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Skicka in

Organisationsnamn
Tillståndsnummer

Datum

SE.21G.00
Kontaktuppgifter för organisationens kontaktperson angående ansökan
Namn

Telefonnummer

E-post

Information
Denna blankett för EASA Del 21G (POA) använder du när du:
• behöver göra en egen revision av POE-handboken,
• eller skicka in uppdaterade refererade POE-dokument
(t.ex. ändrade procedurer, ändrade listor, t.ex. Capability List, Certifying Staff List eller Approved Suppliers
List (ASL).
• signifikant ändring av befintligt tillverkningstillstånd
Blanketten är dokumentredovisningen till din ansökan m.m., dvs. här redovisar du att samtliga nödvändiga
dokument som behövs, är bifogade, genom att kryssa i respektive ruta .
Om du vid ansökningstillfället inte har möjlighet att bifoga viss information, ska du skriva in en plan i rutan
”FRITEXT”, som visar när du kommer att komplettera ansökan med den saknade informationen.
TS krav på befattningsinnehavare (Publicerade kriterier) finns på Transportstyrelsens hemsida.
Exempel på ”Transmittal letter” finns i dokumentet ”Förslag på uppbyggnad av handbok (POE)” på
Transportstyrelsens hemsida.

Övrig information
Ärendet kommer att först hanteras av vår administratör tills ärendet är komplett enligt nedan beskrivna
dokument. Först då kommer ansökan att lämnas vidare till ansvarig inspektör.
En förutsättning för att ändringar av handbok eller tillstånd ska kunna träda i kraft är att de först godkänts av
Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen önskar att samtliga relevanta ansökningsdokument ska bifogas denna blankett.
Handlingar kan bifogas elektroniskt under länken ovan Skicka blankett, (som öppnar e-postprogrammet med
denna blankett som bilaga)
eller
skickas med e-post till luftfart@transportstyrelsen.se
eller
sändas med post till:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

TSL14183, v01.01, 2016-06-01

OBS! Om denna blankett och bilagor skickas via e-post till Transportstyrelsen, vänligen använd ”Standard
ärendemening” samt ”Kodning för ansökan” för respektive typ av ändring enligt anvisning i -kolumnen.

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Besöksadress

Olai Kyrkogata 35, Norrköping

www.transportstyrelsen.se
kontakt@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
011-415 22 50
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Ändring av POE, och tillhörande listor och dokument
Standard ärendemening

Information

Ny revision av POE

21.A.143(b)
När ni ändrar i POE själva, så ska
Transportstyrelsen ha en kopia.
Ingår POE:n i ett redan pågående
ärende, t.ex. en VK, referera till
detta ärende i ärendemeningen,
då inget nytt ärende ska
upprättas.

(Ny handling i ärende
TSL 20XX-XXX)
Kodning för ansökan

09.02.03
(Ärendet lottas till
ADM.
förDel21(SLou)

Bilagor

Ett sk. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i Handboken och tillhörande
dokument
Ny handboksrevision
Information om från vilket datum
revisionen ska gälla

Fritext

Standard ärendemening

Information

Ny revision av från
POE refererade listor
och dokument.
(Ny handling i ärende
TSL 20XX-XXX)

21.A.143(b)
När ni ändrar i POE samt
dokument tillhörande POE själva,
så ska Transportstyrelsen ha en
kopia.
Ingår refererade dokumenten i ett
redan pågående ärende, t.ex.en
VK, referera till detta ärende i
ärendemeningen, då inget nytt
ärende ska upprättas.

Kodning för ansökan

09.02.03
(Ärendet lottas till
ADM.
förDel21(SLou)
Fritext
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Bilagor

Ett sk. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i tillhörande dokument
Ny revision på aktuella dokument
Information om från vilket datum
revisionen ska gälla
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Ansökningar
Endast en ansökan per blankett, det vill säga ett endast ett kryss i första kolumnen
Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

Bilagor

TK-Ny AM,
SE.21G.XXXX.

21.A.147
Changes of Accountable
Manager (AM)

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring ändringen
EASA Blankett 51, underskriven av den
sökande (AM)
Ett s.k. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i handboken och tillhörande
dokument
Registreringsbevis från Bolagsverket,
som visar vem som är firmatecknare
Fullmakt från firmatecknare, om AM
själv inte är firmatecknare
Intyg på bolagsträning, t.ex. introduktion,
handbok, procedurer, praktik m.m. som
bedöms vara nödvändiga för tjänsten
Utkast till ny handboksrevision
innehållande
Uppdaterad försäkran enligt
21.A.143(a)1
Uppdaterat organisationsschema enligt
21.A.134(a)4

Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

Bilagor

TK -Ny NPH,
SE.21G.XXXX

21.A.147
Changes of the
SeniorNominated Personnel
(Kvalitetschef (QM), Produktionschef (PM), och andra befattningar
direkt underställda AM inom
tillståndet).

