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Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart;
beslutade den 14 oktober 1997.

Försvarsmakten föreskriver följande.

1 §
 Med militär luftfart avses i dessa föreskrifter all verksamhet inom
det militära luftfartssystemet, innefattande utveckling, anskaffning,
nyttjande, vidmakthållande och avveckling av förband och materielsystem
som ingår i det militära luftfartssystemet samt av den mark, de
anläggningar, lokaler och förnödenheter, som erfordras för det militära
luftfartssystemet.

2 §
 Det militära luftfartssystemet omfattar ett flygdriftssystem, ett
flygplats- och bassystem samt ett luftrumssystem. Dessa delsystem
verkar inom landet i ett luftfartssystem som även omfattar delsystem
tillhörande det civila luftfartssystemet.

3 §
 Chefen för flygvapenledningen leder flygsäkerhetsarbetet och
beslutar föreskrifter för den militära luftfarten.

4 §
 Flygsäkerheten skall främjas inom skäliga kostnader och med hänsyn
till säkerheten för den civila luftfarten.

5 §
 Den militära flyginspektionen är en sammanhållen flygsäkerhetsenhet
som är organiserad i Försvarsmaktens högkvarter. Inspektionen leds av
Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektör.

6 §
 Den militära flyginspektionen skall utöva tillsyn över flygsäkerheten
och stödja standardiseringen inom den militära luftfarten samt ge stöd
för verksamhetsutvecklingen inom Försvarsmakten.

7 §
 Den militära flyginspektionen skall utarbeta de föreskrifter som
behövs för att främja flygsäkerheten. Inspektionen skall därvid beakta
dels de förutsättningar som anges i 4 §, dels Sveriges åtaganden enligt



internationella luftfartsavtal. Inspektionen skall också samråda med
andra myndigheter som berörs.

8 §
 En flygsäkerhetsledning stödjer den militära flyginspektionens
verksamhet och samordnar flygsäkerhetsfrågorna inom Försvarsmakten.

Flygsäkerhetsledningen består av chefen för flygvapenledningen, som är
ordförande, ledamöter från operations-, armé-, marin- och
flygvapenledningarna, en representant för Försvarets Materielverk
samt flygsäkerhetsinspektören.

Överbefälhavaren utser ledamöter efter förslag från respektive
ledningschef samt Försvarets materielverk.

9 §
 Överläggningarna inom flygsäkerhetsledningen skall syfta till att
finna grunder och former för flygsäkerhetsarbetet med beaktande av de
förutsättningar som anges i 4 § och att säkerställa att Försvarsmaktens
uppgifter i fråga om detta arbete kan lösas.

Vid överläggningarna skall det föras protokoll.

10 §
 Föreskrifter för militär luftfart skall kungöras i Regler för Militär Luftfart, RML.

Denna författning träder i kraft den 1 december 1997.
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