






 

  Beslut 1 (3)  

Datum Dnr/Beteckning 

2020-12-17 TSL 2019-6332 

Ert datum   

2019-09-13   

   

  Saab AB 

Bröderna Ugglas gata 

581 88 Linköping 

atm.helpdesk@saabgroup.com 

 
 

  
  

Transportstyrelsen     
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Simone Tuft 
Infrastrukturenheten 
Sektionen för flygtrafiktjänster 
simone.tuft@transportstyrelsen.se 
010-495 32 15 

Telefax 011-185 256 

    

transportstyrelsen.se 
luftfart@transportstyrelsen.se 
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Part: 

Saab AB 

556036-0793 

Bröderna Ugglas gata 

581 88 Linköping 

 

Beslut om att ersätta certifikat 

 

Transportstyrelsens beslut 

Transportstyrelsen beslutar att ersätta Saab AB befintliga certifikat som 

leverantör av flygtrafiktjänst, TSL 2019-918, med ett, i enlighet med 

förordning (EU) nr 2017/3731 , nytt certifikat.  

Det uppdaterade certifikatet omfattar följande flygledningstjänst/ 

flygtrafiktjänster (ATM/ANS):  

Kommunikations-, navigations- eller  övervakningstjänster (CNS) avseende  

Kommunikation (C) omfattande  
Luftfartens mobila telekommunikationstjänst (kommunikation 
luft-mark) och  
Luftfartens fasta telekommunikationstjänst (AFS, 
kommunikation mark-mark) 
 

Navigation (N) omfattande  
Tillhandahållande av NDB-signal i rymden,   

                                                 
1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373 av den 1 mars 2017 om 

gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och övriga 

nätverksfunktioner för flygledningstjänst, om tillsyn över dessa leverantörer samt om 

upphävande av förordning (EG) nr 482/2008, genomförandeförordningarna (EU) nr 

1034/2011, (EU) nr 1035/2011 och (EU) 2016/1377 och ändring av förordning (EU) nr 

677/2011 
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Tillhandahållande av VOR-signal i rymden, 
Tillhandahållande av DME-signal i rymden och 
Tillhandahållande av ILS-signal i rymden (med begränsningen 
Cat I samt Cat II) 

 

Certifikat är giltigt så länge den certifierade tjänsteleverantören uppfyller 

kraven i genomförandeförordning (EU) 2017/373 och andra tillämpliga 

bestämmelser och, när så är relevant, förfarandena i tjänsteleverantörens 

dokumentation.  

Om förutsättningarna för certifikatet inte längre uppfylls kan 

Transportstyrelsen komma att vidta lämpliga åtgärder som kan innefatta att 

certifikatet begränsas, tillfälligt dras in eller helt eller delvis återkallas. 

Redogörelse för ärendet 

Saab AB inkom den 13 september 2019 med en ansökan om certifiering för 

leverantörer av flygtrafiktjänster.  

Den 16 september kompletterade Saab AB in ansökan. 

Skäl för beslutet 

Av artikel 8.1 i förordning (EU) 2017/373 framgår att certifikat som 

utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 1035/20112  (vilket certifikat 

TSL 2019-918 har utfärdats i enlighet med) ska anses ha utfärdats i enlighet 

med förordning (EU) 2017/373.Av artikel 8.2 framgår att medlemsstaten, i 

det här fallet Transportstyrelsen, senast den 1 januari 2021 ska ersätta de 

certifikat som avses i artikel 8.1 med certifikat enligt det format som anges i 

tillägg 1 i bilaga II. Med anledning av detta beslutar Transportstyrelsen att 

ersätta certifikat TSL 2019-918 med ett nytt certifikat.   

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och ni ska 

ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring ni vill ha. 

Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Linköping men skickas till 

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping. Överklagandet ska ha kommit till 

Transportstyrelsen inom tre (3) veckor från det att ni tog del av detta beslut 

eller, om ni företräder det allmänna och beslutet överklagas till en 

förvaltningsrätt eller kammarrätt, inom tre (3) veckor från den dag då 

beslutet meddelades. 

 

                                                 
2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 av den 17 oktober 2011  

om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafiktjänster och om ändring av 

förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 691/2010 
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_____ 

Beslut i detta ärende har fattats av Sektionschef Kristina Holmberg. I den 

slutliga handläggningen av ärendet deltog Juristerna Charlotta af Forselles 

och Johan Nilsson samt ANS-inspektör Simone Tuft, den senare 

föredragande. 

 

 

Kristina Holmberg 

Chef, sektionen för flygtrafiktjänster 

 

Upplysningar 

Ärendet kommer att faktureras i enlighet med Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter. 

Bilagor 

Bilaga, Certifikat för tjänsteleverantör 


