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Lag
om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i luftfartslagen (864/2014) 47 § 1 mom. 5 punkten, 148 § 1 mom. 5 punkten

samt 150 och 156 §, sådana de lyder i lag 965/2018,
ändras 2 § 9, 16 och 25 punkten, det inledande stycket i 3 § 1 mom.,7 § 1 mom. 3 punk-

ten, 9 §, 10 § 1 mom., 18, 39 och 40 §, 47 § 1 mom. 1 och 6 punkten, 55 § 1 mom., 57 §
2 och 3 mom., den finska språkdräkten i 108 § 2 mom., 110 §, 111 § 2 mom., rubriken för
112 § samt 112 § 1 och 2 mom., 138 §, 141 § 1 mom. 2, 9 och 10 punkten, 146 §, 152 §
2 mom., det inledande stycket i 153 § 1 mom., 166 § 1 mom. 2 punkten, 170, 174 och
178 §, 181 § 3 mom. 1 och 5 punkten och 181 § 4 mom.,

av dem 2 § 9, 16 och 25 punkten, 9 §, 10 § 1 mom., 55 § 1 mom. och 181 § 3 mom. 1
och 5 punkten och 181 § 4 mom. sådana de lyder i lag 534/2020, det inledande stycket i
3 § 1 mom., 7 § 1 mom. 3 punkten, 18, 39 och 40 §, 47 § 1 mom. 1 och 6 punkten, 57 § 2
och 3 mom. 111 § 2 mom., 141 § 1 mom. 2, 9 och 10 punkten, 146 §, 152 § 2 mom., det
inledande stycket i 153 § 1 mom., 166 § 1 mom. 2 punkten och 170 § sådana de lyder i lag
965/2018, 174 § sådan den lyder i lag 320/2018 och 178 § sådan den lyder i lagarna
965/2018 och 534/2020, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 534/2020, nya 26 och 27 punkter, till 3 §, sådan den
lyder i lag 965/2018, nya 5 och 6 mom., till lagen en ny 44 a §, till 47 § 1 mom., sådant
det lyder i lag 965/2018, en ny 7 punkt, till lagen en ny 79 a §, till 80 § nya 3 och 4 mom.,
till lagen nya 81 a– 81 c och 88 a §, till 141 § 1 mom., sådant det lyder i lag 965/2018, en
ny 11 punkt, till 153 §, sådan den lyder i lag 965/2018, ett nytt 7 mom., till lagen en ny
169 a §, till 181 § 3 mom., sådant det lyder i lag 534/2020, en ny 6 punkt och till lagen en
ny 181 a § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

9) drifttillstånd en deklaration, ett certifikat eller ett tillstånd som avses i artikel 30.1 i
EASA-förordningen eller som överensstämmer med nationella krav och som visar att de
som bedriver flygverksamhet har förmåga och möjligheter att på ett betryggande sätt full-
göra de skyldigheter som sammanhänger med deras rättigheter i fråga om sådan luftfarts-
verksamhet som avses i tillståndet,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
16) statlig luftfart luftfart för tullverksamhet, polisiär verksamhet, efterspanings- och

räddningstjänst, brandbekämpning, gränskontroll, kustbevakning eller luftfart för sådana
liknande verksamheter eller tjänster som under överinseende och ansvar av en myndighet
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1327/2021  
utförs i allmänhetens intresse av eller på uppdrag av ett organ som har myndighetsbefo-
genheter,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
25) flygplats ett bestämt område på land eller vatten eller på en fast struktur på land el-

ler på en fast eller flytande struktur på vatten, som är avsett att användas helt eller delvis
för landning, start och manövrering av luftfartyg till lands och på vattnet, och till vilket
hör de byggnader, konstruktioner och anordningar som behövs för verksamheten på flyg-
platsen, de kajplatser eller andra förtöjningsplatser med anslutning till manöverområdet
som finns på vattenområden samt räddningsvägar och de skyddsområden, hinderbegrän-
sade ytor eller andra områden som behövs för driften, användningen och säkerhetsöver-
vakningen av flygplatsen,

26) flygprocedur en uppsättning på förhand fastställda flygmanövrer avsedd att följas
av en pilot, publicerad i tryck eller via digitala medier, eller båda; en flygprocedur utförs
antingen i enlighet med instrumentflygreglerna eller visuellflygreglerna,

27) genomförandeförordningen om flygledningstjänst kommissionens genomförande-
förordning (EU) 2017/373 om gemensamma krav för leverantörer av flyglednings-
tjänst/flygtrafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flygledningstjänst, om tillsyn
över dessa leverantörer samt om upphävande av förordning (EG) nr 482/2008, genomför-
andeförordningarna (EU) nr 1034/2011, (EU) nr 1035/2011 och (EU) 2016/1377 och änd-
ring av förordning (EU) nr 677/2011, sådan denna genomförandeförordning lyder ändrad
genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/469.

