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REGLEMENTE 

Vidarhandling: FM2020-5910:3 

Beslut om fastställande av Reglemente Militär luftfart 2020 

Reglemente Militär Luftfart 2020 Ä1 (R MILLUFTFART 2020) fastställs att gälla 
från och med 2021-03-01. Publikationen har inget registrerat M-nr. 

Publikationen tillgängliggörs genom publicering på intranätet emilia och försvars-
makten.se  

Detta beslut är fattat av överste Anders Jansson. I den slutliga handläggningen har 
övlt Jan-Åke Tälle deltagit. Major Carl Johan Frödin har varit föredragande. 

C FLYGI 
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REGLEMENTE 

Ändringar 

Ändringar i texten framgår av ändringsmarkör. I de fall rad/stycke har utgått marke-
ras det med en blankrad och ändringsmarkör. 

Avvikelserapportering, förslag och behov att förtydliga, ändringar etc. sammanställs 
publikationsområdesvis och ska sändas linjevägen till FLYGI@mil.se. Inkommande 
avvikelser följs upp och återkopplas till berörda. 

KOM IHÅG! 
Om du läser denna publikation i pappersform – kontrollera att du har den senaste ut- 
gåvan. Fastställd och gällande utgåva finns alltid publicerad på försvarsmaktens intra- 
nät. 
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REGLEMENTE 

Förord 
I FFS 2019:10 anges i 14 kapitlet 2 § ”Chefen för FLYGI får fatta beslut om regle-
menten, handböcker och SE-EMAR för den militära luftfarten” och i 1 kapitlet 6 § 
”I Försvarsmaktens reglementen och handböcker för militär luftfart finns närmare 
be-stämmelser om tillämpningen av denna författning. För luftvärdighet finns 
särskilda bestämmelser i SE-EMAR”. 

I FFS 2020:4 anges i 1 kapitlet 5§ ” I Försvarsmaktens reglementen och handböcker 
om trafikregler för militär luftfart finns närmare bestämmelser om tillämpningen av 
denna författning”. 

Chefen FLYGI fastställer genom Reglemente Militär luftfart 2020 bindande 
tillämp-ningsbestämmelser och särskilda bestämmelser för militär luftfart och 
omhändertar därmed C FLYGI mandat i FFS 2019:10 och 2020:4 ovan. 

Särskilda bestämmelser omfattar SE-EMAR, som reglerar luftvärdighet vilka är ge-
mensamma inom EDA. 

I respektive tillämpningsbestämmelse och SE-EMAR finns ett mer utförligt förord 
angående godtagbara sätt att uppfylla bestämmelserna och vägledande material.  

För kommande författningar rörande militär luftfart där ett behov av närmare be-
stämmelser om tillämpningen av respektive författning uttrycks, kommer dessa för-
fattningar omfattas även i detta Reglemente. 

Reglementet gäller i alla konfliktnivåer. 

Innehållet i detta reglemente omfattas inte av sekretess.  
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REGLEMENTE 

Tillämpningsbestämmelser 

1. Serien FLYGI Tillämpningsbestämmelser och SE-
EMAR

Med stöd av FFS 2019:10 ska tillämpningsbestämmelser och SE-EMAR för militär 
luftfart regleras i en serie dokument som är underordnade detta reglemente. 

1.1. Dokument i serien 

• Tillämpningsbestämmelser kapitel 1 Inledande bestämmelser
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 2 Registrering, nationalitet och märkning
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 3 Tillstånd och godkännande för verksam-

hetsutövare och personal
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 4 Lednings- och beslutsprocesser
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 5 Flygtjänst
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 7 Flygstridledningstjänst
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 8 Flygplatstjänst
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 9 Fjärrmanövrerat luftfartygssystem
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 10 Fallskärmstjänst
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 11 Sambands- och informationssystem-

tjänst
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 12 Bestämmelser om fysiologiska förut-

sättningar och medicinska krav
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 13 Tillsyn
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 14 Militära flyginspektionen
• Tillämpningsbestämmelser kapitel 15 Övrigt
• SE-EMAR 21
• SE-EMAR M
• SE-EMAR 145
• SE-EMAR 66
• SE-EMAR 147
• EMAR Forms Document
• EMAD 1
• EMAD 20
• EMAD MFTP
• EMAD R
• EMACC
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REGLEMENTE 

1.2. Publicering av serien 

Dokumenten publiceras som PDF-filer på följande platser: 

• Emilia, Organisation och styrning, Styrande dokument, under rubriken Regler
och operationella styrningar militär luftfart.

• Försvarsmaktens webbplats på internet.

Rutiner för publicering ska i möjligaste mån ske enligt det som gäller för detta reg- 
lemente. 
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• • Tillämpningsbestämmelser Militär luftfart – Hantering flygtransport av far-
ligt gods

• • Tillämpningsbestämmelser Trafikregler för militär luftfart



REGLEMENTE 

Handböcker 

2. FLYGI Handböcker
C FLYGI avser inte ge handböcker. 
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REGLEMENTE 

Redaktionell information 
Arbetet med reglementet, tillämpningsbestämmelser och SE-EMAR har genomförts 
av FLYGI personal. Bakgrunden till Reglementet är att omhänderta författningar 
som berör militär luftfart. 

PROD STAB har informerat C PROD om denna ändring. 
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REGLEMENTE 

Källförteckning 
Regler, bestämmelser och handböcker som påverkat innehållet i denna 
publikation 

Försvarsmaktens föreskrifter om militär luftfart 2019-12-20 

Försvarsmaktens föreskrifter om trafikregler för militär luftfart 
2020-12-18  

FIB 

Reglementen
  
Handbok     
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-
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-

FFS 2019:10 

FFS 2020:4 



Chefen FLYGI ger därmed i detta reglemente bindande bestämmelser för militär luftfart. Reglementet 
förklarar och beskriver vilka dokument som under detta reglemente ska finnas för att reglera tillämp- 
ningsbestämmelser för den militära luftfarten. 

107 85 STOCKHOLM 
www.forsvarsmakten.se 

http://www.forsvarsmakten.se/
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