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1 ALLMÄNT 

 
1.1 Tillämpningsområde 

 

I denna föreskrift anges de krav som ställs på instruktörsbehörighet vid utbildning med ult-

ralätt flygplan. 

 

1.2 Särskild rätt för FI(A)-flyginstruktör att ge UL-undervisning 

 

Rätt att ge teoriutbildning och flygundervisning med ultralätt flygplan har även den som har 

giltig flyginstruktörsbehörighet (FI(A)) och som har utfört ett flygprov för UL-undervisning som 

avses i punkt 2.4 och vars rätt att flyga ultralätt flygplan är i kraft. Den som har begränsad 

flyginstruktörsbehörighet har de rättigheter som anges i punkt 3.1 och den med obegränsad 

flyginstruktörsbehörighet de rättigheter som anges i punkt 3.2. De undervisningsrättigheter 

som fastställts med stöd av FI(A)-behörigheten gäller i tillämpliga delar även vid undervisning 

med ultralätt flygplan. För att få den rätt att ge flygundervisning som avses här behöver ingen 

särskild ansökan uppvisas.  

 

1.3 Definitioner 

 

I denna föreskrift avses med 

 

ultralätt flygplan (UL-flygplan) ett ultralätt flygplan enligt definitionen i luftfartsföreskrift AIR 

M5-10, 
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TMG-motorsegelflygplan ett motorsegelflygplan med fast installerad motor och propeller som 

inte är infällbar; enligt flyghandboken ska flygplanet kunna starta och stiga med egen motor-

kraft, 

 

rätt att flyga ultralätt flygplan sådan rätt att flyga ultralätt flygplan som en innehavare av ett 

certifikat för privatflygare, förvärvsflygare eller trafikflygare eller ett flygcertifikat för lätta 

flygplan (LAPL(A)) har skaffat genom att uppfylla kraven, utan att han eller hon har certifikat 

för ultralättflygare. 

 

 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV BEHÖRIGHET 

 

2.1 Ålder 

 

Sökanden ska ha fyllt 18 år. 

 

2.2 Kunskaper 

 

2.2.1 Sökanden ska ha genomgått teoretisk utbildning som på flyginstruktörskurs har givits 

av en av Transport- och kommunikationsverket godkänd utbildningsorganisation. Ge-

nom prov ska sökanden visa att han eller hon behärskar de läroämnen som krävs för 

UL-flygarcertifikat och därutöver behärskar följande läroämnen: 

 

a) pedagogik, 

b) flygpedagogik och 

c) flygutbildning och ordnandet av sådan. 

 

Intyg över utbildningen och proven ska uppvisas. 

 

2.2.2 Av sökande som innehar giltig flyginstruktörsbehörighet för segelflygplan, motorsegel-

flygplan, autogyro, helikopter eller motorflygplan samt certifikat för ultralättflygare 

krävs inte nämnda utbildning och intyg. 

 

2.3 Flygutbildning och flygerfarenhet 

 

2.3.1 Sökanden ska genomföra ett bedömningsflyg tillsammans med flyginstruktörskursens 

instruktör inom 6 månader innan flygutbildningen inleds i syfte att verifiera den egna 

flygfärdigheten. Sökanden ska ha genomgått flygutbildning enligt flyginstruktörskurs 

som getts av en av Transport- och kommunikationsverket godkänd utbildningsorgani-

sation. Av sökanden krävs intyg över att han eller hon har uppnått den kunskapsnivå 

som krävs av flyginstruktör. 

