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

transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 011-185 256TS
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Elevanmälan 

Denna anmälan ska skickas in av en flygskola när en elev antas till flygutbildning där teoriprov krävs. 
Anmälan ska skickas per E-post till elevanmalan@transportstyrelsen.se 

OBS! Kopia av ID-kort, pass eller körkort ska bifogas elevanmälan i de fall eleven saknar svenskt 
certifikat, elevtillstånd eller medicinskt intyg. Ej underskriven elevanmälan behandlas ej! 

Namn på flygskola Skolchef/Teoriansvarig 

Certifikat som avses Kurskod (enligt tabell på nästa sida) 

Elevens namn Elevens personnummer 

Elevens postadress Elevens e-postadress 

☐ Jag godkänner att Transportstyrelsen registrerar mig för teoretisk examination enligt ovanstående
uppgifter. I och med detta kommer jag att bli fakturerad en grundavgift samt avgift för ett provförsök
per ämne. Avgift för eventuella omprov debiteras i efterhand efter avslutad examination. Vid avbruten
teoretisk examination återbetalas endast erlagd avgift för ej utnyttjade provförsök.

Aktuella avgifter utgår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter, TSFS 2016:105. 

☐ Jag intygar att jag inte kommer föra kommunikation med någon förutom provvakten under 
examinationstillfället, på något sätt dokumentera provens innehåll eller använda icke tillåtna 
hjälpmedel. Att ha med utrustning som möjliggör detta kommer betraktas som fusk. Tillåtna 
hjälpmedel finns publicerat på Transportstyrelsens hemsida

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/piloter/teoriprov-for-piloter/ 

Vid brott eller försök till brott mot dessa bestämmelser kan hela examinationen underkännas och du 
kommer förhindras att göra fler examinationer i samtliga EASA-medlemsstater under en period på 
minst 12 månader. 

Elevens namn Elevens underskrift 

mailto:elevanmalan@transportstyrelsen.se
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/piloter/teoriprov-for-piloter/
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PPL Flygplan Helikopter      

Utan förkunskaper 121 131      

Bridge 122 132      

Innehar SPL/BPL 126 136      

Engelska 124 134      

Konvertering av FAA-certifikat - 
BASA TIP-L3 

3 Examinationerna ska enbart genomföras om sökande vid två flygprov ej avlagt en godkänd demonstration av teoretiska 
kunskaper och har genomgått ytterligare utbildning vid ATO/DTO. Alternativt om sökande för konvertering av IR ej 
uppfyller kraven vad gäller PIC-tid. 

125  
     

        

CPL för FI Flygplan  Helikopter 

Innehar PPL 232 242 

Innehar PPL/IR 233 243 

Bridge 234 244 

         

För att registrera elever till examinationer nedan krävs ett av Transportstyrelsen godkänt 
utbildningsprogram med ny syllabus för teoretisk examination enligt EASA ED  
Decision 2018-001-R. 
 
IR       

Utan förkunskaper 801      

Innehar CPL1 802      

1 Sökande har genomfört en teoriexamination som inkluderat ämnen 090-Communications samt KSA-100. 

Innehar CPL2 806      

Innehar ATPL(H)/VFR1 

2 Sökande har genomfört en teoriexamination innan införande av ED Decision 2018/001/R, utan KSA-100. 

803      

Innehar ATPL(H)/VFR2 807      

CB-IR 804     

BIR 810      

Konvertering av FAA-certifikat - BASA TIP-L3 805      

     

CPL Flygplan KSA Helikopter KSA  

    

    

Utan förkunskaper/ 451 461  
Innehar PPL 

    

Innehar PPL/IR 453 463      

Bridge 454 464      

 

ATPL Flygplan KSA ATPL(H)/IR KSA ATPL(H)VFR KSA   

Utan förkunskaper/ 
Innehar PPL  701 711 721   

Innehar PPL/IR 703 713    

Bridge 704 714 724   

Innehar CPL(H)1  715 725   

Innehar CPL(H)2   716 725   

Innehar CPL(A)1 703     

Innehar CPL(A)2  701  

 
   

                                                      


	OBS! Kopia av ID-kort, pass eller körkort ska bifogas elevanmälan i de fall eleven saknar svenskt certifikat, elevtillstånd eller medicinskt intyg. Ej underskriven elevanmälan behandlas ej!
	☐ Jag godkänner att Transportstyrelsen registrerar mig för teoretisk examination enligt ovanstående uppgifter. I och med detta kommer jag att bli fakturerad en grundavgift samt avgift för ett provförsök per ämne. Avgift för eventuella omprov debiteras i efterhand efter avslutad examination. Vid avbruten teoretisk examination återbetalas endast erlagd avgift för ej utnyttjade provförsök.
	Aktuella avgifter utgår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter, TSFS 2016:105.
	☐ Jag intygar att jag inte kommer föra kommunikation med någon förutom provvakten under examinationstillfället, på något sätt dokumentera provens innehåll eller använda icke tillåtna hjälpmedel. Att ha med utrustning som möjliggör detta kommer betraktas som fusk. Tillåtna hjälpmedel finns publicerat på Transportstyrelsen:
	https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/piloter/teoriprov-for-piloter/
	Vid brott eller försök till brott mot dessa bestämmelser kan hela examinationen underkännas och du kommer förhindras att göra fler examinationer i samtliga EASA-medlemsstater under en period på minst 12 månader.
	För att registrera elever till examinationer nedan krävs ett av Transportstyrelsen godkänt utbildningsprogram med ny syllabus för teoretisk examination enligt EASA ED Decision 2018-001-R.



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		TSL7163t-v7just-sv-elevanmälan.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning
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