3 §

Behöriga myndigheter

Transport- och kommunikationsverket är nationell luftfartsmyndighet i Finland. Utöver
vad som i denna lag föreskrivs om Transport- och kommunikationsverkets uppgifter, är
Transport- och kommunikationsverket behörig nationell myndighet enligt följande av Eu-
ropeiska unionens rättsakter:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Transport- och kommunikationsverket beslutar om beviljande av undantag enligt arti-

kel 71 i EASA-förordningen och svarar för de skyldigheter en medlemsstat har enligt den
artikeln.

Polisen övervakar inom sitt uppgiftsområde att denna lag samt EASA-förordningen och
de förordningar som antagits med stöd av den följs inom obemannad luftfart.

7 §

Preciseringar och undantag som gäller militär luftfart

På militär luftfart tillämpas bestämmelserna i denna lag och i lagen om transportservice
(320/2017) med följande preciseringar och undantag:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) den militära luftfartsmyndigheten 
a) meddelar föreskrifter om krav på luftvärdighet och beviljande av luftvärdighetsbevis

i fråga om militär luftfart,
b) utfärdar typcertifikat för finska militära luftfartyg,
c) kan utfärda miljövärdighetsbevis (buller) för finska militära luftfartyg,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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9 §

Undantag i fråga om vissa andra luftfartyg och anordningar

Denna lag tillämpas på sådana luftfartyg och anordningar som avses i denna paragraf.
Om det inte finns några hinder med hänsyn till flygsäkerheten, får Transport- och kommu-
nikationsverket medge smärre undantag från bestämmelserna i 2–7 kap. och från bestäm-
melserna om behörigheter och utbildning för flygande personal i 14 kap. i lagen om trans-
portservice, när det gäller

1) ultralätta luftfartyg,
2) historiska luftfartyg,
3) luftfartyg som särskilt har konstruerats eller ombyggts för forskningsändamål, för-

söksändamål eller vetenskapliga ändamål,
4) amatörbyggda luftfartyg,
5) luftfartyg som ursprungligen konstruerats för militära ändamål,
6) luftfartyg som avses i artikel 2.8 i EASA-förordningen.
Bestämmelserna i 2–4 och 7 kap. samt i 14 kap. i lagen om transportservice tillämpas

inte på följande luftfartyg och anordningar:
1) tyngdpunktsstyrda ultralätta flygplan och motordrivna fallskärmar,
2) glidare med en maximal tommassa på högst 80 kilo för ensitsiga eller 100 kilo för

tvåsitsiga,
3) andra än i 1 och 2 punkten i detta moment avsedda luftfartyg som har en maximal

tommassa inklusive bränsle på högst 70 kilo; här avses dock inte obemannade luftfartyg.
Bestämmelserna i 3, 4 och 7 kap. tillämpas inte på obemannade luftfartygssystem.
Om det inte finns några hinder med hänsyn till flygsäkerheten, får Transport- och kom-

munikationsverket medge smärre undantag från bestämmelserna i 5 och 6 kap. i fråga om
de luftfartyg och anordningar som avses i 2 mom.

Om konsekvenserna för säkerheten och miljön förutsätter det, får Transport- och kom-
munikationsverket i fråga om de luftfartyg och anordningar som avses i 2 mom. samt obe-
mannade luftfartygsystem, sportfallskärmar och flygskärmar meddela föreskrifter av tek-
nisk natur och driftsföreskrifter samt föreskrifter om de kunskaper och färdigheter samt
den erfarenhet och ålder som förutsätts av förarna. När föreskrifterna bereds ska riksom-
fattande amatörorganisationer inom luftfartsbranschen höras.

