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Nationellt flygtillstånd 

utfärdande och förlängning 

”Normalfallet”, samma ägare eller brukare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utfärdat (”nytt”) 

nationellt 

flygtillstånd 

 

 
År 1 

 

 
År 2 

Utfärdat (”nytt”) 

nationellt flygtillstånd 

År 3 

 

     

    

Tidigast 90 dgr 
före giltigheten upphör 

 
Tidigast 30 dgr 

före giltigheten upphör 

 
Tidigast 30 dgr 

före giltigheten upphör 

 Tidigast 90 dgr 
före giltigheten upphör 

Utfärdande 
 

 

Datum (Date of issue) 

1:a förlängning 

i ”verifieringsperioden” 

 

 
Datum (Date of issue) 

Utfärdande i 

”granskningsperioden” 

Giltig till 

och med 
(Date of expiry) 

Utgångsdatumet sätts 
normalt till ett år efter 

det ursprungliga 
utgångsdatumet 

Giltig till 

och med 
(Date of expiry) 

Utgångsdatumet sätts 
normalt till ett år efter 

det ursprungliga 
utgångsdatumet 

Giltig till och 

med 
(Date of expiry) 

Utgångsdatumet sätts normalt till 
ett år efter det ursprungliga 

utgångsdatumet 

 

 
Datum (Date of issue) 

2:a förlängning 

i ”verifieringsperioden” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utfärdande 

 
 
 

 
1:a förlängning 

 
 
 

 
2:a förlängning 
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Kommentarer kring utfärdande av nationellt flygtillstånd : 
• En besiktning/inspektion med tillhörande inspektionsrapport ska utföras 

och ligga till grund för utfärdande av det nationella flygtillståndet. 

• Normalt genomförs besiktning/inspektion under ”90-dagars perioden” 
(fönster), utgångsdatumet (giltig till och med) sätts då ett år efter 
ursprungligt utfärdande datum (Date of issue). 

• Om besiktning/inspektion upprättas före ”90-dagars perioden” (fönster), 
ska utgångsdatumet (giltig till och med) sättas ett år efter utfärdande 
datumet. 

• Om besiktning/inspektion upprättas efter ”90-dagars perioden” (fönster), 
ska utgångsdatumet (giltig till och med) sättas år efter utfärdande 
datumet eller ett år efter ursprungligt utfärdande datum om man vill 
behålla ursprungligt ”fönster”. 
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Kommentarer kring förlängning av nationellt flygtillstånd: 
• En förlängning av det nationella flygtillståndet får genomföras tidigast 

30 dagar före utgångsdatumet (giltig till och med). 

• Förlängning får genomföras under förutsättning att det är samma ägare 
eller brukare (1:a förlängning), detta kan upprepas ytterligare en gång 
(2:a förlängning). 
OBS! Vid byte av ägare eller brukare, så är flygtillståndet fortsatt giltigt 
fram till utgångsdatumet (giltig till och med). 

• Sedan ska en ny besiktning/inspektion genomföras före nytt 
utfärdande av nationellt flygtillstånd. 
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Luftfartslag; SFS 2010:500 
3 kap. Luftvärdighet och miljövärdighet 

Luftfartygs luftvärdighet och miljövärdighet 
 

1 § Ett luftfartyg ska vara luftvärdigt och miljövärdigt när det används vid luftfart. 
Luftfartygets ägare eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som brukar 

det i ägarens ställe ansvarar för detta. 
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Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; 
TSFS 2016:40 

 

 
Utfärdande av nationellt flygtillstånd 

• 9 § Ansökan om att få ett nationellt flygtillstånd ska göras av ägaren eller 
brukaren. Till ansökan ska en inspektionsrapport bifogas, där besiktnings- man 
intygar att luftfartyget är luftvärdigt. 

• En inspektionsrapport får vara upprättad tidigast 90 dagar innan gällande 
nationellt flygtillstånd upphör att gälla. 

• Kopior av inspektionsrapport och nationellt flygtillstånd som utfärdats enligt 
delegation eller tillstånd ska skickas till Transportstyrelsen inom 10 dagar efter 
utfärdande. 
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Förlängning av nationellt flygtillstånd 

 
10 § När ett nationellt flygtillstånd utfärdats av Transportstyrelsen kan förlängningen ske 
genom att ägaren eller brukaren intygar att luftfartyget är luftvärdigt. Detta sker genom 
att en luftvärdighetsdeklaration skickas till Transportstyrelsen. 

Ett nationellt flygtillstånd kan förlängas av ägaren eller brukaren två gånger med ett år 
i taget inom en treårsperiod efter utfärdande. 

Förlängning av nationellt flygtillstånd får tidigast utföras 30 dagar innan det föregående 
flygtillståndet upphör att gälla. Det nya utgångsdatumet, efter förlängning, ska sättas ett 
år efter det föregående upphör att gälla, inte ett år efter att förlängningen har utförts. 

Det ska vara samma ägare eller brukare som utför förlängning av det nationella 
flygtillståndets giltighet som vid Transportstyrelsens senaste utfärdande av det 
nationella flygtillståndet. 

Kopior av luftvärdighetsdeklaration och förlängt nationellt flygtillstånd ska skickas till 

Transportstyrelsen inom 10 dagar efter genomförd förlängning. Efter ägarebyte, byte 

av brukare eller när förlängning utförts två gånger måste 

det nationella flygtillståndet förnyas av Transportstyrelsen. 
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Fortlöpande luftvärdighetsövervakning av luftfartyg som omfattas av bilaga I till 
förordning (EU) 2018/1139 

Luftvärdighetsövervakning som utförs av Transportstyrelsen eller organisation som 
svarar för den fortsatta luftvärdigheten 

8 § Avgift ska tas ut enligt 8 a och b §§, för fortlöpande luftvärdighets- övervakning av 
luftfartyg som är undantagna från förordning (EU) 2018/1139 genom att de omfattas av 
bilaga I till förordningen om luftfartyget har… 

 
2. ett nationellt flygtillstånd eller ett nationellt granskningsbevis som har utfärdats av 

en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten. Avgiften ska tas ut som en 

årsavgift (luftvärdighetsavgift) med samma löptid 

som det aktuella nationella luftvärdighetsbeviset då det utfärdats, alternativt 
det nationella flygtillståndet eller det nationella gransknings-beviset då det utfärdats eller 
förlängts. 
Den som är registrerad ägare eller brukare för luftfartyget vid utfärdandet eller 

förlängning är skyldig att betala avgiften. Avgiften återbetalas inte vid export eller 
försäljning av luftfartyget. 
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Luftvärdighetsövervakning som utförs efter 

delegering till intresseorganisationer 
 

 

 

 


