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

transportstyrelsen.se Telefon  0771-503 503 
luftfart@transportstyrelsen.se Telefax  011-185 256 
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 Ansökan om godkännande för 
nationellt flygplatscertifikat 

 

 
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 
 

1. Flygplats 
Flygplatsens namn Adress 

    
Postnummer Postort 

    
ICAO kod Certifikatnummer 1 

    
Verksamhetsansvarig Personnummer 

   
Telefonnummer Mejladress 

    
Operativt ansvarig Personnummer 

    
Telefonnummer Mejladress 

    
Tekniskt ansvarig Personnummer 

    
Telefonnummer Mejladress 

    
Flygsäkerhetskoordinator Personnummer 

    
Telefonnummer Mejladress 

    
 

2. Verksamhetshandbok 
Flygplatsens verksamhetshandbok uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, serie AGA 

Ja ☐ Nej ☐   
 

3. Utformning  
1. Flygplatsens infrastruktur uppfyller Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, serie AGA 

Ja ☐ Nej ☐   
2. Flygplatsens installationer och utrustningar uppfyller Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, serie AGA 

Ja ☐ Nej ☐   
3. Flygplatsens hinderbegränsande ytor uppfyller Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, serie AGA 

Ja ☐ Nej ☐   
4. Flygplatsens skyddsområden för kommunikations-, navigations och övervakningsutrustning uppfyller Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna 
råd, serie AGA 

Ja ☐ Nej ☐   
 

  

                                                      
1 Inte tillämpligt vid initial ansökan 
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4. Leverantör av tjänster
1. Gränsytorna mellan den egna organisationen och flygplatsens leverantörer av tjänster uppfyller Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd,
serie AGA samt flygplatsens egna mål.

Ja ☐ Nej ☐
2. Flygtrafikledning 3. Utförs av flygplatsoperatören

☐
4. Flygbriefingtjänst: 5. Utförs av flygplatsoperatören

☐
6. Kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster: 7. Utförs av flygplatsoperatören

☐
8. Meteorologiska tjänster: 9. Utförs av flygplatsoperatören

☐
10. Ledningstjänster för trafik på plattan: 11. Utförs av flygplatsoperatören

☐
12. Konstruktion och underhåll av flygprocedurer: 13. Utförs av flygplatsoperatören

☐
14. Marktjänster: 15. Utförs av flygplatsoperatören

☐
16. Luftfartsskydd: 17. Utförs av flygplatsoperatören

☐
18. Räddningstjänst: 19. Utförs av flygplatsoperatören

☐

5. Kompetens och erfarenhet
Flygplatsens ledningsfunktion innehar kompetens och erfarenhet enligt Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, serie AGA. 

Ja ☐ Nej ☐  utbildningsplan ska bifogas

6. Sökande
Sökandes namn Sökandes underskrift 

Titel Datum 

Telefonnummer Mejladress 

Till ansökan ska följande bifogas 

Till ansökan ska följande bifogas 

• CV/meritförteckning som styrker att personen/personerna har specificerad kompetens och erfarenhet enligt 
TSFS 2019:19/TSFS 2019:20. Vid behov ska en utbildningsplan bifogas. 

• Säkerhetsbevisning, innehållande de delar som återfinns i Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, 
serie AGA. Stödjande material i form av mall för säkerhetsbevisning finns på Transportstyrelsens hemsida.
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