10 §

Rätt till luftfart inom finskt territorium

Ett luftfartyg som används för luftfart inom finskt territorium ska ha finsk nationalitet
eller nationalitet i en annan stat som tillträtt Chicagokonventionen eller ett särskilt tillstånd
av Transport- och kommunikationsverket, om inte något annat följer av internationella
förpliktelser som är bindande för Finland. Detta krav gäller dock inte luftfartyg som avses
i 9 § 2 mom. eller obemannade statsluftfartyg. Bestämmelser om användning av en främ-
mande stats militära luftfartyg och statsluftfartyg inom finskt territorium finns i territori-
alövervakningslagen (755/2000). Bestämmelser om registreringskrav i fråga om obeman-
nad luftfart finns dessutom i EASA-förordningen och genomförandeförordningen om
obemannad luftfart.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 §

Ansökan om registrering

Luftfartygets ägare ska ansöka om registrering hos Transport- och kommunikationsver-
ket.
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I ansökan ska det lämnas uppgifter om
1) luftfartyget, dess användningsändamål och huvudsakliga avgångsplats,
2) luftfartygets ägare,
3) luftfartygets operatör och innehavare och om luftfartygets ägares, operatörs och

innehavares ombud,
4) luftfartygets föregående ägare.
Till ansökan ska det dessutom fogas utredning om förvärvet eller grunden för besitt-

nings- eller nyttjanderätten till luftfartyget och om att luftfartyget i enlighet med 17 § får
registerföras i Finland.

3 kap.

Luftfartygs luftvärdighet och begränsningar av utsläpp

39 §

Tillsyn över luftvärdighet

Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över att luftfartyg samt deras
anordningar och komponenter uppfyller kraven på luftvärdighet enligt 33 §. Transport-
och kommunikationsverket har rätt att inspektera ett luftfartyg och förordna att testflyg-
ningar ska flygas med det. Luftfartygets ägare, innehavare och operatör svarar för ordnan-
det av testflygningar och för kostnaderna för dem.

Vid tillsynen över luftvärdighet kan Transport- och kommunikationsverket som hjälp
anlita en i 35 § avsedd organisation som svarar för luftvärdighet, en underhållsorganisa-
tion eller andra inhemska eller utländska sakkunniga.

För fastställande av och tillsyn över luftvärdighet får Transport- och kommunikations-
verket meddela närmare föreskrifter av teknisk natur och föreskrifter om förfaranden i frå-
ga om

1) de luftvärdighetsgranskningar som utförs av verket,
2) innehållet i och arrangemangen för de luftvärdighetsgranskningar som organisatio-

ner och sakkunniga utför när de biträder Transport- och kommunikationsverket,
3) innehållet i och arrangemangen för inspektioner för fortsatt brukstid för ett luftfartyg

och andra särskilda inspektioner samt den som utför inspektionerna.

40 §

Beviljande och förnyande av granskningsbevis avseende luftvärdighet

En av Transport- och kommunikationsverket auktoriserad granskare av luftvärdighet
beviljar eller förnyar ett granskningsbevis avseende luftvärdighet utifrån en luftvärdig-
hetsgranskning som denne utfört, om luftfartyget vid granskningstidpunkten uppfyller
kraven för beviljande av ett luftvärdighetsbevis eller flygtillstånd.

Kan inte en luftvärdighetsgranskning skäligen utföras får Transport- och kommunika-
tionsverket på grundval av sin granskning bevilja eller förnya ett granskningsbevis avse-
ende luftvärdigheten och bevilja ett luftvärdighetsbevis eller ett i 38 § 2 mom. avsett flyg-
tillstånd, om luftfartyget vid granskningstidpunkten uppfyller kraven för beviljande av ett
luftvärdighetsbevis eller flygtillstånd.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. utförs luftvärdighetsgranskning av
luftfartyg som används av Gränsbevakningsväsendet och beviljas eller förnyas gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet för sådana luftfartyg av Transport- och kommunika-
tionsverket eller av Gränsbevakningsväsendet med bemyndigande av Transport- och
kommunikationsverket.
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Transport- och kommunikationsverket får auktorisera en organisation som svarar för
luftvärdighet, en underhållsorganisation eller någon annan inhemsk eller utländsk sakkun-
nig att vara granskare av luftvärdighet, förutsatt att organisationen eller den sakkunniga
har den yrkeskunskap och de arbetsredskap, arbetslokaler, arbetsmetoder och anvisningar
som behövs för att granska luftvärdigheten. Auktorisationen beviljas för viss tid eller tills
vidare.

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka de auktoriserade organisationer-
nas och sakkunnigas granskningsverksamhet. Det som i 14 kap. föreskrivs om administra-
tiva påföljder som gäller tillstånd ska också tillämpas vid tillsynen över granskarna av luft-
värdighet.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på flygsäkerheten meddelar Transport- och kom-
munikationsverket, utifrån de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokon-
ventionen och utifrån EASA-förordningen och de förordningar som kommissionen antagit
med stöd av den, närmare föreskrifter om auktorisering av granskare av luftvärdighet och
om behövliga yrkeskunskaper, arbetsredskap, arbetslokaler, arbetsmetoder och anvisning-
ar.

