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Grundspecifikation e -f 
 

 

      Datum  

        SE-  
Installerad utrustning ingående i grundtomvikten vid vägning 
Ant Benämning Fabrikat/typ Ant Benämning Fabrikat/typ 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

Fortsättning sid 2 



        

  Grundspecifikation e -f 2 (2)  

 
 
 

      Datum  

        SE-  
Installerad utrustning ingående i grundtomvikten vid vägning 
Ant Benämning Fabrikat/typ Ant Benämning Fabrikat/typ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

Plats/datum vid upprättande 
   

Upprättad av, namnteckning Upprättare, namnförtydligande Behörighet, Del m, Del 66, Bes. man 
       
 

Sänds till per post till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping eller per mejl luftfart@transportstyrelsen.se  
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