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Förteckning – Serie AGA  

Förf. nr 
 

Föreskrift 
 

Ikraftträdande 

2010:132 

 

2013:89 

 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning av 

bansystem och plattor på flygplats 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

 råd (TSFS 2010:132) om utformning av bansystem och plattor på 

 flygplats (ändringsföreskriften är fristående) 

 2010-10-10 

 

2013-12-20 

2010:137 

2012:96 

 

2019:31 

 

2021:56 

 Transportstyrelsens föreskrifter om flygplatsdata 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:137) 

om flygplatsdata på flygplats (ändringsföreskriften är inarbetad i omtryck)  

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:137) 

om flygplatsdata på flygplats (ändringsföreskriften är fristående) 

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:137) 

om flygplatsdata (ändringsföreskriften är fristående) 

 2010-10-10 

2012-09-01 

 

 

2019-05-01 

 

2021-08-12 

2012:77 

 

2019:32 

 Transportstyrelsens föreskrifter om föreskrifter och allmänna råd om 

helikopterflygplatser på mark- eller vattenyta som kräver godkännande 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

 råd (TSFS 2012:77) om helikopterflygplatser på mark- eller vattenyta 

 som kräver godkännande (ändringsföreskriften är fristående) 

 2012-08-01 

 

2019-05-01 

2012:78  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på 

mark- eller vattenyta som inte kräver godkännande 

 2012-08-01 

2012:79 

 

2019:28 

 

 

2019:33 

 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om upphöjda 

helikopterflygplatser 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

 råd (TSFS 2012:79) om upphöjda helikopterflygplatser 

 (ändringsföreskriften är fristående) 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

 råd (TSFS 2012:79) om upphöjda helikopterflygplatser 

 (ändringsföreskriften är fristående) 

 2012-08-01 

 

2019-05-01 

 

 

2019-05-01 

2012:80 

 

2019:34 

 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på 

plattformar och flytande konstruktioner som är omgivna av vatten 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

 råd (TSFS 2012:80) om helikopterflygplatser på plattformar och flytande 

 konstruktioner som är omgivna av vatten 

 (ändringsföreskriften är fristående) 

 2012-08-01 

 

2019-05-01 

2012:81  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på 

fartyg 

 2012-08-01 

2019:17  Transportstyrelsens föreskrifter om tillstånd att inrätta en flygplats  2019-05-01 

2019:18  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om godkännande av 

flygplats 

 2019-05-01 

2019:19 

 

2021:55 

 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd 

flygplats 

 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och  allmänna råd 

  (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats  (ändringsföreskriften är 

 fristående) 

 2019-05-01 

 

2021-08-12 

2019:20  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av 

godkänd flygplats 

 2019-05-01 
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2019:21  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hinderbegränsande ytor, 

begränsning och borttagning av hinder 

 2019-05-01 

2019:22  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering och 

ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinderbegränsande 

ytor 

 2019-05-01 

2019:23  Transportstyrelsens föreskrifter om utrustning och installationer på flygplats  2019-05-01 

2019:24  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om visuella hjälpmedel för 

navigering på flygplats 

 2019-05-01 

2019:25 

 

2020:22 

 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om beredskap för 

räddningsinsatser samt räddningstjänst på flygplats 

 Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

 råd (TSFS 2019:25) om beredskap för räddningsinsatser samt räddnings-

 tjänst på flygplats (ändringsföreskriften är fristående) 

 2019-05-01 

 

2020-05-18 

2019:26  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av 

flygplatser som inte kräver godkännande 

 2019-05-01 

 


