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EASA Form 2 

☐ Ansökan om nytt tillstånd, ej tillgängligt för M.F eller M.G /Application for initial grant of approval, not applicable for
M.F or M.G

☐ Ansökan om ändring av tillstånd/Application for change of approval

☐ CAO
EASA Form 3-CAO 

Tillståndsnummer 

SE.CAO.  

☐ 145
EASA Form 3-145 

Tillståndsnummer 

SE.145.  

☐ M.F
EASA Form 3-MF 

Tillståndsnummer 

SE.MF.  

☐ M.G
EASA Form 14 

Tillståndsnummer 

SE.MG.  

☐ AUB
AUB-V 

Tillståndsnummer 

SE.AUB.  

☐ NLO (NLO)
Blankett 14-NLO 

Tillståndsnummer 

SE.NLO.  

☐ CAMO
EASA Form 14 

Tillståndsnummer 

SE.CAMO.  

☐ AOC (CAT)
EASA Form 138/139 

Tillståndsnummer 

SE.AOC.  

☐ OL

Tillståndsnummer 

SE.OL.  

☐NCC/NCO/SPO

EASA Form 140 specific 
approvals 

SE.LOSA.  

☐ ORA (ATO)

Tillståndsnummer 

SE.ATO.  

☐ SPO

EASA Form 151 
authorisation 

SE.SPOA.  

Namn på sökande organisation:  
Registered name of applicant: 

Marknadsnamn (om annat):  
Trading name (if different): 

Organisationsnummer: 
Registration No: 

Adress: 

Address: 

Kontaktperson: 

Contact name: 

Telefonnummer: 

Phone: 

E-post: 

e-mail: 

Beskriv tillståndets omfattning som denna ansökan gäller (kortfattat), ange detaljer i bilaga: 

Describe the scope of approval relevant to this application, specify details in attachment: 

Nytt namn/adress/organisationsnummer: Kopia på registreringsbevis från Bolagsverket  
Copy from ’Swedish Companies Registration Office’ New name/address/Registration No: 

☐
Ändring av ledningspersonal: 

Change of management personnel: 

EASA Form 4 eller CV för ledningspersonal, en 

för varje befattning, Bilaga/-or nummer: 

EASA Form 4 or CV for management personnel, 

one for each function, Attachment/-s number: 

☐ Ange funktion/state function:

Ska biläggas ansökan (om applicerbart): Shall be attached to application (if applicable):  

☐ Riskanalys och åtgärder/Risk assessment with mitigating actions (Management of Change)

För övriga ansökningar hänvisas till bilagor för respektive tillståndsområde, kryssa i relevant 
bilaga. For other applications, mark and attach relevant form.

☐ AOC (CAT)

NCC/NCO/SPO Specific approvals

SPO Authorisation

CAO, CAMO, M.G, 145, M.F, AUB, NLO

ORA (ATO)

☐

☐

☐

☐

Bilaga nummer och innehåll: 

Attachment number and content: 

☐ Ansökan om ny(a) eller reviderad(e) verksamhetsmanual(er) är inskickad(e) som separat(a) ärende(n)

Application for approval of new or revised Exposition revision(s) is/are forwarded as separate case(s).

Ort / Place: Datum / Date: 

Underskrift verksamhetsansvarig eller firmatecknare: 

Signature of Accountable Manager or authorised signatory: 

Namnförtydligande: 

Printed name: 




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		tsl7161t_easa_form-2.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: 23

		Underkänt: 4




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		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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