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Ansökan om certifiering för 
leverantörer av 
flygledningstjänst/
flygtrafiktjänster enligt 
förordning (EG) 550/2004 samt 
förordning (EU) 2017/373 Organisation/sökande part 

Den sökandes registrerade namn 

Organisationens namn (om annat) 

Organisationsnummer 

Adress/e-post 
Utdelningsadress 

Postnummer och adressort 

E-post 

Underskrifter 
Verksamhetsansvarig chef namn (i enlighet med (EU) 2017/373 ATM/ANS.OR.B.020a) 

Ort Datum 

Verksamhetsansvarig chef underskrift 

☐
certifieringsarbetet kommer att fortlöpa (arbetstiden för detta kommer att faktureras den sökande).

Den sökande önskar ett uppstartsmöte/informationsmöte där Transportstyrelsen informerar om hur
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Tjänster (inkl. typ av tjänst/funktion, omfattning av tjänst/funktion) vilka den sökande 
 markera relevanta rutor med ett kryss (x) organisationen avser certifieras för

Tjänster/funktioner 

☐ Flygtrafiklednings-
tjänster (ATS)
Anmärkning: ATS omfattar även
alarmeringstjänst

Typ av tjänst/funktion 

☐ Flygkontrolltjänster
(ATC)

Omfattning av tjänst/funktion 

☐ Områdeskontrolltjänst

Inflygningskontrolltjänst

Flygplatskontrolltjänst

☐

☐

☐ Flyginformations-
tjänst (FIS)

☐ Flyginformationstjänst för flygplats (AFIS)

Flyginformationstjänst för sträcka (En-route FIS)☐

☐ Rådgivningstjänst Ej tillämpligt 

☐ Flödesplanering
(ATFM)

☐ ATFM

☐

☐ Tillhandahållande av lokal ATFM

☐ Luftrumsplanering
(ASM)

ASM ☐ Tillhandahållande av tjänst för lokal ASM
(taktisk/ASM nivå 3)

☐

tjän
Anmärkning: ATS omfattar
även alarmeringstjänst

Flygtrafiklednings-
ster (ATS) för flygprov

☐ Flygkontrolltjänster
(ATC)

Områdeskontrolltjänst

Inflygningskontrolltjänst

Flygplatskontrolltjänst

Flyginformations-
tjänst (FIS)

☐

Flyginformationstjänst för flygplats (AFIS)

Flyginformationstjänst för sträcka (En-route FIS)

Rådgivningstjänst

☐

Ej tillämpligt 

☐ Kommunikations-,
navigations- eller
övervakningstjänster
(CNS)

Kommunikation (C) ☐ Luftfartens mobila telekommunikationstjänst
(kommunikation luft–mark)

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ Luftfartens fasta telekommunikationstjänst (AFS,
kommunikation mark–mark)

☐ Luftfartens mobila satellittjänst (AMSS)

☐☐ Navigation (N) Tillhandahållande av NDB-signal i rymden

Tillhandahållande av VOR-signal i rymden

Tillhandahållande av DME-signal i rymden

Tillhandahållande av ILS-signal i rymden

Tillhandahållande av MLS-signal i rymden

Tillhandahållande av GNSS-signal i rymden

☐

☐

☐

☐

☐

☐ Övervakning (S) ☐ Tillhandahållande av data från primär övervakning (PS)

☐ Tillhandahållande av data från sekundär
övervakning (SS)

☐ Tillhandahållande av data för automatisk
positionsövervakning (ADS)

☐ Flygbriefingtjänst (AIS) ☐ AIS ☐ Tillhandahållande av hela AIS-tjänsten
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☐ Datatjänster (DAT) ☐ Typ 1 ☐
ger tillstånd att leverera
flygdatabaser i följande format:
[förteckning över generiska
dataformat] Tillhandahållande av
DAT typ 1 ger inte tillstånd att
leverera flygdatabaser direkt till
slutanvändare/luftfartygsoperatörer

Tillhandahållande av DAT typ 1

.

☐ Typ 2 ☐ Tillhandahållande av DAT typ 2
ger tillstånd att leverera
flygdatabaser till
slutanvändare/luftfartygsoperatörer
för följande luftburen
tillämpning/utrustning, för vilken
kompatibilitet har påvisats:
Certifierad tillämpning/utrustning
från [tillverkare]; modell [XXX],
artikelnr [YYY]

☐ Flygvädertjänst (MET) ☐ MET ☐ Övervakningsenhet för
flygväder

☐ Flygväderkontor på flygplats

Flygväderstationer

VAAC

WAFC

TCAC

☐

☐

☐

☐

☐ Procedurkonstruktion (FPD)* ☐ Procedurkonstruktion Ej tillämpligt 

*Den sökande organisationen som ansöker om ett certifikat för Procedurkonstruktion (FPD) och som dessutom avser
leverera luftrumskonstruktion ska även uppfylla de för tjänsten tillämpliga nationella krav.
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Fritext 
Ange eventuella tillägg/begränsningar till de tjänster/funktioner, typ av tjänst/funktion, omfattning av tjänst/funktion som ansökan gäller. 

Exempelvis 

1. Vilka ILS-kategorier en ansökan om certifikat för CNS-tjänster avser.
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Ansökan om ett begränsat certifikat i enlighet med ATM/ANS.OR.A.010 (ska endast fyllas i om 
organisationen ansöker om ett begränsat certifikat).  
Den organisation som ansöker om ett begränsat certifikat ska utöver vad som anges i ATM/ANS.OR.A.010 (c) även 
uppfylla de för tjänsten tillämpliga nationella krav. 

☐
Den sökande är medveten om att ett begränsat certifikat inte omfattar tillhandahållande av 
gränsöverskridande flygtrafikledningstjänster (ATS-tjänster) och avstår från rätten till 
ömsesidigt erkännande inom hela det gemensamma europeiska luftrummet. 
Den sökande avser att endast tillhandahålla ATS-tjänster med avseende på en eller flera av 
följande kategorier: 
☐ Bruksflyg

Allmänflyg☐

☐ Kommersiell flygtransport med luftfartyg med en maximal startmassa som är mindre än 10
ton eller med färre än 20 passagerarsäten.
☐ Kommersiell flygtransport med färre än 10 000 rörelser per år, oavsett maximal startmassa
och antal passagerarsäten. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med ”rörelser” för
ett visst år det genomsnittliga antalet starter och landning för de föregående tre åren.

☐
Den sökande är en leverantör av andra ANS-tjänster (MET, CNS, AIS) än ATS-tjänster och har 
en årsomsättning brutto på högst 1 000 000 euro i fråga om de tjänster som de tillhandahåller 
eller planerar att tillhandahålla.   
Den sökande tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla flyginformationstjänst för flygplats 
(AFIS-tjänst) genom att regelmässigt utnyttja endast en arbetsposition vid flygplats ☐

Upplysningar 
Certifieringsärenden förskottsfaktureras i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. 

Ifylld blankett skickas till: luftfart@transportstyrelsen.se 

mailto:luftfart@transportstyrelsen.se
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