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Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se Telefon  0771-503 503 
kontakt@transportstyrelsen.se Telefax  011-185 256 
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 Ansökan om ändring av tillstånd 
Del 147 eller MTOE-handbok 

 

 

Organisations namn 

  
Tillståndsnummer Datum 

SE.147.    
 

Kontaktuppgifter för organisationens kontaktperson angående ansökan 
Namn Telefonnummer 

    
E-post  

  
 

information 
 

Denna ansökningsblankett för EASA Del 147 användes när det görs ändringar inom det befintliga tillståndet 
eller MTOE-handboken behöver ändras.  

Ansökan ska fyllas i och signeras av den sökande, och bifogas tillsammans med den dokumentation som är 
uppräknad för ändring av tillståndet eller handboken.  

TS krav på befattningsinnehavare (Publicerade kriterier) finns på Transportstyrelsens hemsida.  

Genom att kryssa i kryssrutan visar du att alla nödvändiga dokument är bifogade.   

Om du vid ansökningstillfället inte har möjlighet att bifoga viss information, ska du skriva in en plan i 
fritextrutan, som visar när du kommer att komplettera ansökan med den saknade informationen.  
 

En förutsättning för att ändringar av handbok eller tillstånd ska kunna träda i kraft enligt 147.A.150(a)är att de 
först godkänts av Transportstyrelsen. 
 

Dokument i handboken med sk. Indirekt godkännande som är beskrivna i MTOE kapitel 1.11 skickas in till 
funktionsbrevlådan:  

147@transportstyrelsen.se  
 

Handlingar kan bifogas elektroniskt under länken ovan  
Skicka blankett, (som öppnar e-postprogrammet med denna blankett som bilaga)  
eller skickas med e-post till  
luftfart@transportstyrelsen.se 

 eller  

sändas med post till:  
Transportstyrelsen  
Sjö- och luftfartsavdelningen  
601 73 Norrköping 

 
  

mailto:147@transportstyrelsen.se
mailto:luftfart@transportstyrelsen.se
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Komplett  
ärende 

Typ av 
organisationsändring Handlingar som ska bifogas 

Endast för Transportstyrelsens 
registratur: Ärendet ges ett TSL 
nummer och kodas med 
ärendemening enligt nedan 
beskrivning för olika typer av 
ansökningshandlingar. 

    

☐ Del147.A.150  

Del147.A.140  

Changes of  
Accountable Manager 

☐ Ett brev som förklarar 
omständigheterna kring 
ändringen omständigheterna 
kring förändringen 

☐ Ny ansökan på EASA Blankett 
12 underskriven av den sökande 
AM  

☐ Utdrag från Bolagsverket som 
visar vem som är firmatecknare. 
Alternativt: fullmakt från 
firmatecknare om AM själv inte är 
firmatecknare enligt 147.A.105(a). 
Använd blanketten, Delegation 
AM 

☐ Ett sk. ”Transmittal letter” som 
beskriver nya ändringar i  
handboken och tillhörande 
dokument  

Utkast på ny handboksrevision 
innehållande uppdaterad  
☐ Försäkran enligt 147.A.140(a)1  
☐ Uppdaterat 

organisationsschema enligt  
147.A.140(a)2  

☐ Dokumentation som motsvarar 
kraven på AM i 
Transportstyrelsens kriterier.  
Kriterierna finns publicerade på  
Transportstyrelsens hemsida 

Godkännande av ny 
verksamhetsansvarig 
person (AM) inom 
utbildningsorganisation 
för certifierad 
underhållspersonal, 
SE.147.   

Fritext 
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☐ Del 147.A.150  

Del147.A.105(b)  

GM147.B.110(9) 

Changes of the Senior 
Nominated Personnel  
(QM, EM, TM) 

☐ Ett brev som förklarar
omständigheterna kring
ändringen omständigheterna
kring ändringen

☐ Ett sk. ”Transmittal letter” som
beskriver ändringar i  handboken
och tillhörande dokument.

☐ Utkast på ny handboksrevision
uppdaterad med namn och
organisationsschema enligt
147.A.140(a)2

☐ Dokumentation som motsvarar
kraven på NPH i
Transportstyrelsens kriterier.
Kriterierna finns publicerade på
Transportstyrelsens hemsida.

☐ Av den sökande signerad EASA
blankett 4 Blankett 4 ska
beskriva relevant utbildning för
den sökta befattningen som
minst motsvarar ställda krav i TS
publicerade kriterier. Blanketten
består av 2 sidor och finns på
Transportstyrelsens hemsida

Godkännande av ny 
ledningspersonal (NPH) 
inom 
utbildningsorganisation 
för certifierad 
underhållspersonal, 
SE.147. 

Fritext 

☐ Del 147.A.150  

Del 147.B.110.(a)(b) 

Any changes of location 
of the MTO 
Location/Facilities  
En ändring avseende 
verksamhetsplatsen  
(inkl. ny adress) för den 
godkända 
utbildningsorganisationen  
(Ändring av Del 147 
godkännandevillkor vilket 
kan medföra utfärdande 
av nytt Del 147-tillstånd). 

