
ANMÄLAN OM INNEHAV AV LUFTFARTYGEnligt Lag (1922:382) angående ansvarighet för skadai följd av luftfart 

TypTillverkningsnummerAnmälan avser luftfartyget SE -

Ort och datum Ort och datumÄgarens underskrift Innehavarens/Nyttjanderättshavarens underskriftNamnförtydligande Namnförtydligande

Ägaren  och innehavaren/nyttjanderättshavaren av ovan nämnda luftfartyg har enligt Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart träffat avtal om att:1. ansvaret ska vila på innehavaren/nyttjanderättshavaren2. nyttjanderätten avser bestämd tid om minst ett år3. nyttjanderättshavaren har rätt att skaffa förare eller befälhavare eller att använda luftfartyget för luftfart i förvärvssyfte4. anteckning om nyttjanderätten ska göras i luftfartygsregistret

L 1683-4 Skickas till: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping. Internet: www.transportstyrelsen.se Anvisningar för anmälan om innehavSe nästa sida

Ägare  Innehavare/Nyttjanderättshavare Namn Namn Person-/organisationsnummer Person-/organisationsnummer  Gatuadress Gatuadress Postnummer och ort Postnummer och ort Telefonnummer Telefonnummer 

ANMÄLAN OM INNEHAV AV LUFTFARTYG
Enligt Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada
i följd av luftfart 

Typ

Tillverkningsnummer

Anmälan avser luftfartyget SE -

Ort och datum Ort och datum

Ägarens underskrift Innehavarens/Nyttjanderättshavarens underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Ägaren  och innehavaren/nyttjanderättshavaren av ovan nämnda luftfartyg har enligt 
Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart träffat avtal om att:

1. ansvaret ska vila på innehavaren/nyttjanderättshavaren

2. nyttjanderätten avser bestämd tid om minst ett år

3. nyttjanderättshavaren har rätt att skaffa förare eller befälhavare eller att använda 
luftfartyget för luftfart i förvärvssyfte

4. anteckning om nyttjanderätten ska göras i luftfartygsregistret
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16
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-4

Skickas till: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping. Internet: www.transportstyrelsen.se 

Anvisningar för anmälan om innehav
Se nästa sida

Ägare 
 

Innehavare/Nyttjanderättshavare 

Namn Namn 

Person-/organisationsnummer Person-/organisationsnummer  

Gatuadress Gatuadress 

Postnummer och ort Postnummer och ort 

Telefonnummer Telefonnummer 

Swedish Transport AgencySwedish Transport Agency

Swedish Transport AgencySwedish Transport Agency



	  

	  

Anmälan	  om	  innehav	  av	  luftfartyg	  

Anvisningar	  
Om	  någon	  annan	  än	  ägaren	  brukar	  ett	  registrerat	  luftfartyg	  för	  en	  obestämd	  tid	  eller	  för	  en	  
bestämd	  tid	  om	  minst	  en	  månad	  ska	  ägaren	  och	  innehavaren	  skriftligen	  anmäla	  detta	  förhållande	  
för	  anteckning	  i	  luftfartygsregistret.	  
	  
Underskrift	  ska	  göras	  av	  behörig	  firmatecknare.	  För	  bolag	  ska	  firmaregistreringsbevis	  som	  inte	  är	  
äldre	  än	  6	  månader	  bifogas	  denna	  ansökan.	  För	  flygklubb	  ska	  vidimerat	  protokollsutdrag	  som	  inte	  
är	  äldre	  än	  12	  månader	  bifogas	  denna	  ansökan.	  	  
Anmälan	  ska	  skickas	  in	  i	  original.	  

	  
Ändrade	  förhållanden	  

Anmälan	  om	  att	  innehav	  av	  luftfartyg	  har	  upphört	  
Ägaren	  och	  innehavaren	  ska	  skriftligen	  anmäla	  till	  luftfartygsregistret	  när	  en	  upplåtelse	  för	  en	  
obestämd	  tid	  eller	  för	  en	  bestämd	  tid	  upphör.	  
Anmälan	  ska	  skickas	  in	  i	  original.	  
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