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Transportstyrelsens föreskrifter 
om lämnande av statistiska uppgifter om 
användning av luftfartyg; 

beslutade den 12 november 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap. 4 § luftfarts-
förordningen (2010:770). 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som äger, innehar eller brukar 
luftfartyg som statistiska uppgifter ska lämnas för. 

2 § Statistiska uppgifter ska lämnas till Transportstyrelsen för kommer-
siella flygtransporter, bruksflyg eller allmänflyg som bedrivs med svensk-
registrerade motordrivna luftfartyg. 

Statistiska uppgifter ska dock inte lämnas till Transportstyrelsen för 
verksamhet som bedrivs med svenskregistrerade segelflygplan och svensk-
registrerade gyrokoptrar. Sådana statistiska uppgifter ska istället lämnas till  

1. SSF (Svenska Segelflygförbundet) när det gäller svenskregistrerade 
segelflygplan och  

2. KSAK (Kungliga Svenska Aeroklubben) när det gäller svenskregistrerade 
gyrokoptrar. 

Definitioner 

3 § I dessa föreskrifter används följande definitioner. 

allmänflyg verksamhet med luftfartyg som varken är bruksflyg 
eller kommersiell flygtransport 

bruksflyg (aerial work) arbeten med hjälp av luftfartyg, såsom 
lyft, bogsering, inspektioner och övervakning vilka 
även ingår i begreppet specialiserad flygverksamhet 

helikopter luftfartyg tyngre än luften, vilket får lyftkraft under 
flygning genom luftens reaktion mot en eller flera 
motordrivna rotorer 

kommersiell 
flygtransport 

regelbunden eller oregelbunden transport som utförs 
med luftfartyg för att mot ersättning förflytta 
passagerare, frakt eller post 
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luftfartyg anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären 
genom luftens reaktioner med undantag av dess 
reaktioner mot jordytan 

segelflygplan luftfartyg tyngre än luften, vilket saknar framdriv-
ningsanordning och vilket erhåller lyftkraft huvud-
sakligen genom luftens reaktion mot ytor som förblir 
fasta under givna flygtillstånd 

Statistiska uppgifter 

4 § Följande statistiska uppgifter ska rapporteras: 
1. Antal landningar. 
2. Antal flygtimmar. 
3. Vilken av följande kategori som flygningen tillhör: 
a) Utrikes linjefart och charter. 
b) Inrikes linjefart och charter. 
c) Utrikestaxi. 
d) Inrikestaxi. 
e) Skolflyg. 
f) Privatflyg. 
g) Bruksflyg. 
h) Annan. 

5 § Statistiska uppgifter ska lämnas till Transportstyrelsen senast den 
1 februari varje år. Uppgifterna ska avse all luftfartsverksamhet per luft-
fartygsindivid under det närmast föregående kalenderåret. 

6 § De företag som upphör med sin verksamhet ska senast en månad 
därefter sända in uppgifterna för den tid under kalenderåret som verk-
samheten har pågått. 

7 § Om ett eller flera luftfartyg under året, eller del av året, har upplåtits 
till annan ska uppgifter om luftfarten för den delen av året rapporteras in av 
den som använt luftfartyget. 

Undantag 

8 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. 
___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020. 
2. Genom denna författning upphävs Luftfartsstyrelsens föreskrifter 

(LFS 2007:18) om lämnande av statistiska uppgifter om användning av 
luftfartyg.  
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På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Anders Johansson 
 (Sjö- och luftfart) 
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