 

2.3.2 Av den som söker behörighet för ultralättflyginstruktör och har ett giltigt certifikat för 

ultralättflygare krävs: 

 

a) certifikat för ultralättflygare eller annat flygcertifikat som varit i kraft i minst två år, 

och 

 

b) innan kursen startar minst 150 timmars sammanlagd flygerfarenhet och rätt att be-

fordra passagerare, och 

 

c) minst 100 flygtimmars erfarenhet som befälhavare på UL-flygplan, TMG-

motorsegelflygplan eller motorflygplan, av vilka minst 10 timmar ska vara utförda 

under de 12 månader som föregått ansökan om behörighet, och 
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d) att sökanden som ultralättflyginstruktörspraktikant har gett minst 30 timmars flyg-

utbildning som omfattar hela flygutbildningsprogrammet för UL-

flygarcertifikatkursen under överinseende av en godkänd ultralättflyginstruktör som 

utsetts till övervakare och att sökanden fått ett förordande skriftligt utlåtande av 

denna flyginstruktör. 

 

2.3.3 Om den som söker behörighet som ultralättflyginstruktör redan har rätt att ge utbild-

ning för TMG-motorsegelflygplan, autogyro, helikopter eller enmotorigt flygplan, krävs: 

 

a) giltigt certifikat för ultralättflygare och 

 

b) sammanlagt minst 100 flygtimmars erfarenhet som befälhavare på UL-flygplan, 

TMG-motorsegelflygplan eller motorflygplan, av vilka minst 10 timmar ska vara ut-

förda under de 12 månader som föregått ansökan om behörighet. 

 

Av sökanden krävs inte den utbildning och det intyg som anges i punkt 2.3.1. 

 
2.4 Färdighet 

 

Sökanden ska ha ett godkänt flygprovsutlåtande från en kontrollflygare som intygar att sökan-

den i ett flygprov och i tillhörande teoretiska förhör har visat sin förmåga att ge flygundervis-

ning med UL-flygplan på den nivå som krävs inklusive sådan utbildning som ska ges före och 

efter skolflygning med anknytning till flygningen. 

 

 

3 RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR BEHÖRIGHETSINNEHAVARE 

 

3.1 Behörighet för ultralättflyginstruktörspraktikant 

 

Den som söker behörighet som ultralättflyginstruktör och saknar rätt att ge undervisning i 

TMG-motorsegelflygplan, autogyro, helikopter eller motorflygplan beviljas först behörighet som 

ultralättflyginstruktörspraktikant tills sökanden uppfyller kraven i punkt 2.3.2 d). Innehavare 

av behörighet som ultralättflyginstruktörspraktikant har rätt att under överinseende av flygin-

struktör som är godkänd av skolchefen ge:  

 

a) teoriundervisning för ultralättflygarcertifikat,  

 

b) flygundervisning för ultralättflygarcertifikat, förutom den kompetenskontroll som 

utförs före elevens första ensamflygning. 

 

3.2 Behörighet för ultralättflyginstruktör 

 

Innehavare av behörighet för ultralättflyginstruktör får ge:  

 

a) teori- och flygundervisning för ultralättflygarcertifikat, 

 

b) teori- och flygundervisning för rätt till sjöflygning med UL-flygplan under förutsätt-

ning att instruktören har rätt till sjöflygning med UL-flygplan eller behörighet för 

sjöflygning med flygplan samt minst 15 flygtimmars erfarenhet av sjöflygning, 

 

c) teori- och flygundervisning för rätt till bogsering med UL-flygplan under förutsätt-

ning att instruktören har motsvarande rätt till bogserflygning eller behörighet som 

bogserflygare för flygplan samt minst 15 timmars flygerfarenhet av bogserflygning, 
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d) teori- och flygundervisning för behörighet som ultralättflyginstruktör förutsatt att 

instruktören har auktorisering som kontrollflygare eller den flyg- och utbildarerfa-

renhet som krävs för auktorisering som kontrollflygare. 

 

 

4 BEHÖRIGHETENS GILTIGHETSTID 

 

Behörigheten som ultralättflyginstruktör är i kraft i tre (3) år. Certifikatet är giltigt till och med 

utgången av den månad då giltighetstiden löper ut. 

 

 

5 BEVILJANDE AV BEHÖRIGHET OCH AVLÄGSNANDE AV BEGRÄNSNING 

 

5.1  För beviljande av behörighet som ultralättflyginstruktör ska sökanden för Transport- 

och kommunikationsverket uppvisa en ansökan samt intyg från flyginstruktörskurs och 

utlåtande om godkänt flygprov.  

