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Deklaration    
i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 

Operatör 
Namn 

Plats där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort 

Kontaktuppgifter 

Segelflygverksamhet 
Startdatum för den kommersiella trafiken och, i förekommande fall, datum för ändring av befintlig kommersiell trafik 

Information om segelflygplan som används, kommersiell trafik och fortsatt luftvärdighet1

1 Fyll i tabellen. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att förteckna informationen ska den förtecknas i en separat 
bilaga. Bilagan ska dateras och undertecknas. 

 

Typ av 
segelflygplan 

Registrering av 
segelflygplan Huvudbas 

Typ(er) av 
verksamhet2 

2 ”Typ(er) av verksamhet” avser typ(er) av kommersiell trafik som bedrivs med segelflygplanet. 

Organisation som 
svarar för fortsatt 

luftvärdighet3 

3 Information om den organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet ska inbegripa organisationens namn och adress samt 
godkännandereferens. 

☐ Operatören uppfyller och kommer att fortsätta att uppfylla de grundläggande kraven i bilaga V till
förordning (EU) 2018/1139 och kraven i genomförandeförordning (EU)2018/1976.
I synnerhet bedriver operatören sin kommersiella trafik i enlighet med följande krav i bilaga II till
genomförandeförordning (EU) 2018/1976:
☐ Samtliga segelflygplan som brukas har ett luftvärdighetsbev m utfärdats i enlighet med 
förordning (EU) nr 748/2012.

is4 so

4 Luftvärdighetsbeviset är ett normalt luftvärdighetsbevis, ett begränsat luftvärdighetsbevis eller ett flygtillstånd som 
u
   

tfärdats i enlighet med kraven i bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012.
.

☐ Alla piloter innehar ett certifikat och behörigheter som utfärdats eller godkänts i enlighet med
bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011, enligt kraven i punkt SAO.GEN.125 i bilaga II.
☐ Operatören kommer att underrätta den behöriga myndigheten om eventuella ändringar av
omständigheter som påverkar dess efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga V till
förordning (EU) 2018/1139 och kraven i genomförandeförordning (EU) 2018/1976 enligt
deklarationen till den behöriga myndigheten genom denna deklaration och om eventuella
ändringar av de uppgifter och förteckningar över AltMoC som ingår i och bifogas denna
deklaration som bilaga enligt kraven i punkt SAO.DEC.100c i bilaga II.
☐ Operatören bekräftar att alla uppgifter i denna deklaration inbegripet dess bilagor är fullständiga
och korrekta.
Datum, namn och underskrift 

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

transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 011-185 256

I tillämpliga fall: förteckning över AltMoC med hänvisningar till tillhörande AMC (bilaga till deklaration) 
Härmed intygar operatören att:


	Deklaration i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976
	Operatör
	Segelflygverksamhet
	Typ av segelflygplan
	Registrering av segelflygplan
	Huvudbas
	Typ(er) av verksamhet
	Organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet
	Förklaringar




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		TSL7342t-detaljerade-regler-segelflygverksamhet,-sv.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




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


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 24

		Underkänt: 3




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Underkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Underkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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