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Kategori A (flygföretag med luftfartyg med en maximal startmassa på 10 ton eller mer och/eller 20 säten eller fler) 

 Kategori B (flygföretag med luftfartyg med en maximal startmassa på mindre än 10 ton och/eller färre än 20 säten) 

Namn Organisationsnummer 

Adress Telefonnummer 

Postadress 

E-post Webbadress 

Till ansökan ska följande uppgifter/dokument bifogas: 
Information om den organisation och ledning som avses för den planerade verksamheten 

 Information om den avsedda verksamheten 

 Uppgifter om luftfartyg (registreringsbeteckning, typ, antal) 

 Uppgifter om ägar- och leasingförhållanden (kopia på avtal) 

 Försäkringsbevis (i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om 

försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer) 

 Ägarförhållande i företaget (namn, nationalitet, antal, procent) 

 Registreringsbevis från Bolagsverket (inte äldre än 6 månader) 

 Kopia på bolagsordning

Till en ansökan gällande kategori A ska dessutom följande underlag bifogas: 
Verksamhetsplan för de tre första åren 

 Budgeterad balans- och resultaträkning för de tre första åren 

 Senaste årsredovisningen (om sådan finns) 

 Initialkostnader och finansiering 

 Uppgifter om finansiering av köp eller leasing av luftfartyg 

 Kassaflödesanalys och likviditetsplanering för de tre första åren

Till en ansökan gällande kategori B ska dessutom följande underlag bifogas: 

Revisorsintyg (inte äldre än 1 månad) som visar att företagets nettokapital är minst 100 000 EUR 

eller 

 Verksamhetsplan (inkl. budgeterad resultat- och balansräkning) för det första verksamhetsåret

Ort  

Namn på behörig firmatecknare

Skicka in den ifyllda ansökan genom att klicka på ”skicka blankett”-knappen överst i blanketten, eller genom att mejla 
ansökan till nedanstående e-postadress. 

Skicka blankett 

Datum  


	Kategori A flygföretag med luftfartyg med en maximal startmassa på 10 ton eller mer ocheller 20 säten eller mer: Off
	Kategori B flygföretag med luftfartyg med en maximal startmassa på mindre än 10 ton ocheller färre än 20 säten: Off
	Namn: 
	Organisationsnummer: 
	Adress: 
	Telefonnummer: 
	Postadress: 
	Epost: 
	Webbadress: 
	Information om den organisation och ledning som avses för den planerade verksamheten: Off
	Information om den avsedda verksamheten: Off
	Uppgifter om luftfartyg registreringsbeteckning typ antal: Off
	Uppgifter om ägar och leasingförhållanden kopia på avtal: Off
	Försäkringsbevis i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 7852004 av den 21 april 2004 om: Off
	Ägarförhållande i företaget namn nationalitet antal procent: Off
	Registreringsbevis från Bolagsverket inte äldre än 6 månader: Off
	Kopia på bolagsordning: Off
	Verksamhetsplan för de tre första åren: Off
	Budgeterad balans och resultaträkning för de tre första åren: Off
	Senaste årsredovisningen om sådan finns: Off
	Initialkostnader och finansiering: Off
	Uppgifter om finansiering av köp eller leasing av luftfartyg: Off
	Kassaflödesanalys och likviditetsplanering för de tre första åren: Off
	Revisorsintyg inte äldre än 1 månad som visar att företagets nettokapital är minst 100 000 EUR: Off
	Verksamhetsplan inkl budgeterad resultat och balansräkning för det första verksamhetsåret: Off
	Skicka blankett: 
	Transportstyrelsen: 


