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Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter
och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Transportstyrelsens förslag till föreskrifter avser att ersätta Luftfartsstyrelsens förskrifter och allmänna
råd (LFS 2007:134) om radiotelefoni och fraseologi. Transportstyrelsen är numera regelgivande
myndighet även avseende militär flygtrafikledningstjänst. Då det finns ett flertal leverantörer på
marknaden behöver föreskrifterna ses över så att flygtrafikledningstjänsten på ett säkert, effektivt och
enhetligt sätt kan kommunicera med militär luftfart. Förslaget innebär i huvudsak justeringar av
språkbruk i samband med luftfart genom en uppdatering och anpassning av regelverket till
internationella standarder och förfaranden så att aktörer inom luftfarten ska kunna kommunicera med
varandra såväl nationellt som internationellt. Förslaget anges leda till förenklingar och förtydligande av
regelverket.
De som berörs av förslaget är allmänflyg, flygoperatörer, leverantörer av flygledartjänst och de som
driver flygplatser.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan bedöma leder förslaget inte till några onödiga administrativa kostnader.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
I den upprättade konsekvensutredningen anges att de kostnader som förslaget bedöms medföra för
63 flygoperatörer uppgår till totalt 1 310 400 kr och för 22 leverantörer av flygledartjänst från 40 000 kr
till 2 620 000 kr beroende på antalet anställda hos leverantören. För de som driver flygplats - totalt 51
flygplatser - uppskattas kostnaderna uppgå till sammanlagt 255 000 kr. Kostnaderna avser i huvudsak
uppdatering av driftshandböcker, framtagande av utbildningsmaterial och utbildningsinsatser.
Konsekvensutredningen innehåller en god beskrivning av bakgrunden och syftet med den föreslagna
regleringen. Vidare har samråd skett med berörda företag för att identifiera och beräkna tänkbara
kostnader som kan komma att uppstå till följd av de föreslagna föreskrifterna. Konsekvensutredningen
uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning och är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 24 oktober 2012.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, Lennart Palm, Eleonor Kristoffersson och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Stig von Bahr
Ordförande

Stefan Zetterlind
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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