
SFS l9E6:171 enskild flygplats, skall han anmäla detta senast 90 dagar innan han tar
flygplatsen i bruk. Till anmälningen skall fogas uppgifter om arten och
omfattningen av den avsedda luftfarten. Vidare skall, om det behövs,
bifogas en redovisning för trafikunderlaget och de ekonomiska förutsätt-
ningarna för flygplatsens drift.

Luftfartsverket fastställer de villkor för inrättandet, underhållet och
driften av flygplatsen som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller rill
flygplatsens inverkan på omgivningen. Verket skall förbjuda att flygplat-
sen inrättas eller drivs, om det krävs med hänsyn till totalförsvaret, säker-
heten eller flygplatsens inverkan på omgivningen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om någon vill
bygga om en enskild flygplats eller ändra driften på ett sätt som inte är av
ringa betycielse.

I ärenden enligt denna paragraf skall luftfartsverket samråda med över-
befälhavaren och med företrädare för de andra intressen som berörs. I
fråga om radioutrustning skall samråd ske med televerket.

Luftfartsverket får uppdra åt annan att fastställa villkor som avses i
andra stycket ifråga om flygplatser som används bara i mindre omfattning.

61 § Om en enskild flygplats uppfyller kraven för en allmän flygplats,
kan luftfartsverket godkänna fl ygplatsen ( g odkänd e ns kild fl1. g plar s ).

Bestämmelserna i57 och 59 §§ gäller också i fråga om godkända enskilda
flygplatser.

Nlilitära flygplatser

62 § Om en militär flygplats helt eller delvis har upplåtits för civil luft-
fart, meddelar chefen för flygvapnet bestämmelser om samordningen av
den militära och den civila verksamheren. Samråd skall ske med luftfarts-
verket. För den civila verksamheten på militära flygplatser gäller i övrigt
bestämmelserna i denna förordning och de föreskrifter som meddelas med
stöd av förordningen.

Användningen ay olika flygplatser

63 § Vid persontransporter i förvärvssyfte skall luftfartyg använda all-
männa flygplatser, godkända enskilda flygplatser eller militära flygplarser.
På de villkor som luftfartsverket bestämmer får även andra områden
anl'ändas som flygplatser vid sådana transporter.

Luftfartsverket beslutar om fördelningen av luftfarten mellan flera när-
belägna allmänna eller godkända enskilda flygplatser. Fördelningen mellan
sådana flygplatser och närbelägna militära flygplatser som har upplåtjrs för
civil luftfart bestäms av verket efter samråd med chefen för flygvapnet.
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Begränsningar i rätten att landa

6{ § Om det behövs av hänsyn till samfärdsel, fiske eller andra näringar,
naturvård eller friluftsliv, skall luftfartsverket efter samråd med länsstyrel-
sen meddela förbud för luftfartyg att landa inom ett visst område utan
verkets tillstånd.
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Att luftfartyg inte får landa inom vissa nationalparker framgår av regle-
mentena för dessa nationalparker.

Kontrollerat luftrum m. m.

65 § Vid flygplatser som används vid linjefart skall finnas luftrum där
kontroll av lufttrafiken är anordnad (kontrollerat luftrum). Är trafiken vid
flygplatsen av mindre omfattning, får luftfartsverket i stället meddela sär-

skilda föreskrifter för flygningen där.
Luftfartsverket bestämmer omfattningen av de luftrum som avses i

första stycket. Verket meddelar också föreskrifter om vilka anläggningar
som skall finnas för att underlätta lufttrafrken där.

Luftrum som avses i första stycket kan också på ansökan av innehava-
ren av en godkänd flygplats, som inte används vid linjefart. inrättas vid
flygplatsen.

66 § Kontrollerat luftrum skall finnas inom de luftleder som anges i
förordningen (1978:788) om luftleder. Är trafiken av mindre omfattning.
får luftfartsverket i stället meddela särskilda föreskrifter för flygningen
där.

Luftfartsverket får i övrigt meddela föreskrifter om flygvägar inom vilka
kontrollerat luftrum finns eller, om trafiken är av mindre omfattning. där
särskilda bestämmelser för flygningen skall gälla. Verket meddelar be-

stämmelser om flygvägarnas närmare utformning. om de tider då de är
upplåtna for trafik samt om de anläggningar som behövs för att underlätta
trafiken inom dem. Flygvägar kan gå över internationellt vatten.

Om det behövs for uppsikten över lufttrafiken, får luftfartsverket före-
skriva att de som flyger på vissa sträckor utanför kontrollerat luftrum skall
lämna uppgifter om detta i förväg och följa verkets föreskrifter om flyg-
ningen.

67 § Flygfyrar och andra anläggningar for att underlätta lufttrafiken får
inte inrättas utan luftfartsverkets tillstånd. Frågor om tillstånd till radioan-
Iäggningar prövas dock av televerket efter samråd med luftfartsverket och
överbefälhavaren enligt särskilda bestämmelser.

Luftfartsverket meddelar föreskrifter om inrättandet, underhållet och
driften av aniäggningarna och om tillsynen över dem.

68 § Luftfartsverket skall ifrågor som avses i 65,66 eller 67§ samråda

med överbefälhavaren. Om det behövs skall verket också samråda med

televerket eller med andra myndigheter.

69 § Luftfartsverket utövar tillsyn över de anläggningar som avses i 65,

66 eller 67 §. I fråga om radioanläggningar utövas tillsynen även av telever-
ket.

Nlarkering av hinder m. m.

70 § Radioanläggningar får inte anordnas så att de kan förväxlas med

eller störa anläggningar för lufttrafiken eller så att de i övrigt kan innebära

SF§ 1986:171

L

t

L

a

o

.1Il§--

ll


