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Utflaggning av verksamheter och tillstånd inom
affärs/privatflyget i Sverige
Handledning för utflaggning: 2. Flytta flygcertifikat till Polen
AOPA:s medlemmar har framfört krav på föreningen att finna mer verksamma aktiviteter för
att minska kostnader och avgifter till Transportstyrelsens Luftfartsavdelning. Då flera av våra
grannländer har i jämförelse obetydliga avgifter inom flera områden har vi utrett och testat
möjligheten att flytta hemvisten för både flygcertifikat och registreringar av luftfartyg till
annat land.
AOPA:s första handledning daterad 2014‐02‐04 avsåg utflaggning av flygcertifikat till
Danmark. Vi har informerat TSL med en inbjudan till yttrande men har ännu inte fått någon
kommentar från myndigheten.
Vi bifogar för kännedom och yttrande handledningen för att flytta flygcertifikat till
Polen där (‐ liksom i Danmark) ingen årlig avgift för flygcertifikat tas ut av
myndigheten.
AOPA beklagar de sekundära effekter som uppstår med allt färre subjekt för tillsyn i Sverige.
Vi tvingas dock att agera då TSL:s avgifter hotar den kritiska massa inom allt
affärs/privatflyg som medger t.ex. tillgång till verkstäder och bränsle i hela landet.

AOPA:s inriktning
AOPA arbetar nu också tillsammans med olika drabbade aktörer för att söka liknande
lösningar för andra verksamheter, ‐ särskilt för skolor och verkstäder, som nu slås ut.
Avgifterna ger högre priser och lägre efterfrågan i en ond spiral som redan pågått i många
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ar. Katastrofen med avgiftshojningarna pa certifikat 2004 - 07 1 medfOrde inte den
omprovning av system och principer som borde gjorts de':!. I stailet justeras enstaka avgifter
forst nar skadan ar uppenbar. TSL:s senaste utredning om lattnader2 har medfOrt beslut om
marginella avgiftsandringar i oktober 2014. Dessa lattnader ar helt otillrackliga. Ett exempel;
en liten "145 verkstad" far efter lattnadsbeslutet avgifter som ar 211% hogre an 2008. Sankt
fran 319%, den niva som gallt i ett ar och som fatt genomslag med konkreta och entydigt
negativa konsekvenser. Hanteringen av avgifter mot branschen framstar som narmast
vardslos. Det ar oacceptabelt. Det ar skadligt fOr flyget. Det ar skadligt for Sveriges
konkurrenskraft.

Formalistiska principer for avgifter skadar Sverige
Det latta affars/privatflyget utgor basen fOr bransletillgang i hela landet, tillgang tiIIl
flygplatser, mekaniker och reservdelar och inte minst nodvandig kunskap fOr flyget. Sveriges
nuvarande ointelligent avgiftssystem med "Kostnadsbaserade avgifter" medfOr hoga avgifter
fOr sma aktorer, fOrhindrar nyetablering och eroderar basen for alit flyg i landet. Det ar
befangt att pasta att avgifterna ar givna a priori av "systemet inom EU" eller forment
objektiva krav pa "transparenta avgifter". Vara grannlander hittar losningar som inte forstor
den egna konkurrenskraften. Trots gemensamma EU-regler.
AOPA viii har sarskilt papeka att den okade tillsynen, okade krav pa underhall och
medicinska formalia som ar en viktig orsak tillokade avgifter aldriq motiveras av
flygsakerhet eller annan nytta.
Vad AOPA har framfor ar i alit vasentligt vad vi kontinuerligt framfort i remissvar och andra
skrivelser till myndigheten och till Naringsdepartementet. Situationen kraver en gentemot
allman- och affarsflyget radikalt fornyad, slimmad, intelligent och tillmotesgaende svensk
luftfartsmyndighet . Vi ar overtygade om att utvecklingen av utflaggningar och
nedlaggningar ar kand hos TSL. Vi uppmanar myndigheten aU i samrad med departementet
agerar kraftfullt och radikalt for att aterstalla avgiftsnivaerna i Sverige till en rimligt
konkurrenskraftig niva.

M~(~ningar
Lennart Persson
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AOPA - SWEDEN AR EN IDEELL ORGANISATION SOM VERKAR
FOR
SINA
MEDLEMMAR
SOM
AR
PILOTER
OCH
FLYGPLANSAGARE. VI FORMAR, UTTRYCKE_R OCH FRAMFOR
VIKTIGA POSITIONER FOR ATT FRAMJA ALLMANFLYGETS
EKONOMI, SAKERHET, ANVANDBARHET OCH POPULARITET.
AOPA - S AR DEN SVENSKA OELEN' AV IAOPA SOM HAR 470
000 MEDLEMMAR I DRYGT 70 LANDER.

1 Efter hojning av avgifterna med > 300% pa kort tid minskade antalet certifikat med narmare 25%
vilket foranledde TSL att sanka arsavgiften. Bortfallet av certifikat visade sig bli permanent.
2 Uppdrag 6 i TS RB 2012