44 a §

Miljövärdighetsbevis

Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan ett miljövärdighetsbevis
(buller), nedan miljövärdighetsbevis, för ett luftfartyg som är registrerat i Finland, om det
läggs fram tillförlitlig utredning om den bullernivå som luftfartyget orsakar.

Luftfartygets ägare eller innehavare ska förnya ett giltigt miljövärdighetsbevis, om det
görs sådana modifieringsarbeten på luftfartyget som inverkar på bullret.

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana närmare föreskrifter som ba-
serar sig på de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen i frå-
ga om tillförlitlig utredning av bullernivån från luftfartyg, om de modifieringsarbeten som
avses i 2 mom. och om miljövärdighetsbevisets utformning och innehåll.

47 §

Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas och tillståndsslag

För att följande tillstånd ska beviljas förutsätts det att sökanden i fråga om ålder, hälsa,
kunskaper, färdigheter, utbildning och erfarenhet uppfyller behörighetskraven för det ak-
tuella tillståndsslaget:

1) certifikat jämte behörigheter för underhållspersonal,
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6) godkännande för teckengivare,
7) begränsad radiotelefonistbehörighet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

55 §

Luftfartygs och fjärrstyrningsplatsers besättning

Luftfartyg och fjärrstyrningsplatser för luftfartyg ska vara betryggande bemannade när
de används för luftfart. Ansvaret för en betryggande bemanning vilar på luftfartygets äga-
re, innehavare eller operatör.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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57 §

Förberedelser och genomförande av flygningar

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Befälhavaren ska se till att flygningen utförs på ett betryggande sätt och i enlighet med

bestämmelserna och föreskrifterna samt drifttillståndet, bruksflygtillståndet eller flygut-
bildningstillståndet eller motsvarande anmälan och med iakttagande av den av luftfarts-
myndigheten godkända flyghandboken.

Medlemmarna av besättningen, inklusive besättning vid fjärrstyrningsplatsen för fjärr-
styrda luftfartyg och spanare, ska utföra de uppgifter som ålagts besättningen i flyghand-
boken och i drifttillståndet, bruksflygtillståndet eller flygutbildningstillståndet eller mot-
svarande anmälan, om inte luftfartygets befälhavare bestämmer något annat om uppgifts-
fördelningen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 kap.

Flygplatser och markutrustning

79 a §

Delgivning av ansökan om byggnadstillstånd

Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på ett projekt, ska Transport-
och kommunikationsverket delge ansökan om byggnadstillstånd genom offentlig kungö-
relse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen.

80 §

Hörande i samband med behandlingen av ärenden som gäller byggnadstillstånd

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på ett projekt, ska dessutom

de vars rätt eller fördel saken kan beröra ges tillfälle att framställa anmärkningar med an-
ledning av tillståndsärendet innan ärendet avgörs. Andra än de vars rätt eller fördel saken
kan beröra ska ges tillfälle att framföra sin åsikt. Åsikter och anmärkningar ska lämnas till
Transport- och kommunikationsverket inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar
löpa den dag kungörelsen offentliggörs och ska vara minst 30 dagar lång.

Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets skyldighet att ge in en ansö-
kan om byggnadstillstånd och översättningar av väsentliga delar av den till miljöministe-
riet för att sändas till en annan stat i fråga om sådana projekt som har gränsöverskridande
miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

81 a §

Beslut om byggnadstillstånd

Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på ett projekt, ska det av be-
slutet om beviljande av byggnadstillstånd, utöver de krav som föreskrivs i förvaltningsla-
gen, framgå vilka utlåtanden, anmärkningar och åsikter som har framställts i saken och hur
de har påverkat avgörandet. Beslutet ska dessutom innehålla en beskrivning av de före-
slagna åtgärderna för att förebygga eller minska betydande skadliga miljökonsekvenser
samt en beskrivning av Transport- och kommunikationsverkets uppföljande åtgärder.
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81 b §

Delgivning av beslut om byggnadstillstånd och information om beslutet

Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på ett projekt, ska Transport-
och kommunikationsverket delge ett beslut som gäller byggnadstillstånd genom offentlig
kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kommunen, närings-, trafik-
och miljöcentralen och landskapsförbundet samt vid behov också andra myndigheter ska
dessutom underrättas om ett beslut om beviljande av byggnadstillstånd.

Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets skyldighet att ge in ett beslut
om byggnadstillstånd och översättningar av väsentliga delar av det till miljöministeriet för
att sändas till en annan stat i fråga om sådana projekt som har gränsöverskridande miljö-
konsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

81 c §

Uppföljning av byggnadstillståndsärenden

Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på ett projekt, ska Transport-
och kommunikationsverket följa upp hur projektets uppskattade och övriga konsekvenser
realiseras samt utnyttja resultaten av denna uppföljning vid konsekvensbedömningar av
projekt.

88 a §

Statsunderstöd för inrättande och drift av flygplatser

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja statsunderstöd för verksamhets- och
investeringsutgifterna för trafikflygplatser utanför statens flygplatsnätbolag inom ramen
för det anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

På beviljandet av statsunderstöd tillämpas kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 ge-nom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre mark-
naden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, till den del det är fråga om stöd som hör
till tillämpningsområdet för artikel 56a i den förordningen. Utöver detta tillämpas i kom-
pletterande syfte statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens meddelande om
riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (2014/C 99/03).

110 §

Flygprocedurer

En sådan leverantör av tjänster som avser utformningen av flygprocedurer som har fått
ett certifikat i enlighet med genomförandeförordningen om flygledningstjänst ska svara
för flygprocedurerna. Flygplatsoperatören svarar för att den flygprocedur som används på
flygplatsen är utformad av en certifierad leverantör av tjänster som avser utformningen av
flygprocedurer. Flygplatsoperatören svarar dessutom för underhåll och regelbunden över-
syn av de flygprocedurer som används på flygplatsen.

En i 1 mom. avsedd leverantör av tjänster som avser utformningen av flygprocedurer
ska planera och se över flygprocedurerna i samråd med den berörda leverantören av flyg-
trafikledningstjänst och flygplatsoperatören samt den militära luftfartsmyndigheten.

Transport- och kommunikationsverket svarar för de uppgifter medlemsstaten har enligt
artikel 3.8 och 3.9 i genomförandeförordningen om flygledningstjänst och som hänför sig
till utformningen av luftrumsstrukturer samt underhåll och regelbunden översyn av flyg-
procedurer. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om
de grunder för utformningen av flygprocedurer som gäller leverantörer av tjänster som av-
7
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ser utformningen av flygprocedurer med beaktande av anvisningarna från Europeiska uni-
onens byrå för luftfartssäkerhet och Internationella civila luftfartsorganisationen.

111 §

Avgifter för flygtrafiktjänst

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
På grundval av de uppgifter som tjänsteleverantörerna lämnat ska Transport- och kom-

munikationsverket göra en framställning om avgifterna enligt det gemensamma avgifts-
systemet för flygtrafiktjänster. Transport- och kommunikationsverket ska ge aktörerna
tillfälle att avge utlåtande om framställningen och verket ska lämna in den till Europeiska
kommissionen för granskning. Transport- och kommunikationsverket ska fastställa avgif-
terna med beaktande av utlåtandena och Europeiska kommissionens synpunkter och infor-
mera Europeiska kommissionen om dem.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

112 §

Drivande, tillhandahållande och utveckling av flygtrafiktjänster

En leverantör av flygtrafikledningstjänst enligt 108 § driver, tillhandahåller och utveck-
lar sina flygtrafiktjänster i luftrumsblock för den civila, statliga och militära luftfarten. Om
de anordningar eller system som används för flygtrafiktjänsterna ägs eller innehas av ett
flygplatsnätbolag som avses i 3 § 3 punkten i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter
(210/2011), ska leverantören av flygtrafikledningstjänst och flygplatsnätbolaget i samar-
bete se till att de drivs, tillhandahålls och utvecklas för den civila, statliga och militära luft-
farten. De avgifter som tas ut hos statsluftfartyg och militära luftfartyg ska motsvara de
avgifter som tas ut för tjänster som tillhandahålls luftfartyg inom den civila luftfarten, om
det inte är fråga om en särskild tjänst eller om något annat inte har överenskommits om
avgifterna. Leverantören av flygtrafikledningstjänst och flygplatsnätbolaget samt repre-
sentanter för den statliga och den militära luftfarten ska närmare komma överens om de
tjänster som tillhandahålls den statliga och den militära luftfarten och om prissättningen
av tjänsterna.

Med särskild tjänst inom flygtrafiktjänsten avses i denna lag de flygtrafiktjänster som
behövs på grund av de krav som statsluftfartygs och militära luftfartygs verksamhet ställer
och

1) som tillhandahålls av endast en leverantör,
2) för vilka det inte har bestämts avgifter i enlighet med de allmänna tjänstevillkoren,

och
3) som drivs, tillhandahålls och utvecklas endast för statlig luftfart eller militär luftfart.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

138 §

Försäkringar

Bestämmelser om försäkringar i händelse av skador vid luftfart finns i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och
luftfartygsoperatörer, nedan förordningen om luftfartsförsäkring, samt i genomförande-
förordningen om flygledningstjänst. Till den del de förordningarna inte är tillämpliga eller
det i dem inte finns bestämmelser om omständigheter som hänför sig till försäkring ska
139 § i denna lag tillämpas.