 

5.2 För avlägsnande av begränsning ska sökanden för Transport- och kommunikationsver-

ket uppvisa en ansökan och utlåtande av den övervakande ultralättflyginstruktören.  

 

 

6 FÖRLÄNGNING AV BEHÖRIGHETENS GILTIGHETSTID 

 

6.1 För förlängning av behörigheten som ultralättflyginstruktör ska behörighetsinnehavaren 

uppfylla två av följande tre villkor: 

 

a) ska under de senaste 36 månaderna ha deltagit i sådan repetitionsutbildning för 

flyginstruktörer som avses i punkt 9.2.6 i luftfartsföreskrift TRG M1-7 eller i annan 

av Transport- och kommunikationsverket godkänd repetitionsutbildning för flygin-

struktörer, 

 

b) ska under de senaste 36 månaderna ha gett flygundervisning för UL-flygplan under 

minst sex (6) timmar vid sex (6) olika flygningar, 

 

c) ska under de 12 månader som föregått behörighetens sista giltighetsdag med god-

känt resultat genomfört kompetenskontroll för flyginstruktörsbehörighet med UL-

flygplan. 

 

6.2 Åtminstone vid varannan förlängning av giltighetstiden ska en kompetenskontroll enligt 

punkt 6.1 c) genomföras. 

 

6.3 Kraven i punkterna 6.1 b) och c) kan uppfyllas även genom flygundervisning med en-

motorigt flygplan, TMG-motorsegelflygplan, helikopter eller autogyro eller genom en 

kompetenskontroll eller flygprov som utförts med dessa för instruktörsbehörighet för 

ifrågavarande luftfartygskategori. 

 

6.4 Kontrollflygaren kan göra en anteckning om förlängning av giltighetstiden för behörig-

heten som ultralättflyginstruktör direkt i certifikatet. Kontrollflygaren ska då säkerställa 

att tillämpliga krav uppfylls samt till Transport- och kommunikationsverket lämna in ett 

utlåtande över kompetenskontrollen och vid behov ett intyg över repetitionsutbildning. 

Alternativt kan sökanden för Transport- och kommunikationsverket uppvisa ansökan om 

förlängning av giltighetstiden och till verket lämna in ett utlåtande över kompetenskon-

trollen samt vid behov ett intyg över repetitionsutbildning för flyginstruktör. 
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7 FÖRNYANDE AV BEHÖRIGHET 

 
7.1 Om giltighetstiden för ultralättflyginstruktörsbehörighet har löpt ut, ska sökanden under 

de 12 månader som föregår förnyandet  

 

a) ha deltagit i sådan repetitionsutbildning för flyginstruktörer som avses i punkt 9.2.6 

i luftfartsföreskrift TRG M1-7 eller i annan av Transport- och kommunikationsverket 

godkänd repetitionsutbildning för flyginstruktörer, och 

 

b) med godkänt resultat ha genomfört kompetenskontroll för flyginstruktörsbehörighet 

med UL-flygplan. 

 

7.2 Kravet i punkten 7.1 b) kan uppfyllas även genom kompetenskontroll eller flygprov med 

enmotorigt flygplan, TMG-motorsegelflygplan, helikopter eller autogyro för instruktörs-

behörighet för denna luftfartygskategori. 

 

7.3 Kontrollflygaren kan göra en anteckning om förnyande av behörigheten som ultralätt-

flyginstruktör direkt i certifikatet. Kontrollflygaren ska då säkerställa att tillämpliga krav 

uppfylls samt till Transport- och kommunikationsverket lämna in ett utlåtande över 

kompetenskontrollen och ett intyg över repetitionsutbildning. Alternativt kan sökanden 

för Transport- och kommunikationsverket uppvisa ansökan om förnyande av behörighet 

och till verket lämna in ett utlåtande över kompetenskontrollen samt ett intyg över re-

petitionsutbildning för flyginstruktör. 
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