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Remissvar Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 

 

Luftfartsverket, LFV, har tagit del av remissen och har följande synpunkter. 

 

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad 

flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. LFV hanterar därmed i huvudsak inte 

privatpersoners ärenden eller frågeställningar utan den verksamhet som LFV 

bedriver riktar sig till aktörer som försvarsmakten, civila flygplatser, piloter, 

flygbolag och andra liknande aktörer. 

 

Affärsverket stöttar fullt ut att funktionshindrade ska kunna ta del av digital 

information om affärsverkets uppdrag och liknande övergripande information som 

är publicerad på affärsverkets externa webbplats. Sådan information är redan idag 

tillgänglighetsanpassad och arbetet med att förbättra tillgängligheten för sådan mer 

övergripande information sker löpande och affärsverket uppgraderar eventuella 

digitala plattformar för att kunna vara tillgängliga för funktionshindrade. 

 

Med anledning av LFVs uppdrag att tillhandahålla flygtrafiktjänst för civil och militär 

luftfart publicerar emellertid LFV digital information även i andra system, bl.a. 

Arowebb och Briefingrummet. Dessa system är slutna eller till del slutna. 

Informationen, som bland annat utgörs av kartor, publiceras i syfte att användas vid 

färdplanering och för annan luftfartsnavigation och är således inte avsedd för 

allmänheten som sådan. Denna typ av information som LFV publicerar måste, enligt 

LFV, undantas från kravet på tillgänglighetsanpassning då informationen inte är 

avsedd för allmänheten och då arbetet med att tillgänglighetsanpassa denna skulle 

vara omfattande. 

 

Enligt artikel 1.4 g i direktivet är innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga 

för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan undantagen från kravet på 

tillgänglighet. Enligt den föreslagna författningstexten (9 § sista stycket) ska dock 

sådan information endast undantas från kravet på tillgänglighet om Regeringen 

meddelar föreskrifter härom. LFV vill med anledning härav framhålla vikten av att 
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Regeringen föreskriver om att sådan luftfartsinformation ska undantas från reglerna 

om tillgänglighetsanpassning. Det bör i vart fall tydligt framgå att 

tillgänglighetsanpassning av denna typ av information inte är skälig och att den 

därav är undantagen från kraven i lagen. 

 

För det fall denna information inte undantas från kravet på 

tillgänglighetsanpassning måste frågan om hur detta ska finansieras och vem som 

ska finansiera en sådan anpassning utredas vidare.   

 

Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektören efter föredragning av juristen 

Elin Stom. I handläggningen av ärendet har även Sofia Bergström Malm, 

kommunikatör, Elisabeth Lindgren kommunikationsdirektör och Petra Sernulf, 

chefsjurist, deltagit. 
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Ann Persson Grivas 

Generaldirektör 