Transport- och kommunikationsverket svarar för medlemsstatens uppgifter enligt arti-
kel 8 i förordningen om luftfartsförsäkring.
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141 §

Åtgärder för ingripande i tillstånd som beviljats personer eller i personers verksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov vidta åtgärder enligt 142–145 § i
fråga om personer som har

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) certifikat jämte behörigheter för underhållspersonal,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
9) godkännande för validerare för luftfartsskydd i EU,
10) godkännande för en utbildnings- eller flygorganisations ansvariga person, eller
11) begränsad radiotelefonistbehörighet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

146 §

Åtgärder för ingripande i tillstånd som beviljats organisationer eller i anmälningspliktig 
verksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov vidta åtgärder enligt 147–149 §,
om det är fråga om

1) en organisation som svarar för luftvärdighet,
2) ett flygmedicinskt centrum,
3) en konstruktions-, tillverknings- eller underhållsorganisation,
4) en utbildningsorganisation för underhållspersonal,
5) en i 40 § avsedd granskare av luftvärdighet,
6) en leverantör av marktjänster,
7) en anordnare av flyguppvisning eller flygtävling,
8) en flygplatsoperatör,
9) en säkerhetsgodkänd speditör, en känd avsändare eller en säkerhetsgodkänd leve-

rantör,
10) en godkänd transportör av flygfrakt eller flygpost till Europeiska unionen från ett

tredjelands trafikflygplats,
11) en leverantör av flygtrafiktjänst,
12) en utbildningsorganisation för flygtrafiktjänstpersonal,
13) en leverantör av tjänster som avser utformningen av flygprocedurer,
14) en innehavare av ett flyghindertillstånd enligt 158 §.

152 §

Upprätthållande av yrkeskunskap

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelserna i 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen om jäv för en i 1 mom. i

denna paragraf avsedd person när ärenden som gäller en i det momentet avsedd verksam-
hetsutövare behandlas inom Transport- och kommunikationsverket tillämpas inte på

1) tillsynen över flygtrafiktjänsten och det beslutsfattande som gäller denna tillsyn, el-
ler

2) förfarandet för utvärdering av utbildningshjälpmedel för flygsimulering och det be-
slutsfattande som gäller detta förfarande.
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153 §

Myndigheters rätt att få information och utföra inspektioner

De som bedriver luftfartsverksamhet, luftfartygs ägare, innehavare och operatörer samt
de som utför uppgifter som påverkar flygsäkerheten ska, till den del de förfogar över eller
har tillgång till informationen, på begäran av Transport- och kommunikationsverket trots
sekretessbestämmelserna lämna verket följande upplysningar för tillsynen över luftfarts-
verksamheten eller undersökning av undantagssituationer inom luftfarten:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den leverantör av flygtrafikledningstjänst som med stöd av 121 § sörjer för att efterspa-

nings- och räddningstjänst ordnas har trots sekretessbestämmelserna rätt att av Transport-
och kommunikationsverket, polisen och de myndigheter som deltar i räddningsverksam-
heten få de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra efterspanings- och räddnings-
tjänsten. Uppgifterna får användas endast för att genomföra efterspanings- och räddnings-
tjänsten.

166 §

Hindrande av luftfartyg från att starta av andra orsaker

Transport- och kommunikationsverket kan förbjuda en flygning och hindra ett luftfar-
tyg från att starta, om

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) det finns anledning att misstänka att bestämmelserna i denna lag, i förordningen om

skyddsregler eller i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 om detal-
jerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna
avseende luftfartsskydd, eller föreskrifter om flygningen som meddelats med stöd av de
bestämmelserna, i övrigt inte har iakttagits,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

169 a §

Observation av obemannade luftfartygs färd och flygning

Trafikflygplatsoperatören och leverantören av flygtrafikledningstjänst får, i syfte att
förbereda sig på ett hot som orsakas av ett obemannat luftfartyg och möjliggöra en effektiv
avvärjning av hotet, behandla radiokommunikation, förmedlingsuppgifter och lokalise-
ringsuppgifter som har samband med flygningen av det obemannade luftfartyget för att
identifiera det obemannade luftfartygssystemet och fastställa dess position när luftfartyget
obehörigen inträder i

1) en geografisk UAS-zon som inrättats med stöd av 11 a § 2 punkten, eller
2) luftrum där flygtrafikledningstjänst tillhandahålls.

