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Remissyttrande gallande Transportstyrelsens
forslag till fdreskrifter om kulturhistoriskt
intressanta luftfartyg (dnr TSF 2019-71)
Statens forsvarshistoriska museer (SFHM) anser att Transportstyrelsens
initiativ, som syftar till att underlatta for de foreningar och privatpersoner
som agnar sig at att bevara aldre luftfartyg luftvardiga, ar mycket positivt.
SFHM har dock foljande synpunkter pa i1mehallet.
Inom Transportstyrelsens marina verksamhet anvands begreppet
"traditionsfartygslelassning", aven benamnt "T-klassning" i dagligt tal. Detta
begrepp verkar ha uppkommit med samma syfte som "kulturhistoriskt
intressant" i forslaget till foreslerifter. SFHM anser att flera begrepp som i
grunden avser samma sale lean orsaka forvirring, och foreslar clarfor att
begreppen ensas av pedagogislea sleal. Ett kulturhistoriskt intressant
luftfartyg sleulle da istallet kallas traditionsluftfartyg.
Genomgaende i remissunderlaget anges att den som ager ett luftfartyg lean
ansolea om kulturhistorisk klassning. SFHM vill rikta uppmarksamheten
mot att agare och operator inte nodvandigtvis ar samma person ell er
organisation. Exempelvis forvaltar SFI--IM genom Flygvapenmuseum flera
luftvardiga flygplan och helileoptrar, som lanas ut till olilea foreningar med
operatorsansvar. Operatoren ansvarar for alla kostnader och ar darfor den
som har nytta av sanleta avgifter fran Transportstyrelsen. SFHM foreslar
darfor att "den som ager ett luftfartyg" omfonnuleras till "den som ager
eller opererar ett luftfartyg".
SFHM staller sig fragande till att kulturhistoriska bedomningar utfors av
Transportstyrelsen, da det inte ingar i myndighetens ansvarsomrade. SFHM
foreslar istallet att bedomningarna gars av en referensgrupp, som lean besta
av extern kompetens, dar Flygvapenmuseum garna ingar.
I §4.1 anges att endast luftfartyg som ar minst 75 ar ska lemma klassificeras
som kulturhistoriskt intressanta. SFI--IM anser att gransen pa 75 ar riskerar
att utesluta manga kulturhistorislet viktiga luftfartyg. Istallet foreslar SFHM
en grans pa 65 ar eller aldre, villeet skulle innebara att regelverket omfattar
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fler av de kulturhistoriskt intressanta luftfartygen, utan att antalet darmed
blir ohanterligt stort.
SFHM uppfattar att texten i §5 kan tolkas som att det forsta villkoret ar
obligatoriskt medan clet racker att uppfylla ett av villkor 2 och 3. Det skulle
i sa fall innebara att endast militara luftfartyg kan klassificeras som
kulturhistoriskt intressanta, om dear yngre an 75 ar. For att undvika sadana
tollmingar foreslar SFHM att texten formuleras om.
§5 namner inte unicitet som ett kriterium. Ett luftfartyg av en viss typ, dar
endast nagot enstaka luftvardigt exemplar foms kvar i varlclen, bor kmma
klassificeras som kulturhistoriskt intressant aven om individen ar yngre an
75 ar. SFHM foreslar darfor att ett hiterium for unika luftfartyg laggs till i
§5.
Beslut i arendet har fattats efter foredragning av Marie Andersson, intendent
Flygvapenmuseum. I arendets slutliga handlaggning har Torsten Nilsson,
stf. museichef Flygvapenmuseum, Linnea Holmberg Wens by, tf. enhetschef
Flygvapenmuseum samt Per Bjorkqvist, flygtekniker Flygvape1111rnseum,
deltagit.
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