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Luftfartslagen (864/2014) 157 § 

Genomförd EU-lagstiftning: 

Rådets direktiv 89/629/EEG av den 4 december 1989 om begränsning av buller från civila 

jetmotordrivna underljudsflygplan (31989L0629); EGT L 363, 13.12.1989 s. 27–29; Svensk 

specialutgåva: Område 7 Volym 3 s. 191. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/93/EG av den 12 december 2006 om reglering 

av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konvent-

ionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988) (kodifierad version) 

(32006L0093); EUT L 374, 27.12.2006, s. 1–4. 

Ändringsuppgifter: 

Genom denna föreskrift upphävs luftfartsföreskriften OPS M5-7, Driftsrestriktion för bullriga 

jetflygplan, av den 27 augusti 1999. 

Driftsrestriktion för bullriga jetflygplan 

1 TILLÄMPNING 

Denna föreskrift tillämpas på flygverksamhet som bedrivs med sådana civila jetmotordrivna 

underljudsflygplan som har en högsta tillåten startmassa på 34 000 kg eller mer och för vilka 

den godkända passagerarkapaciteten för flygplanstypen är mer än 19 passagerare, utöver 

sittplatser avsedda för besättningen. 

2 DRIFTSRESTRIKTION 

Om inte annat följer av punkt 4 är landning till och start från en flygplats som ligger inom 

Finlands territorium förbjuden med jetmotordrivna underljudsflygplan som inte uppfyller nor-

merna i volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil 

luftfart (FördrS 11/1949) (Chicagokonventionen), (andra upplagan 1988).

3 MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS 

3.1 Ett jetmotordrivet underljudsflygplan får inte användas inom Finlands territorium om pla-

net inte beviljats miljövärdighetsbevis enligt normer som minst motsvarar normerna i volym I, 

del II, kapitel 3 i bilaga 16 till Chicagokonventionen, (andra upplagan 1988).

Ett luftfartyg som införts i Finlands luftfartygsregister ska ha ett miljövärdighetsbevis enligt 

normer som minst motsvarar normerna i volym I, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till Chicagokon-

ventionen, (andra upplagan 1988).

3.2 Punkt 3.1 gäller inte för flygplan som redan var införda i medlemsstaters 

luftfartygsregister den 1 november 1990. 

4 UNDANTAG FRÅN FÖRBUDET I PUNKT 2 

4.1 Trafiksäkerhetsverket får medge undantag från kraven i punkterna 2 och 3 för flygplan av 

historiskt intresse. 
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4.2 Trafiksäkerhetsverket får på flygplatser som ligger inom Finlands territorium tillåta tillfällig 

trafik med flygplan som inte uppfyller kraven i punkterna 2 och 3 i denna föreskrift. Undanta-

gen begränsas då till följande fall: 

a) Flygverksamhet som flygplanet är avsett för är av så exceptionell karaktär att det

vore oskäligt att neka tillfälligt undantag.

b) Flygplanet används för icke-kommersiella flygningar för att utföra modifierings-,

underhålls- eller reparationsarbete.

Pekka Henttu 

luftfartsdirektör 

Päivi Metsävainio 

enhetschef  