    Uppgifterna om radiokommunikation, förmedlingsuppgifterna och lokaliseringsupp-
gifterna ska utplånas utan dröjsmål efter det att uppgiften enligt 1 mom. har utförts, om 
inte något annat föreskrivs i lag.

Transport- och kommunikationsverket ska underrättas om att observationsbehörigheten 
tas i bruk innan observationer börjar utföras. Transport- och kommunikationsverket ska 
underrättas om en observation av en obehörig flygning inom ett dygn.

170 §

Nedsatt funktionsförmåga

Uppgifter ombord på luftfartyg eller glidare eller andra anordningar som används för 
luftfart eller sådana uppgifter inom markorganisationen som påverkar flygsäkerheten får
10
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inte utföras av den som har använt alkohol eller något annat berusningsmedel så att det i
hans eller hennes organism finns en konstaterbar mängd av ämnet.

Uppgifter enligt 1 mom. får inte heller utföras av en person som på grund av sjukdom
eller trötthet eller av någon annan sådan orsak inte kan fullgöra uppgiften utan att äventyra
flygsäkerheten.

Utförandet av de uppgifter som avses i 1 mom. börjar när arbetsskiftet börjar och slutar
när arbetsskiftet tar slut. Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också åtgärder som di-
rekt hänför sig till förberedelse av flygningar, om den som arbetar i uppgifter som påver-
kar flygsäkerheten inte har arbetsskift eller inte utför uppgifterna vid utövande av yrke.

I 1 mom. avsedda personer med uppgifter som påverkar flygsäkerheten är åtminstone
de som arbetar på trafikflygplatsens behörighetsområden, utför operativa och tekniska
uppgifter inom flygtrafiktjänsten eller utför chefsuppgifter inom flygsäkerheten, luftfarty-
gets flygande personal och personal med uppgifter inom färdplanering, personal med till-
stånd att röra sig på trafikflygplatsens behörighetsområden, trafikflygplatsens säkerhets-
kontrollanter och trafikflygplatsens väktare.

Om kravnivån på verksamheten förutsätter det, ställer försvarsmakten vid behov strik-
tare krav för militär luftfart än vad som föreskrivs i 1–4 mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om de krav som ställs
på i 1 mom. avsedda personers sinnesfunktioner samt om sådana sjukdomar, skador och
andra slag av nedsättning av funktionsförmågan som påverkar möjligheterna att utföra
en arbetsuppgift eller andra liknande egenskaper som försämrar möjligheterna att utföra
i 1–4 mom. avsedda uppgifter samt om bedömningen av dessa.

174 §

Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på en person som sköter of-
fentliga förvaltningsuppgifter enligt 40, 46, 60, 97, 99, 102, 103 och 121 §. Bestämmelser
om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

178 §

Luftfartsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 § 4 mom. och som gäller

luftfartyg eller anordningar, sportfallskärmar, flygskärmar, obemannade luftfartygssys-
tem eller förare av sådana,

2) använder ett luftfartyg eller överlåter luftfartyg till någon annan för luftfart i strid
med 10 §,

3) bryter mot ett förbud eller en begränsning enligt 11 § som gäller ett område inom
vilket luftfart är begränsad eller förbjuden, ett förbud eller en begränsning enligt 11 a §
som gäller en geografisk UAS-zon eller ett användningsvillkor enligt 11 b § som gäller en
geografisk UAS-zon,

4) för luftfart använder ett luftfartyg som inte på tillbörligt sätt har märkts med de be-
teckningar som avses i 7 § 1 mom. 2 punkten, 16 § 2 mom. eller artikel 14 i genomföran-
deförordningen om obemannad luftfart eller med motsvarande utländska beteckningar el-
ler som är försett med felaktiga beteckningar,

5) försummar anmälningsplikten enligt 20 § eller 36 § 2 mom.,
6) använder ett luftfartyg eller överlåter ett luftfartyg till någon annan för luftfart i strid

med 34 § 2 mom. eller motsvarande bestämmelser om luftvärdighetsförvaltning i Europe-
iska unionens förordningar,
11
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7) utan godkännande utför ett arbete för vilket det krävs godkännande enligt 42 § eller
enligt bestämmelserna om konstruktion, tillverkning och underhåll i EASA-förordningen
och i de förordningar som kommissionen antagit med stöd av den,

