
Nationellt flygtillstånd 

National Permit to Fly 
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Nationalitet och Registreringsbeteckning (Nationality and Registration Mark) 

Tillverkare (Manufacturer) Typbeteckning (Type Designator) 

Tillverkningsnummer (Serial number) Tillverkningsår (Year of Manufacture) 

Detta flygtillstånd är utfärdat i överensstämmelse med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nationella 

luftvärdighetshandlingar. Luftfartyget anses vara luftvärdigt vid tidpunkten för utfärdandet och när det används och 

underhålls i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter samt luftfartygets gällande flyghandbok. 

(This permit to fly is issued in accordance with the Swedish Transport Agency's regulations and general guidelines on national 

airworthiness documentation. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue and when operated and maintained in 

accordance with the Swedish Transport Agency's regulations and the aircraft's current flight manual.) 

Begränsningar/anmärkningar (Limitations/Remarks) 

Datum (Date of issue) Giltig till och med (Date of expiry) 

Auktorisation (Authorisation) Namnteckning (Signature) 

1:a förlängning: Utfärdad i överensstämmelse med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nationella 

luftvärdighetshandlingar. Luftfartyget anses vara luftvärdigt vid tidpunkten för förlängning och när det används och 

underhålls i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter samt luftfartygets gällande flyghandbok.  

(1st Extension: Is issued in accordance with the Swedish Transport Agency's regulations and general guidelines on national airworthiness 

documentation. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the extension and when operated and maintained in accordance 

with the Swedish Transport Agency's regulations and the aircraft's current flight manual.) 

Datum (Date of issue) Giltig till och med (Date of expiry) 

Luftvärdighetsansvarig person, ägare eller brukare  

(Airworhiness responsible person, owner or operator) 

Namnteckning (Signature) 

2:a förlängning: Utfärdad i överensstämmelse med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nationella 

luftvärdighetshandlingar. Luftfartyget anses vara luftvärdigt vid tidpunkten för förlängning och när det används och 

underhålls i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter samt luftfartygets gällande flyghandbok.  

(2nd Extension: Is issued in accordance with the Swedish Transport Agency's regulations and general guidelines on national airworthiness 

documentation. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the extension and when operated and maintained in accordance with 

the Swedish Transport Agency's regulations and the aircraft's current flight manual.) 

Datum (Date of issue) Giltig till och med (Date of expiry) 

Luftvärdighetsansvarig person, ägare eller brukare  

(Airworhiness responsible person, owner or operator) 

Namnteckning (Signature) 

Detta flygtillstånd ska medföras ombord under alla flygningar 

(This Permit to Fly shall be carried on board during all flights.) 




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		bsl14217t-nationellt flygtillstånd_v3.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 24

		Underkänt: 3




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Underkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Underkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Underkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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