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Detta formulär ska användas vid ansökan om godkännande av konstruktionsorganisation enligt TSFS 2020:85.

1. Uppgifter om den sökande
1.1. Er referens

1.2. Kontaktuppgifter
Namn (organisation)

Organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

1.3. Kontaktperson
För- och efternamn
Telefonnummer

E-postadress

2. Faktureringsadress (behöver inte fyllas i om samma som i 1.2 ovan)
Adress

Postnummer

Ort

Eventuell referens

3. Verksamhetens omfattning
☐ Verksamheten omfattar luftfartyg för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet,
flygräddning, brandbekämpning, gränskontroll, kustbevakning eller annan luftfart för statsändamål.
Ange vilken/vilka verksamheter enligt ovan:

☐ Verksamheten omfattar historiska och ex-militära luftfartyg (inkl. kopior av dessa)
☐ Verksamheten omfattar luftfartyg som är speciellt konstruerade eller ombyggda för
forskningsändamål eller experimentella eller vetenskapliga ändamål och sannolikt framställs i
mycket begränsat antal.
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☐ Verksamheten omfattar ballonger och luftskepp för max två personer, som är konstruerade för
en volym på högst 1200 m3 (varmluft) och 400 m3 (gas).

.
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping
Besöksadress

Olai kyrkogata 35, Norrköping

transportstyrelsen.se
kontakt@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
011-185 256
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Verksamhet

Luftfartygskategori

☐ 1A Typcertifikat

☐ Tunga flygplan (CS-25)
☐ Tunga helikoptrar (CS-29)
☐ Lätta helikoptrar (CS-27)
☐ Tunga drönare

3.1.

3.2.

☐ 1B Typcertifikat

☐ Lätta flygplan (CS-23)
☐ Lätta drönare

3.3.

☐ 1C Typcertifikat

☐ Luftskepp
☐ Ballonger

3.4. Obegränsade områden

☐ 2A TTT/Större
ändringar/Större
reparationer
☐ 3A Mindre
ändringar/Mindre
reparationer

☐ Tunga flygplan
☐ Lätta flygplan
☐ Tunga helikoptrar
☐ Lätta helikoptrar
☐ Drönare
☐ Ballonger
☐ Luftskepp

3.5. Begränsade områden

☐ 2B TTT/Större
ändringar/Större
reparationer
☐ 3B Mindre
ändringar/Mindre
reparationer

☐ Tunga flygplan
☐ Lätta flygplan
☐ Tunga helikoptrar
☐ Lätta helikoptrar
☐ Drönare
☐ Ballonger
☐ Luftskepp

Kommentarer
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4. Lista på luftfartyg

5. Begränsningar

6. Annan information

7. Storlek på organisationen
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Jag intygar att jag har befogenhet att skicka denna ansökan till Transportstyrelsen och att all information som
lämnats i ansökan är korrekt och fullständig.
Jag är införstådd med att Transportstyrelsen kommer ta ut avgift för handläggning av denna ansökan i
enlighet med gällande avgiftsföreskrift.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Ort
Titel/befattning

Underskrift

Denna ansökan skickas med e-post till luftfart@transportstyrelsen.se
eller per post till:
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
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Instruktioner för ifyllnad av ansökan om godkännande av konstruktionsorganisation
1.1 Er referens
Ange internt referens- eller dokument-ID för ansökan.
1.3 Kontaktperson
Kontaktuppgifter till person som kommer vara huvudsaklig kontaktperson med Transportstyrelsen för den här
ansökan.
3. Verksamhetens omfattning
Kryssa i ett eller flera av alternativen beroende på vad som passar in för den aktuella organisationen. Om
verksamheten omfattar luftfartyg för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, flygräddning,
brandbekämpning, gränskontroll, kustbevakning eller annan luftfart för statsändamål, ska det anges vilken
eller vilka av dessa verksamheter som är tillämpliga för den här ansökan.
För vissa verksamheter finns det möjlighet att ansöka om att ha ett anpassat certifieringsprogram eller
alternativa procedurer, istället för ett komplett godkännande av konstruktionsorganisation. Det kan t.ex. gälla
för enklare luftfartyg och ELA1-luftfartyg. Det krävs t.ex. inte någon godkänd konstruktionsorganisation för
certifiering av nationella ultralätta luftfartyg (NUL), nationella lätta flygplan (NLF), nationella lätta helikoptrar
(NLH) eller för nationella lätta segelflygplan (NLS). För så kallade standardändringar och standardreparationer
krävs inget särskilt godkännande så länge tillämpliga procedurer följs.
3.1 – 3.5 Verksamhet och luftfartygskategorier
Ange de typer av konstruktionsverksamhet och luftfartygskategorier som ansökan avser. Använd fritextfälten
under kolumnen “Kommentarer” för att förtydliga de val som görs. Detta gäller framför allt om flera
kombinationer av verksamhet och luftfartygskategorier är aktuella. Tunga drönare definieras här som drönare
med max dimension > 8 m och kinetisk energi > 1084 kJ. De hänvisningar som görs till
certifieringsspecifikationer (t.ex CS-25, CS-23) är endast exempel för att beskriva luftfartygskategorierna.
3.1 – 3.3 Typcertifikat
Använd dessa fält om konstruktionsverksamheten innefattar framtagande av underlag för typcertifikat eller
begränsat typcertifikat för något eller några av de valbara luftfartygskategorierna.
3.4 Obegränsade områden
Använd detta fält om det inte finns några begränsningar inom något certifieringsområde. Detta innebär att
kompetens och resurser finns i organisationen inom åtminstone följande områden: struktur, installation av
avionik, hydromekaniska system, elektriska system och interiör i kabin. Använd fält 3.5 om det finns
begränsningar inom något område. Exempel på verksamhet under avsnittet ”obegränsade områden” kan
vara “alla typer av mindre ändringar och mindre reparationer på lätta och tunga helikoptrar”. Använd fritextfältet
under kolumnen “Kommentarer” för att beskriva de val som görs. Detta gäller framförallt om flera kombinationer
av verksamhet och luftfartygskategorier är aktuella.
3.5 Begränsade områden
Använd detta fält om ansökan gäller för vissa begränsade certifieringsområden. För varje typ av verksamhet
och luftfartygskategori ska det beskrivas vilken typ av begränsade konstruktionsändringar eller reparationer
som är planerade att bedrivas inom konstruktionsorganisationen. Kan t.ex. vara “installation av avionik i
lätta och tunga flygplan” eller “ändringar i kabin för lätta och tunga helikoptrar”.
4. Lista på luftfartyg
Behöver endast fyllas i om ansökan gäller för typcertifikat eller begränsat typcertifikat.
5. Begränsningar
Beskriv om det, utöver det som angetts under avsnitt 3, finns några särskilda avgränsningar eller begränsningar
i den tänkta konstruktionsverksamheten. Ange t.ex. om det anses att vissa krav inte är tillämpliga eller om
det behöver göras avsteg från vissa krav.
6. Annan information
Här bör det anges preliminär tidplan och önskemål om datum för utfärdat godkännande.
7. Storlek på organisationen
Ange antalet anställda inom organisationen, samt hos underleverantörer, som är involverade i
konstruktionsorganisationen. Detta innefattar personer med ledningsfunktion, personer inom beräkning, ritning,
provning och simulering, personer som tar fram och/eller verifierar certifieringsdokument, personer som utför
administrativa uppgifter på luftvärdighetskontoret, samt personer som arbetar med internrevisioner.

