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Notifiering – enstaka 
positioneringsflygning
(One off ferry) 

 

I enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om positioneringsflygning och vissa flygningar av konstruktions- eller 
tillverkningsorganisationer, TSFS 2019:100 och Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012 om flygdrift. 

Information 

Vid flygning med komplext motordrivet flygplan eller helikopter där luftfartyget inte finns upptaget i ett svenskt drifttillstånd eller en 
deklaration så ska befälhavaren få det stöd som behövs för att denne ska kunna uppfylla sina rättigheter och skyldigheter enligt 
luftfartslagen (2010:500), tillämpliga delar av (EU) nr 965/2012 Del-ORO, Del-NCC och övriga tillämpliga regler. 

Om flygningen kräver specialtillstånd (exempelvis RVSM) skall dessa ansökas om separat i enlighet med (EU) Nr 965/2012, Del-SPA. 
Se checklistor på Transportstyrelsens hemsida. Räkna med handläggningstid om ca 30 dagar. 

Relevanta regler 
(EU) nr 965/2012, Annex VI, Del-NCC: 

NCC.GEN.106 Befälhavarens ansvar och behörighet 

(a) Befälhavaren ska ansvara för följande:

1) Luftfartygets säkerhet samt säkerheten för alla besättningsmedlemmar, alla passagerare och all last som finns ombord under flygdrift
enligt bilaga V till förordning (EU) 2018/1139.

2) Initiering, fortsättning, avslutning eller omledning av en flygning av säkerhetsskäl.

3) Att alla instruktioner, operativa procedurer och checklistor följs i enlighet med drifthandboken och enligt bilaga V till förordning (EU)
2018/1139.

Notifiering 
Datum eller tidsperiod för flygning Avgångsflygplats och destination 

Luftfartygstyp Registrering Gällande ansvarsförsäkring för flygningen finns 

☐ 

Ange stödet för uppföljning av flygning/Flight watch (Om ett AOC ange tillståndsnummer och namn) 

Ange vilken drifthandbok som avses användas 

Organisation för bedömning av fortsatt luftvärdighet i enlighet med (EU) 1321/2014, tillståndsnummer och namn 

Ansökan om specialtillstånd har skickats in till TS Ange specialtillstånd TS tillståndsnummer 

☐ 

☐ Operatören uppfyller de grundläggande krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2019:100 och tillämpliga krav i 

förordning (EU) nr 965/2012.

☐ Dokumentationen, inbegripet drifthandboken, överensstämmer med kraven i bilaga III (Del-ORO), bilaga V (Del-SpA), bilaga VI (Del-

NCC) till förordning (EU) nr 965/2012 och alla flygningar kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i drifthandboken, enligt
punkt ORO.GEN.110 b i bilaga III till den förordningen.

☐ Luftfartyget omfattas av ett giltigt luftvärdighetsbevis i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (ARC eller Permit to 

Fly).

☐ Alla flygbesättningsmedlemmar innehar ett certifikat i enlighet med bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011, i

enlighet med kravet i punkt ORO.FC.100 c i bilaga III till förordning (EU) nr 965/2012.

Övrig information: 

Datum Kontaktperson och kontaktuppgifter 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/ansokningar-och-checklistor/
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