
Information om internt inriktningsbeslut avseende verksamheter i artikel 2.7 och 2.8 förordning 
(EU) 2018/1139 

Den nya grundförordningen, förordning (EU) 2018/1139, trädde i kraft den 11 september 2018. I 
förordningen finns bestämmelser som ger medlemsstaterna möjlighet att besluta om att undanta 
vissa verksamheter från de gemensamma europeiska bestämmelserna och istället reglera dessa 
verksamheter nationellt. 

Avdelningen Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen har den 24 maj 2019 fattat ett internt 
inriktningsbeslut avseende verksamheter i artikel 2.7 och 2.8 förordning (EU) 2018/1139. Av beslutet 
framgår avdelningen initierar ett arbete som syftar till att anpassa myndighetens föreskrifter på 
luftfartsområdet utifrån bedömningen att vissa verksamheter bör undantas från 
tillämpningsområdet från förordning (EU) 2018/1139 i enlighet med art. 2.7 och 2.8 förordningen.  

De verksamheter som omfattas av beslutet är 

1) Konstruktion, underhåll och drift av flygplats och säkerhetsrelaterad utrustning som används 
där, om inte flygplatser frekventeras av mer än 10 000 betalande flygpassagerare per år och 
inte mer än 850 rörelser relaterade till fraktverksamhet 

2) Konstruktion, produktion, underhåll och drift av: 
• Andra flygplan, helikoptrar, segelflygplan och motordrivna segelflygplan än obemannade 

sådana om de har 
- Högst två sittplatser och en maximal startmassa (MTOM) på högst 600 kg. 
- Eller, en maximal startmassa på högst 650 kg, när det gäller flygplan och 

helikoptrar som är avsedda att användas på vatten. 
- För flygplan gäller hastighetsbegränsningen 45 knop1. 

För verksamheterna i punkt 1 innebär det att de ska vara fortsatt undantagna från de gemensamma 
europeiska bestämmelserna och regleras av nationella regler. För flygplatser fanns en motsvarande 
möjlighet att meddela undantag i förordning (EU) nr 216/2008 som Sverige har valt att utnyttja.   

Om verksamheterna i punkt 2 ska vara undantagna från de gemensamma europeiska 
bestämmelserna bestäms slutligt genom Transportstyrelsens föreskrifter. Verksamheterna blir i så 
fall formellt undantagna och nationellt reglerade från den tidpunkt berörda föreskrifter har beslutats 
och trätt i kraft. Avdelningen Sjö- och luftfart beräknar att arbetet med sådana föreskrifter kommer 
påbörjas under våren och hösten 2019. 

 

 

 

                                                           
1 Mätbar stallfart eller en minimal konstant flyghastighet i landningskonfiguration som inte överstiger 45 knop 
CAS (kalibrerad flygfart) 
 


