och får användas efter uppkommet behov utan att jag 
personligen beordrar uppdraget. 

Noterat.  

Roslagens Helikopterflyg 18 / 30 §§  Kommer operatörer som idag innehar ett lågflygstill-
stånd bli tvungna att söka ett nytt eller förs bara över till 
det nya? 
 Administrativ börda vs nytta(finns det problem med 

dagens innehavare/utövare av lågflyg)? 
 För att undvika att gamla tillstånd ligger kvar i 

systemet för länge, kan det vara läge att lyfta över 
inom ramen för det nya tillståndet baserat på 
Grandfather rights? 

 
 

Av övergångsbestämmelserna till föreskrifterna framgår 
att lågflygtillstånd som tidigare har meddelats av 
Transportstyrelsen fortsätter att gälla. 
 
 
 

Frivilliga Flygkåren 18 § FFK har i genomgången av dokumenten funnit några 
saker som vi vill lyfta fram.  
 
1. I en ansökan om lågflygtillstånd §18 ska enligt remissen 
vara så att registrerings-beteckning och typ ska skickas 
in.   
 
Alla operatörer som kan komma att bli berörda har redan 
ett tillstånd eller flygsäkerhetsmässiga villkor. innan en 
ansökan om underskridande har redan krav på sig att 

 
 
 
18 § (16 § i omremissen) gäller för kommersiella 
operatörer. Bestämmelsen har ändrats på så sätt att 
punkten 4 om registreringsbeteckning och typ har tagits 
bort. 
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Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

uppfylla att planen ska vara med i sin OMA eller drifthand-
bok. Om planen uppfyller alla andra krav på kontrollerad 
miljö känns det inte som nödvändig information.  
 
2. I en ansökan om lågflygtillstånd §18 ska enligt remissen 
vara så att operatören ska skicka in ARC.  
Verksamheten ska bedrivas med flygplanen i så kallad 
kontrollerad miljö.  
Då finns CAO/CAMO för att klara ut denna frågeställning. 
Vad vi förstår så skickas uppgifter om ARC till TS från 
respektive CAMO/CAO. Då finns redan alla uppgifter hos 
myndigheten. CAMO/CAO har ju ansvaret för att flyg-
planet är luftvärdigt för den operativa verksamheten som 
ska bedrivas.  
 
3. För de operatörer som är en icke kommersiell aktör 
men med flygsäkerhetsmässiga villkor där de ska uppfylla 
de krav som finns i del-SPO kan detta förtydligas.   

 

 

 

18 § (16 § i omremissen) gäller för kommersiella 
operatörer. Bestämmelsen har ändrats genom att 
punkterna 5 och 6 har tagits bort.  
 
 
 
 
 
 

 

Krav på att ansökan om lågflygtillstånd för icke-
kommersiella operatörer ska innefatta det aktuella 
luftfartygets registreringsbeteckning och typ, kopia av 
luftvärdighetsbevis och granskningsbevis (ARC) och kopia 
av försäkringshandling har lagts till. 

Storm Heliworks AB 24 § Hela meningen i paragrafen. 
Kommentar: Här måste Transportstyrelsen ta höjd för att 
det kan komma interna/externa operatörer Med ansökan 
om eller redan befintliga SPA-HHO tillstånd vilka också 
opererar i ”lågflyg-området”. 
Låser er inte vid vad som finns idag godkänt i Sverige, 
utan se på hela utbudet av ”verksamheter” i 965/2012. 

SPA.HHO har lagts till i bestämmelsen om möjlighet att få 
lågflygtillstånd vid CAT-verksamhet. 
 
 
 
 
 
 



 

  Datum Dnr/Beteckning 18 (18)  
2023-03-02 TSF 2023-11 
  

 
 

 
 

 
 

Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Storm Heliworks AB 28 § Andra meningen i paragrafen. 
Fråga Vad menas? Får dessa personer följa med helikoptern 
redan från bas? Får de följa med mellan ”uppdragsområden i 
helikoptern? Skriv tydligt, tack. 

Bestämmelsen om medföljande personer har förtydligats.  

Kustbevakningen Träning Träning och kontroll av flygbesättningar behöver genom-
föras regelbundet för att bibehålla en hög kompetens och 
en hög säkerhet. Även lågflygning behöver kunna tränas 
och det framgår inte av föreskriften. 

Se kommentar till 5 §. 
Det har även lagts in ett förtydligande i 16 och 19 §§ (14 
och 17 §§ i omremissen) att  utbildningsprogrammet, för 
de operatörer som ska tillämpa föreskrifterna, ska 
innehålla uppgift om repetitionsutbildningar. 

Wermlandsflyg AB Övrigt Vi kan inte finna att det framgår att grund- och repetitions-
utbildningar för lågflyguppdrag är omhändertagna i 
remissen. Även dessa flygningar måste kunna genom-
föras på samma höjder som ordinarie flyguppdrag för att 
möjliggöra utbildning och kontroller av besättningar. 

Ett förtydligande har lagts in i 16 och 19 §§ (14 och 17 §§ i 
omremissen) att  utbildningsprogrammet ska innehålla 
uppgift om repetitionsutbildningar. 
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