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Tullens och polisens flygverksamhet, flygningar för skogsbrandsbe-
vakning och brandbekämpning samt efterspanings- och räddningsflyg-

ningar 

1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Denna föreskrift tillämpas på flygverksamhet som utförs av Tullen och polisen, på flygningar 

för skogsbrandsbevakning och brandbekämpning samt på efterspanings- och räddningsflyg-

ningar. Tillstånd krävs inte för bruksflyg som utförs enligt denna föreskrift. Föreskriften tilläm-

pas inte på flygverksamhet som utförs med obemannade luftfartyg. 

2 DEFINITIONER 

I denna föreskrift avses med: 

EASA Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (European Aviation Safety Agency); 

efterspanings- och räddningsflygningar åtgärder som vidtas för att lokalisera och undsätta 

personer och luftfartyg som är nödställda, försvunna eller utsatta för hotande fara eller har 

drabbats av en olycka, så att räddningsmyndigheterna kan inleda nödvändiga räddningsinsat-

ser; 

flygdriftförordningen kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om 

tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, med senare kompletteringar; 

bilaga 1 flygdriftförordningens Del-DEF som gäller definitioner; 

bilaga 3 flygdriftförordningens Del-ORO som gäller organisationskrav för flygdrift; 

bilaga 5 flygdriftförordningens Del-SpA som gäller särskilda godkännanden; 

bilaga 6 flygdriftförordningens Del-NCC som gäller icke-kommersiell flygdrift med komplexa 

motordrivna luftfartyg; 
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bilaga 7 flygdriftförordningens Del-NCO som gäller icke-kommersiell flygdrift med icke-

komplexa motordrivna luftfartyg; 

 

NCO SPEC särskilda krav som ingår i flygdriftförordningens Del-NCO; 

 

bilaga 8 flygdriftförordningens Del-SPO som gäller specialiserad flygverksamhet; 

 

ICAO Annex 8 standarder som publicerats som bilaga 8 till konventionen angående internat-

ionell civil luftfart (FördrS 11/1949); 

 

kommersiell flygdrift all luftfartygstrafik som mot ersättning eller annan form av gottgörelse är 

tillgänglig för allmänheten eller, om den inte är tillgänglig för allmänheten, bedrivs i enlighet 

med ett avtal mellan en operatör och en kund, varvid kunden saknar kontroll över operatören; 

och 

 

komplext motordrivet luftfartyg ett flygplan vars största certifierade startmassa överstiger 5 

700 kilogram, eller som är certifierat för ett största antal passagerarsittplatser som överstiger 

19, eller som är certifierat för drift med en minimibesättning på minst två piloter, eller som är 

försett med en eller flera turbojetmotorer eller fler än en turbopropmotor; eller en helikopter 

som är certifierad för en största startmassa som överstiger 3 175 kilogram, eller för ett största 

antal passagerarsittplatser som överstiger nio, eller för drift med en minimibesättning på minst 

två piloter; eller ett tiltrotorluftfartyg. 

 

 

3 KRAV SOM TILLÄMPAS 

 

3.1 FLYGNINGAR FÖR SKOGSBRANDSBEVAKNING OCH BRANDBEKÄMPNING 

 

3.1.1 Allmänna krav som gäller flygningar för skogsbrandsbevakning och brandbekämp-

ning 

 

3.1.1.1 När farliga ämnen transporteras på flygningar för skogsbrandsbevakning och 

brandbekämpning efterföljs kraven i bilaga 5 (Del-SpA) till flygdriftförordningen. 

 

3.1.1.2 Ett luftfartyg som används för flygverksamhet ska ha ett luftvärdighetsbevis enligt 

EASA eller ICAO Annex 8. 

  

 

3.1.2  Särskilda krav som tillämpas på flygningar för skogsbrandsbevakning 

 

3.1.2.1 På flygningar för skogsbrandsbevakning tillämpas NCO SPEC-kraven i bilaga 7 

(Del- NCO) till flygdriftförordningen. 

 

3.1.2.2 Personer som utför flygningar för skogsbrandsbevakning ska åtminstone ha ett 

privatflygarcertifikat och ett medicinskt intyg av klass 2. 
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3.1.2.3 På flygningar för skogsbrandsbevakning som utförs med komplexa motordrivna 

flygplan och helikoptrar tillämpas kraven i bilaga 6 (Del-NCC) till flygdriftförord-

ningen. 