8) använder ett luftfartyg som inte stämmer överens med kraven i 44 § eller med kra-
ven enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av den,

9) bryter mot sökandens eller tillståndshavarens skyldighet enligt 49 § eller enligt
EASA-förordningen eller en förordning som antagits med stöd av den att anmäla om-
ständigheter som inverkar på behörigheten,

10) bryter mot luftfartygets eller anordningens befälhavares, besättningsmedlemmar-
nas eller spanarens skyldigheter enligt 57 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av
den eller enligt EASA-förordningen eller en förordning som antagits med stöd av den när
det gäller förberedelse och genomförande av flygningar,

11) bryter mot passagerarnas skyldigheter enligt 59 §,
12) bryter mot luftfartygets ägares, innehavares eller operatörs skyldigheter enligt 55 §

eller föreskrifter som meddelats med stöd av den,
13) bedriver verksamhet som avses i 70 eller 72 § utan det tillstånd eller den anmälan

som krävs eller bryter mot villkoren i ett sådant tillstånd eller mot bestämmelserna och fö-
reskrifterna om sådan anmälningspliktig verksamhet,

14) för start eller landning använder andra än enligt 76 § tillåtna flygplatser eller om-
råden,

15) driver en flygplats utan sådant intyg över godkännande av trafikflygplats som av-
ses i 82 § eller i EASA-förordningen eller en förordning som antagits med stöd av den el-
ler utan sådant tillstånd till drift som avses i 84 § eller bryter mot villkoren i ett sådant in-
tyg eller tillstånd,

16) bryter mot en skyldighet enligt 88 § eller mot ett förbud eller en begränsning som
gäller användningen av flygplatsen och som meddelats av flygplatsoperatören eller av
Transport- och kommunikationsverket,

17) bryter mot förbudet i 100 § 1 mom. att röra sig eller vistas på vissa områden på
flygplatser,

18) för att flyga över riksgränsen använder något annat än ett gränsövergångsställe som
avses i 12 § i gränsbevakningslagen (578/2005),

19) utan tillstånd enligt 123 § 1 mom. flyttar ett sådant luftfartyg eller en del av ett luft-
fartyg eller gods som avses i det momentet,

20) förfar i strid med artikel 16.9 i händelseförordningen,
21) bryter mot de föreskrifter eller beslut om miljökonsekvenser av luftfart som avses

i 157 §,
22) bryter mot ett i 158 § avsett förbud som gäller anordningar, byggnader, konstruk-

tioner eller märken eller en i den paragrafen avsedd skyldighet som gäller sökande av flyg-
hindertillstånd, märkning av flyghinder och anmälan om förändringar,

23) bryter mot den i 159 § avsedda begränsning om vilken bestäms närmare i Trans-
port- och kommunikationsverkets föreskrifter eller i beslut om förbud, eller

24) bryter mot ett förbud eller ett föreläggande enligt 167 § 1 mom. som avser ingri-
pande i ett luftfartygs färd,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
luftfartsförseelse dömas till böter.
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17 kap.

Ändringssökande

181 §

Ändringssökande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I följande beslut, som fattats av någon annan än en myndighet får omprövning begäras

hos Transport- och kommunikationsverket:
1) i 40 § avsedda beslut om granskningsbevis avseende luftvärdighet,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
5) i 111 § avsedda beslut om avgifter för flygtrafiktjänst,
6) beslut av en i 43 § avsedd utbildningsorganisation för underhållspersonal som god-

känts av Transport- och kommunikationsverket eller av en i 114 § avsedd utbildningsor-
ganisation för flygtrafiktjänstpersonal.

Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning enligt 2 mom.
eller 3 mom. 1–4 och 6 punkten får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.
Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning enligt 3 mom.
5 punkten får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

181 a §

Rätt att söka ändring i vissa fall

En registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd el-
ler naturvård eller trivseln i boendemiljön har rätt att i ärenden som hör till dess verksam-
hetsfält anföra besvär över ett sådant beslut om beviljande av byggnadstillstånd vars verk-
ningar sträcker sig till föreningens eller stiftelsens geografiska verksamhetsområde, om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projektet. Kommunen, närings-,
trafik- och miljöcentralen och landskapsförbundet har rätt att anföra besvär över ett sådant
beslut om beviljande av byggnadstillstånd vars verkningar sträcker sig till kommunens
område eller myndighetens verksamhetsområde, om förfarandet vid miljökonsekvensbe-
dömning tillämpas på projektet.

————
Denna lag träder i kraft den 31 december 2021. Lagens 110 § träder dock i kraft först

den 27 januari 2022.
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