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Bilaga EASA Form 2 
AOC (CAT), Operations Specifications 

Ange omfattningen av tillståndet eller förändringen av tillståndet nedan 
Describe in detail the scope of approval relevant to this application 

EASA Form 138 (AOC) och Form 139 (Operations Specifications) 

Typ av operation: 
Type of operations: 

☐ Passenger ☐ Cargo ☐ Other:
Ny luftfartygstyp/individ:  
New aircraft type/aircraft of same  type: 

Nationalitets-  och registreringsbeteckning(ar): 
National- and Registrations mark(s): 

Begränsningar:    (ex.MOPSC, VFR only, A to A-operations etc.) 
Limitations: 

☐

Verksamhetsområde:
Area of operation:

Nytt/nya specialtillstånd (bifoga relevanta compliance checklistor): 
New specific approval/-s (attach relevant compliance checklists): 

Farligt Gods (Dangerous Goods)

☐ LVTO, RVR  meter 

☐ CAT II, RVR   meter, DH  ft 

☐ CAT III, RVR  meter, DH  ft 

☐ OTS CAT II, RVR   meter, DH   ft 

☐ LTS CAT I, RVR   meter, DH   ft 

☐ RVSM

☐ Cabin Crew training

☐ Issue of CC attestation

☐ EFB:

☐ Installed

☐ Portable
Hardware:
Type B applications:

☐

Nytt/nya specialtillstånd    (bifoga relevanta compliance checklistor): 
New specific approval/-s (attach relevant compliance checklists): 

ETOPS:
Threshold distance:   Nm 
Max diversion time:  Minutes 
Engines:

☐ Complex PBN:

☐ RNP-AR APCH

☐ RNP 0,3

☐ MNPS:

☐ Restricted

☐ Unrestricted

☐ SET-IMC
Airframe:
Engine:

☐  

☐  

☐ HEMS ☐ NVIS

☐ HHO ☐ HOFO

☐ Relevanta Compliance checklistor och övriga stödjande dokumention bifogade. Relevant compliance checklists and supporting documents attached.

Telefonnummer där man utan dröjsmål kommer i kontakt med organisationens operativa ledning: 
Operational point of contact without undue delay: 

Telefonnummer/Faxnummer/e-postadress på AOC: 
Telephone number/ Fax number/E-mail address on AOC: 


	 Ange omfattningen av tillståndet eller förändringen av tillståndet nedan



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		BSL14381t_EASA-Form_2_Bilaga_AOC.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: 22

		Underkänt: 5




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		Underkänt		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		Underkänt		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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