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

transportstyrelsen.se 
luftfart@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 011-185 256TS
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Ansökan om 
förhandsgodkännande flygplats 
samt operativt godkännande för 
EU-certifierad 

Fyll i alla fält och skicka in blanketten till Transportstyrelsen Sjö- och luftfart Sektionen för luftrum och flygplatser 601 73 Norrköping 
luftfart@transportstyrelsen.se  

Typ av ansökan 

☐ Ny ☐ Komplettering ☐ Förhandsgodkännande

1. Flygplats
Flygplatsens namn Adress 

Postnummer Postort 

ICAO kod Certifikatnummer 

2. Förändring
Kortfattad beskrivning av förändring 

Datum när förändringen ska träda i kraft 

3. Övrigt
Ytterligare upplysningar som kan vara nödvändiga för prövning av tillståndsfrågan 

4. Sökande
1. Härmed intygas att de säkerhetskrav som anges av Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd alternativt enligt EU (139/2014) samt flygplatsens egen säkerhetsstandard är 
uppfyllda under förändringen och efter att förändringen är genomförd. 
Sökandes namn Sökandes underskrift 

Titel Datum 

Telefonnummer Mejladress 

Till ansökan ska följande bifogas 

Säkerhetsbevisning, innehållande de delar som återfinns i Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, 
serie AGA alternativt EU (139/2014). Stödjande material i form av mall för säkerhetsbevisning finns på 
Transportstyrelsens hemsida. 
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