 

3.1.2.4 På flygningar för skogsbrandsbevakning som utförs med icke-komplexa motor-

drivna flygplan eller helikoptrar tillämpas kraven i bilaga 7 (Del-NCO) till flygdrift-

förordningen. 

 

 

3.1.3  Särskilda krav som tillämpas på flygningar för brandbekämpning 

 

3.1.3.1 På flygningar för brandbekämpning tillämpas kraven i bilagorna 3 (Del-ORO) och 8 

(Del-SPO) till flygdriftförordningen. 

 

 

 

3.2 EFTERSPANINGS- OCH RÄDDNINGSFLYGNINGAR 

 

3.2.1 När farliga ämnen finns med på efterspanings- och räddningsflygningar efterföljs 

kraven i bilaga 5 (Del-SPA) till flygdriftförordningen. 

 

3.2.2 På efterspanings- och räddningsflygningar som utförs med komplexa motordrivna 

flygplan och helikoptrar tillämpas kraven i bilagorna 3 (Del-ORO) och 6 (Del-NCC) till 

flygdriftförordningen. 

 

3.2.3 På efterspanings- och räddningsflygningar som utförs med icke-komplexa motor-

drivna flygplan och helikoptrar tillämpas kraven i bilaga 7 (Del-NCO) till flygdriftför-

ordningen, inklusive NCO SPEC-kraven. 

 

3.2.4 På efterspanings- och räddningsflygningar som utförs i kommersiellt syfte tillämpas 

kraven i bilagorna 3 (Del-ORO) och 8 (Del-SPO) till flygdriftförordningen. 

 

 

 

 

3.3 TULLENS OCH POLISENS FLYGVERKSAMHET 

 

3.3.1 Krav som gäller flygverksamhet 

 

3.3.1.1 På flygverksamhet tillämpas kraven i bilagorna 1 (Del-DEF), 3 (Del-ORO) och 6 

(Del-NCC) till flygdriftförordningen. 

 

3.3.1.2 Operatörerna ska ha ett flygsäkerhetsledningssystem (Safety Management Sy-

stem, SMS) enligt bilaga 3 (Del-ORO) till flygdriftförordningen, som är godkänt av 

Trafiksäkerhetsverket, dock från och med den 1 januari 2019 av Transport- och 

kommunikationsverket. 

 

3.3.1.3 Operatörerna ska upprätthålla en drifthandbok som innehåller detaljerade beskriv-

ningar av flygverksamheten. Beskrivningarna ska även innehålla behövliga be-

stämmelser och anvisningar för flyguppgifter som avses i bilaga 5 (Del-SpA) till 

flygdriftförordningen. Drifthandboken ska innehålla lagstadgade uppgifter, led-

ningsförhållanden och organisation, personalens ansvar, intern kontroll, minimibe-

sättning, certifikat och erfarenhet, krav i fråga om kondition och hälsotillstånd, 

flyg- och arbetstidsbestämmelser, krav för passagerare och last, krav för planering 
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och genomförande av flygningen. Ändringar i drifthandboken ska skickas till Trafik-

säkerhetsverket, dock från och med den 1 januari 2019 till Transport- och kom-

munikationsverket, för utlåtande och ska tillfredsställa verket. 

 

3.3.1.4 Personer som tjänstgör ombord på ett luftfartyg ska under en operativ flyguppgift 

ges den specialutbildning som uppgiften kräver och som avses i drifthandboken, 

flygutbildningsprogram och typspecifika flygprocedurer. 

 

3.3.1.5 Minimibesättningen för en operativ flyguppgift ska fastställas i drifthandboken för 

varje uppgift och luftfartygstyp. 

 

3.3.1.6 Operatörernas luftfartyg ska ha en minimiutrustningslista (MEL) godkänd av Trafik-

säkerhetsverket, dock från och med den 1 januari 2019 av Transport- och kommu-

nikationsverket. 

 

 

3.3.2 Behörighetskrav för flygbesättningen 

 

3.3.2.1 Piloter ska inneha de flygcertifikat som avses i flygbesättningsförordningen. 

 

 

 

4 AVVIKANDE FÖRFARANDEN 

 

4.1 Trafiksäkerhetsverket, dock från och med den 1 januari 2019 Transport- och kommu-

nikationsverket, kan i överraskande och brådskande situationer eller på grund av tids-

mässigt begränsade operativa behov på ansökan bevilja undantag från kraven i denna 

föreskrift, om undantagen inte minskar säkerheten. 

  

4.2 Sökanden ska i sin ansökan om undantag redogöra för hur motsvarande säkerhetsnivå 

uppnås. 
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