Swedish Transport Agency

ANMÄLAN OM ÄGANDERÄTTSÄNDRING
Insänds i 1 exemplar

Vid ändring av äganderätten skall iakttas
vad som föreskrivs i Bestämmelser för
Civil Luftfart BCL-M 1.2.
Se även anvisningar på omstående sida

Transportstyrelsens anteckningar

Nationalitets- och registreringsbeteckning

SE-

1. Uppgifter om luftfartyget
Typbeteckning

Tillverkningsnummer

För övriga delägare anges nedanstående
2. Uppgifter om luftfartygets nya ägare (se anv. 1 och 2) uppgifter på omstående sida under punkt 4.
Fullständigt namn

Person-/organisationsnummer

Fullständig adress
Nationalitet

Telefon arb, resp bostad
Luftfartyget har förvärvats genom:
❏ Köp
❏ Gåva

❏ Arv

❏ Annat...................................................................................................................

3. Följande handlingar bifogas (se anv. 2 och 3).
❏ Luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis

❏ 1) Se nedan

❏ Personbevis eller registreringsbevis (ej äldre än 6 månader) för ny och tidigare ägare
❏ Fångeshandling utvisande att äganderätten övergått helt och utan förbehåll
❏ Protokollsutdrag (ej äldre än 12 månader) för flygklubb eller förening
OBS! Alla kopior skall vara vidimerade
Underskrifter
Köpare

Säljare
den
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den

Underskrift behörig firmatecknare

Underskrift behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Registrerat i luftfartygsregistret

L1457-10

Datum

Sign. handläggare

Sign. beslutsfattare

1) Luftfartyget behöver användas för flygning utomlands under Transportstyrelsens handläggning varför
nationalitets- och registreringsbeviset sänds in då äganderättsändringen är klar och nytt bevis erhållits

Skickas till: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping. Internet: www.transportstyrelsen.se
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4. Övrigt (se anv. 4)

Anvisningar
1. Som ägare till luftfartyg kan i luftfartygsregistret införas
svenska staten, svensk kommun eller landstingskommun, medborgare i ett land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller av dödsbo efter en sådan person, eller av bolag, förening, samfällighet eller stiftelse
som har svensk nationalitet eller har sitt säte i ett land
som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Transportstyrelsen får medge att ett
luftfartyg får registeras i Sverige även om nämnda krav
inte är uppfyllda. Sådant medgivande får bara lämnas
om luftfartyget i regel används med utgångspunkt i
Sverige.
Anm.

Har i samband med överlåtelse av luftfartyg
gjorts förbehåll om att äganderätten övergår först
vid en framtida tidpunkt, sedan vissa förutsättningar uppfyllts, anmäls förbehållet till Transportstyrelsen i vanligt brev. Sedan äganderätten helt och
utan förbehåll övergått, görs anmälan om ägande
rättsändringen på detta formulär.

2. Under punkt 2 anges ägarens/ägarnas fullständiga namn
och personnummer eller om det gäller bolag, fullständiga
firmanamn och organisationsnummer. Följande handlingar gällande luftfartygets nya ägare och tidigare ägare
bifogas:
a) I fråga om enskild person: personbevis.
b) I fråga om delägare i oskiftat dödsbo: bestyrkt utdrag ur
bouppteckningshandling utvisande den avlidnes och
samtliga dödsbodelägares fullständiga namn, hemvist
och nationalitet samt att luftfartyget ägdes av det oskiftade dödsboet.

Anmälan om äganderättsändring sid 2

c) I fråga om aktiebolag/handelsbolag/ekonomisk förening:
Firmaregistreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.
d) I fråga om flygklubb, annan samfällighet eller stiftelse:
den ort, där den har sitt säte eller driver sin rörelse, fullständigt namn, hemvist och nationalitet för den eller de
som är behöriga företräda klubben, samfälligheten eller
stiftelsen samt, om den blivit registrerad, var detta skett.
Har registrering skett erfordras bestyrkt utdrag ur registret utvisande nämnda uppgifter. För flygklubb eller förening fordras aktuellt protokollsutdrag utvisande behörig(a) firmatecknare.
3. Till anmälan ska bifogas:
a) Fångeshandlingar eller annan skriftlig bevisning, varav
framgår att äganderätten helt och utan förbehåll övergått
till den eller i förekommande fall samtliga dem som i
anmälan anges såsom ägare till luftfartyget.
b) Luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis.
4. Under punkt 4 antecknas de eventuella särskilda upplysningar som luftfartygets ägare i samband med äganderättsändringen önskar lämna Transportstyrelsen.
5. Anmälan skall egenhändigt undertecknas av köpare(-na)
och säljare(-na).
Då ägarna är aktiebolag, handelsbolag, dödsbo, flygklubb, annan samfällighet eller stiftelse skall ansökan
undertecknas av den eller de som i enlighet med anvisning 2 ovan är berättigade härtill.