☐ Ett brev som förklarar
omständigheterna kring
ändringen

☐ Ny ansökan på EASA Blankett 12,
underskriven av AM

☐ Ett sk. ”Transmittal letter” som
beskriver ändringar i  handboken
och tillhörande dokument och ett
utkast till reviderad handbok

☐ Flyttplan, om det är tillämpligt
☐ Utkast på ny handboksrevision

som berör ändring av plats/lokaler

Tillståndsprövning (TK) 
för ändring av tillstånd av 
ort/lokaler inom 
utbildningsorganisation 
för certifierad 
underhållspersonal, 
SE.147.

Fritext 
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☐ Del 147.A.150  

GM147.B.110(12) 

Partial reorganization of 
MTO Transferability / 
only change of name). 
För ändring av ägarskap 
och/eller komplett 
omorganisation tag 
kontakt direkt med 
inspektör.  

(Ändring av Del 147 
godkännandevillkor vilket 
kan medföra utfärdande 
av nytt Del 147-tillstånd). 

☐ Ett brev som förklarar
omständigheterna kring
ändringen

☐ Ny ansökan på EASA Blankett 12,
underskriven av AM

☐ Ett s.k. ”Transmittal letter” som
beskriver ändringar i handboken
och tillhörande dokument och ett
utkast på reviderad handbok

Tillståndsprövning (TK) 
för ändring av kurser 
som berör tillståndet för 
utbildningsorganisation 
för certifierad 
underhållspersonal, 
SE.147.

Fritext 

☐ Del 147.A.150  

GM147.B.110(13) 

Basic training 
extensions  or 
extension of type 
training courses  

(Ändring av Del 147 
godkännandevillkor vilket 
kan medföra utfärdande 
av nytt Del 147-tillstånd) 

☐ Ett brev som förklarar
omständigheterna kring
förändringen

☐ Ny ansökan på EASA Blankett
12, underskriven av AM.
Ansökan ska beskriva
utökning/borttagning av
grundkurser eller typkurser

☐ Ett s.k. Transmittal letter som
beskriver ändringar i Handboken
och underliggande dokument.
Samt utkast på reviderad handbok

Inklusive för grundutbildning 
☐ Kursplan teori/praktik
☐ Ifylld Del-66 cross matrix

innehållande:
-Definierat teoretiskt kursmaterial,
- Definierat praktiskt kursmaterial
(relevanta flygplan motorer),
referenser till Prov-ID och
referenser till praktikuppgifter.

☐ Minst ett fullt prov för samtliga
moduler i sökt kategori för teori
samt praktikexaminationer för
kategorin

☐ Signerade kontrakt med 145-
organiosation för externpraktik i
sökt kategori/underkategori

Tillståndsprövning (TK) 
för ändring av kurser 
som berör tillståndet för 
utbildningsorganisation 
för certifierad 
underhållspersonal, 
SE.147.
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☐ Namn på Teori-
/praktikinstruktörer/ 
praktikassessorer  
Bifoga kompetensbevis på  
personerna för sökt kurs.  

Inklusive för typutbildning för 
teoretisk del  
☐ Kursplan, definierat kursmaterial  
☐ Ifylld Cross Matrix Theoretical 

Training  
☐ Minst ett komplett teoretiskt prov 

för sökt typutbildning  
☐ Training Need Analyse (TNA) för 

sökt typutbildning  
☐ Namn på teoriinstruktörer samt 

bifogat kompetensbevis som 
visar kompetens för sökt kurs  

Inklusive för typ/task-utbildning för 
praktisk del  
☐ Kursplan, definierat kursmaterial  
☐ Namn på praktikinstruktörer samt 

bifogat kompetensbevis som visar 
kompetens för sökt kurs  

☐ Ifylld Cross Matrix Part-147 
Practical Type Training  

☐ Praktiklista  
☐ Definierade uppgifter för 

assessment  
Fritext 
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☐ Del 147.A.140 (b) 

Amendments of the 
maintenance training 
organization´s exposition 
(MTOE) and subsequent 
amendments shall be 
approved by the 
competent authority 

☐ Ett sk. ”Transmittal letter” som
visar ändringar ändringar är
gjorda i  handbok och
underliggande refererade
dokument

☐ Utkast av reviderad handbok
☐ Information om vilket datum

ändringarna kommer att träda i
kraft. TS blir uppdaterad med
komplett kraftsatt handbok enligt
beskriven procedur i
organisationens MTOE.

OBS! Ändring av de delar av MTOE 
som beskrivs i kapitel 1.11 med ett 
indirekt godkännande, skickas 
endast som information till 
inspektörernas funktionsbrevlåda: 
147@transportstyrelsen.se  

Godkännande av 
verksamhetshandbok för 
utbildningsorganisationer 
(MTOE), rev.X, 
SE.147.

Fritext 

mailto:147@transportstyrelsen.se
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