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Denna blankett ska endast användas för luftfartyg som omfattas av bilaga II till förordning (EG) nr 216/2008 (”Annex II”)  
eller luftfartyg som undantas från förordning (EG) nr 216/2008 enligt artikel 1 punkt 2. (Se anvisningar för upprättande i bilaga). 

Upprättare 
Välj antingen luftvärdighetsdeklaration eller inspektionsrapport 

 

Nationalitets- och registreringsbeteckning 

SE-      

Luftvärdighetsdeklaration 
Upprättad av ägare eller brukare 

 Vid ansökan om utfärdande av nationellt luftvärdighetsbevis (nationellt flygtillstånd, övergångsbestämmelser) 
 Vid förlängning av nationellt flygtillstånd 
 Vid ansökan om import 

Eller 

Inspektionsrapport 
Upprättad av besiktningsman 

 Vid utfärdande av nationellt flygtillstånd 
 Vid import 

 

Luftfartygstyp Total gångtid Totalt antal landningar 

                  
Tillverkare Tillv. Nr (S/N) Tillverkningsår 

                  
 

Motortyp 

      
Tillv. Nr (S/N) Tillv./Översyn år Aktuell TBO/kal-tid mellan OH TSN-TSO/kal-tid 

                        
 

Motortyp 

      
Tillv. Nr (S/N) Tillv./Översyn år Aktuell TBO/kal-tid mellan OH TSN-TSO/kal-tid 

                        
 

Propellertyp 

      
Tillv. Nr (S/N) Tillv./Översyn år Aktuell TBO/kal-tid mellan OH TSN-TSO/kal-tid 

                        
 

Propellertyp 

      
Tillv. Nr (S/N) Tillv./Översyn år Aktuell TBO/kal-tid mellan OH TSN-TSO/kal-tid 

                        
 

Typcertifikat/Typintyg eller motsvarande, nr/benämning Typcertifikat/Typintyg eller motsvarande, utgåva nr/datum 

            
Referens till gällande flyghandbok (AFM) AFM Utgåva/revision (nr eller datum) 

            
Grundspecifikation, datum Vägning, Grundtomviktsbestämning, datum 

            
Tillägg till grundspecifikation, datum Lastningsinstruktion (eller motsvarande), datum 

            
Årstillsyn utförd av Datum 

            
Annan större underhållsåtgärd utförd det senaste året (reparation eller modifiering) 

      
Utförd av Datum 

            



2 (2) Luftvärdighetsdeklaration/ 
inspektionsrapport 

Nationalitets- och registreringsbeteckning

SE-

Redovisning av använt underlag, såsom tillv.-föreskrifter anvisningar och listor 
Använt underlag (Maintenance Manual, Inspection report, AFM kap 8 etc.) Benämning Utgåva/revision (nr eller datum) 

Referens till gällande underhållsprogram (AMP id) Underhållsprogram Utgåva/revision (nr eller datum) 

Gångtidsförlängning av bensindriven kolvmotor är utförd sedan föregående Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport 

 Nej  Ja, ifylld instruktion finns dokumenterad  Ja, instruktion ingår i underhållsprogram 
Kalendertidsförlängning av bensindriven kolvmotor är utförd sedan föregående Luftvärdighetsdeklaration/ Inspektionsrapport 

 Nej  Ja, ifylld instruktion finns dokumenterad  Ja, instruktion ingår i underhållsprogram 
Kvarstående anmärkningar (Ref. resedagbok/ motsvarande) 

Baseringsort 

Försäkran från ägare/brukare eller besiktningsman 
Undertecknad försäkrar att luftfartyget i sin nuvarande konfiguration svarar mot nedanstående uppgifter, likaså försäkras att 
dessa uppgifter är dokumenterade och certifierade i ägare/ brukares tekniska loggbok, resedagbok och/eller i det 
dokumentationssystem (tekniska journalsystem) som den ansvarige (ägare/ brukare) innehar. 
Enligt 3 kapitlet 1 § luftfartslagen är ägaren eller brukaren ansvarig för att luftfartyget är luftvärdigt och miljövärdigt. 

• Fysisk inspektion av luftfartyget har utförts vid datum
• Alla tillämpliga luftvärdighetsdirektiv, utgivna till dags datum
•

 har tillämpats och införts korrekt 
Luftfartyget svarar mot dess typcertifikat, typintyg eller motsvarande

• Luftfartygets konfiguration överensstämmer med grundspecifikation (tillägg till grundspecifikation)
• Luftfartyget uppfyller kraven för att aktuell massa och balansrapport avspeglar konfigurationen
• Luftfartyget uppfyller kraven för komponenter med begränsad livslängd
• Luftfartyget uppfyller kraven för alla modifieringar
• Luftfartyget uppfyller kraven för alla reparationer
• Luftfartygets flyghandbok och dess bilagor är aktuell
• Anmärkningar i resedagbok/ motsvarande samt från föregående luftvärdighetsdeklaration är åtgärdade
• Luftfartyget svarar mot följande fastställda operationella krav

o VFR
o IFR
o VFR mörker

Underskrift 
Välj ett av alternativen 

 Ägare/ brukare (Luftvärdighetsdeklaration) 
 Besiktningsman (Inspektionsrapport) 

Namn Telefon inkl riktnummer eller Mob 

Ort Datum Namnteckning 

Bilagor som bifogas 
Bilaga nr 
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