Tillämpningsbestämmelser för militär luftfart

Kapitel 15. Övrigt
1 Mars 2020

FFS 2019:10 – 15 kap. Övrigt

Förord
Dessa tillämpningsbestämmelser innehåller bestämmelser, godtagbara sätt
att uppfylla bestämmelser och vägledande material. Tillämpningsbestämmelserna är avsedda som ett stöd för hur alla aktörer i det militära luftfartssystemet ska och kan göra för att uppfylla de bestämmelser som återfinns i
FFS 2019:10.
Uppdelningen av bestämmelser, godtagbara sätt att uppfylla bestämmelser
och vägledande material identifieras på följande sätt:

Bestämmelser
§ Bestämmelserna är en direkt avskrift av gällande FFS (Försvarsmaktens föreskrifter) krav i denna stil.

Godtagbara sätt att uppfylla bestämmelser
Ett godtagbart sätt att uppfylla en bestämmelse beskriver ett sätt, men
inte det enda sättet, genom vilket en bestämmelse kan uppfyllas. Det
rekommenderas att det godtagbara sättet att uppfylla bestämmelser
används. Om alternativa godtagbara sätt att uppfylla bestämmelser
föreslås vilar bevisbördan på den sökande. Sådana alternativ ska godkännas av chefen för FLYGI innan de tillämpas.
Alla bestämmelser följs inte av ett godtagbart sätt att uppfylla bestämmelser.
Ett godtagbart sätt att uppfylla en bestämmelse skrivs i ruta med denna stil.

Vägledande material
Vägledande material är utvecklat för att ge ytterligare förklaring för att
underlätta tillämpningen av bestämmelsen och/eller förklara det godtagbara sättet att uppfylla bestämmelsen.
Alla bestämmelser eller godtagbara sätt att uppfylla bestämmelser följs
inte av ett vägledande material.
Vägledande material återges i ruta med denna stil.
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15 kap. Övrigt
1 § Beslut om luftfart enligt 14 kap. 5 § luftfartsförordningen (2010:770) fattas av
FSI.
Den som vill bedriva sådan luftfart ska ansöka om ett sådant beslut hos FLYGI.
Nedan följer en avskrift av luftfartsförordningens 14 kap 5 §.
”Försvarsmakten får efter att ha hört Försvarets materielverk meddela
föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta omluftfart som utförs i Sverige av en annan stat, eller ett företag med säte i en annan stat, och som
avser underhåll, modifiering eller utprovning för militära ändamål.
Om verksamheten berör civil luftfart eller annan luftfart för statsändamål, ska Försvarsmakten besluta efter att ha hört Transportstyrelsen.”
Med den här bestämmelsen bemyndigar ÖB FSI att få fatta beslut i
de enskilda fall som kan förekomma. Om en verksamhet ska bedrivas
över tid eller på annat sätt kräver föreskrift är det ÖB som beslutar.
2 § Beslut enligt 14 kap. 23 § luftfartsförordningen (2010:770) om att viss luftfart
ska följa reglerna för militär luftfart fattas av FSI.
Den som vill bedriva sådan luftfart ska ansöka om ett sådant beslut hos FLYGI.
Nedan följer en avskrift av luftfartsförordningen 14 kap 23 §
”Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får med stöd av 14 kap.
13 § luftfartslagen (2010:500) meddela föreskrifter om eller i ett enskilt
fall besluta att viss luftfart ska följa reglerna för militär luftfart eller
annan luftfart för statsändamål. Innan ett sådant beslut fattas ska myndigheterna samråda med varandra. I förekommande fall ska yttrande
också inhämtas från Försvarets materielverk.”
Med den här bestämmelsen bemyndigar ÖB FSI att få fatta beslut i
de enskilda fall som kan förekomma. Om en verksamhet ska bedrivas
över tid eller på annat sätt kräver föreskrift är det ÖB som beslutar.
Den här bestämmelsen kan användas för t.ex. KBV när den myndigheten ska utföra uppgifter åt militären eller när vissa civila flygbolag
utför uppgifter åt militären.

15.1

Överlämnande av
förvaltningsuppgift

3 § FSI fattar beslut om att överlämna en förvaltningsuppgift till någon annan
enligt 14 kap. 21 § luftfartsförordningen (2010:770).
Beslut om överlämnande av förvaltningsuppgift ska vara skriftligt.
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15 kap. Övrigt

En förvaltningsuppgift som FSI överlämnar kan innefatta myndighetsutövning. Ett överlämnande kan bli aktuellt i olika situationer. Det kan
gälla överlämnade av olika personbundna uppgifter till särskilt utpekade personer med specificerade uppgifter, ansvar och befogenheter
i företag inom den flyganknutna försvarsindustrin. Hit hör utpekad
s.k. Designated Engineering Representanter inom en auktoriserad designorganisation, motsvarande utpekad person inom en auktoriserad
produktionsorganisation, en utpekad militärt auktoriserad flygläkare,
respektive en utpekad kontrollant (examinator) inom en auktoriserad
luftfartsskola. Ett snarlikt system gäller redan för civil luftfart. Ett annat tänkbart tillämpningsområde kan vara myndighetsbeslut gällande
transport av farligt gods med luftfartyg.
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