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Revision verksamhetsmanual 
Exposition revision 

 

 

☐   Ansökan om godkännande Application for approval 

  För kännedom/notifiering Indirect approval/notification 

  Komplett digital utgåva bifogas Complete digital edition attached 

☐ 

☐ 

 

 

Tillståndsnummer Approval number 
Verksamhetsmanual som revideras Exposition to revise (ex. CAE, CAME, MOE, MOM, VHB m.fl) Revisionsnummer Revision No 

    

  

Revision av en gemensam verksamhetsmanual som berör flera verksamhetsområden 
An exposition revision that affects several approvals 

Kryssa i rutan nedan och ange tillståndsnummer för andra tillstånd som denna revision berör 

☐   SE.CAO.  
☐   SE.145.  

SE.CAMO.  

☐   SE.MF.  

 SE.MG. 

☐   SE.AUB.  

  SE.NLO. ☐   ☐  ☐ 

Organisation 
Organisation 
Namn  
Name 

  
Organisationsnummer  Kontaktperson  
Organisation number Contact name 

    
Telefonnummer  E-post  
Telephone number e-mail 

    

Sammanfattning av innehåll i revisionen 
The scope of this revision 
 

  

 

 

☐   Detaljerad lista över förändringar bifogas 

  Highlight list is attached      

 

 

☐   Förteckning över gällande sidor bifogas 

List of effective pages is attached        

 

  

Ifylld blankett skickas tillsammans med aktuell revision till  

luftfart@transportstyrelsen.se 
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