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Regeringen före skriver följ ande.

Rätten tilt luftfart inom svenskt område

I § Frågor om tillstånd till luftfart enligt I kap. 2 § andra srycker luftfarts-
lagen (1957:297) prövas av luftfartsverket. Tillstånd skall avse en viss tid.
Verket skall återkalla tillstånd om det finns anledning till det.

Restriktionsområden för luftfart m. m.

2 § Restriktionsområden är sådana områden där rätten till luftfart är
inskränkt av andra anledningar än för kontroll av trafiken. Farliga områ-
den är sådana områden där det kan förekomma verksamheter som innebär
fara för luftfartens säkerhet.

I fråga om vissa restriktionsområden finns särskilda bestämmelser i
förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden.

3 § Luftfartsverket får föreskriva att ett område skall vara restriktions-
område, om så behövs med hänsyn till militär verksamhet eller om allmän
ordning och säkerhet kräver det. Om foreskriften rör militära förhållanden
skall samråd ske med överbef,älhavaren. Om föreskriften avser längre tid
än två veckor skall samråd ske med länsstyrelsen.

Luftfartsverket får också föreskriva att ett område skall vara restrik-
tionsområde, om så behövs av hänsyn till naturskyddets eller friluftslivets
intressen. Samråd skall ske med länsstyrelsen eller, om föreskriften rör
militära förhållanden, med överbefälhavaren.
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4 § När luftfartsverket fdreskriver att ett område skall vara restriktions-
område, skall verket ange de inskränkningar i rätten till luftfart inom
området som behövs. När det krävs av hänsyn till allmän ordning och
säkerhet får all luftfart inom området förbjudas för en viss tid, dock högst
två veckor.

Föreskrifterna för ett sådant restriktionsområde som avses i 3 § andra
stycket får inte utformas så att de hindrar den luftfart som behövs med
hänsyn till ortsbefolkningens intresse. Luftfart för statens lantmäteriverk
får alltid ske inom området.
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