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring ändringen
EASA Blankett 51, underskriven av den
sökande (AM)
Ett s.k. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i handboken och tillhörande
dokument
Utbildningsbevis för kurs i regelverk Del21G
Intyg på bolagsträning, t.ex. introduktion,
handbok, procedurer, praktik m.m. som
bedöms vara nödvändiga för tjänsten
Av den sökande signerad EASA blankett
4, visande relevant utbildning för den
sökta befattningen. För QM
utbildningsbevis för formell
revisionskurs + praktik som revisor
Utkast till ny handboksrevision
innehållande
uppdaterat organisationsschema enligt
21.A.143(a)4

Kodning för ansökan

05.02.12
(Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)

Fritext

Kodning för ansökan

05.02.12
(Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)

Fritext
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Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

Bilagor

TK- Lokaler/ändring
av adress,
SE.21G.XXXX

21.A.158
Changes to Location/Facilities
En ändring avseende
verksamhetsplatsen (inklusive ny
adress) för den godkända tillverkningsorganisationens
tillverkningsanläggningar ska
anses vara av betydelse och ska
därför uppfylla kraven i punkt
21.A.147.

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring ändringen
EASA Blankett 51, underskriven av (AM)
Ett sk. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i handboken och tillhörande
dokument
Handboksrevision innehållande
Uppdaterad allmän beskrivning av de
anläggningar som berörs, enligt
21.A.143(a)7
flyttplan enligt AMC. 21.A.148

Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

Bilagor

TK- POA Aktivitet,
SE.21G.XXXX

21.A.147
Changes to POA Activities
Significant changes to production
capacity (ökning/minskning av
tillverkningen) or methods
(nya specialprocesser, t.ex. Nytt
arrangemang med ny
konstruktionsansvarig
tillståndinnehavare DOA.

Kodning för ansökan

05.02.15
(Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)

Fritext

Kodning för ansökan

05.02.15
(Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring förändringen
EASA Blankett 51, underskriven av AM
Ett sk. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i handboken och tillhörande
dokument
Utkast på ny handboksrevision
En kopia på nytt POA-DOAarrangemang
enligt 21.A:133(b)(c) om tillämpligt i
denna ansökan

Fritext

Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

TK- tillverkningprocess,
SE.21G.XXXX

21.A.147
Changes in the production
system that may have an
important impact on the
conformity/ airworthiness of each
product, part or appliance and/or
capacity or methods.

Kodning för ansökan

05.02.15
(Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)
Fritext

Bilagor

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring förändringen
EASA Blankett 51, underskriven av AM
Ett sk. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i handboken och tillhörande
dokument
Utkast på ny handboksrevision
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Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

TK- Kvalitetssystem,
SE.21G.XXXX

21.A.147
Change of the Quality system
that may have an important
impact on the conformity /
airworthiness of each product,
part or appliance.(Implementing
or changing procedures for using
suppliers that are certified by an
OP is a significant change to the
quality system).

Kodning för ansökan

05.02.15
Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)
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Bilagor

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring ändringen
EASA Blankett 51, underskriven av AM
Ett sk. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i handboken och tillhörande
dokument
Utkast till ny handboksrevision

Fritext

Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

TK- kontroll av
underleverantörer,
SE.21G.XXXX

21.A.147
Change of the organisation
structure especially those parts
of the organisation in charge of
quality.

Kodning för ansökan

05.02.15
(Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)

Bilagor

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring förändringen
EASA Blankett 51, underskriven av AM
Ett sk. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i handboken och tillhörande
dokument
Utkast på ny handboksrevision

Fritext

Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

TK- organisationsstruktur,
SE.21G.XXXX

21.A.147
Change of the organisation
structure especially those parts
of the organisation in charge of
quality.

Kodning för ansökan

05.02.15
(Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)

Bilagor

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring förändringen
EASA Blankett 51, underskriven av AM
Ett sk. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i handboken och tillhörande
dokument
Utkast på ny handboksrevision

Fritext

Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

TK- ny ägare/
ändring av namn,
SE.21G.XXXX

21.A.147
Change of ownership
Transferability > only change of
name.

Kodning för ansökan

05.02.15
Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)
Fritext

Bilagor

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring förändringen
EASA Blankett 51, underskriven av AM
Ett sk. ”Transmittal letter” som visar
ändringar i Handboken och tillhörande
dokument
Utkast på ny handboksrevision
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Standard ärendemening

Typ av signifikant ändring

TK- godkännandevillkor,
SE.21G.XXXX

21.A.153
Change of Terms of Approval
(ändring/utökning av
expertisområde för C1 och C2.)

Kodning för ansökan

05.02.15
Ärendet lottas till
ADM. för
Del21(SLou)

Fritext
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Bilagor

Ett brev som förklarar omständigheterna
kring förändringen
EASA Blankett 51, underskriven av AM
Ett sk.”Transmittal letter” som visar
ändringar i handboken och tillhörande
dokument
Utkast på ny handboksrevision,
inklusive * Ändrad Capability list
En kopia på nytt POA-DOA
arrangemang enligt 21.A:133(b)(c) om
tillämpligt i denna ansökan

