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I den här presentationen finns information kring:

Hur man dokumenterar grundläggande kunskaper inför:

• Utfärdande av del 66 certifikat

• Utökning med kategori i del 66 certifikat

• Utökning med ny typ i del 66 certifikat
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Krav på grundläggande erfarenheter

Den grundläggande erfarenheten ska dokumenteras tydligt under den tid den utförs. 

Tydlighet underlättar sedan när du ansöker om utfärdande eller ändring med ny kategori.
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Att tänka på när du ska dokumentera den 

grundläggande erfarenheten

• Praktiken ska vara utförd hos Del-145, Del-MF, Del-CAO organisation eller 

hos en enskild flygtekniker.

• Praktiken måste gälla underhållsarbete på luftfartyg som är i drift. 

Underhåll definieras som komponentbyten, felsökning, inspektioner, tillsyner

och förekommande dokumentation.

• Praktiken ska vara utförd på civila EASA luftfartyg i en civil underhållsmiljö.

• Praktiken ska täcka samtliga förekommande system (ATA) spritt över tid.
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Att tänka på när du ska dokumentera den 

grundläggande erfarenheten

Forts.

• Praktiken får räknas 10 år tillbaka i tiden ifrån ansökningsdatum.

• Minst ett år måste vara riktad mot den kategori/underkategori du ansöker om

• Av det år som ska vara riktad mot den kategori/ underkategori du ansöker 

om, så ska sex månader vara utfört inom det året då man ansöker om Del-

66 certifikat. Resterande sex månader ska vara utfört inom 7 år före 

ansökan

• Vid ansökan om dubbla kategorier ska praktik i båda kategorierna vara 

utförd varje kalendervecka.

• Praktiken ska intygas med loggbok eller praktiklista.

Kontakta Transportstyrelsen om du vill utföra din grundläggande erfarenhet 

utanför EU.
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I praktiklistan eller loggboken ska följande uppgifter 

framgå

• Tiden, hel-/deltid/antal timmar

• Luftfartstygstyp

• Kategori/ underkategori

• Arbetsuppgifter

• Att du jobbat på luftfartyget som helhet, det vill säga i alla förekommande system (ATA) fördelat 

över tiden (inte enbart i en komponentverkstad)

• Underskrift av teknisk chef, kvalitetschef eller motsvarande NPH.

• En förteckning över vilka flygtekniker som signerat i praktiklistan
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För att dokumentera den grundläggande erfarenheten 

kan du använda dig av Transportstyrelsens dokument 

Dokumentation av grundläggande erfarenheter

Länk till Transportstyrelsens praktiklista:

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygteknisk-

underhallspersonal/dokumentation-av-grundlaggande-erfarenheter.pdf

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygteknisk-underhallspersonal/dokumentation-av-grundlaggande-erfarenheter.pdf
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I praktiklistan eller loggboken ska följande uppgifter 

framgå
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I praktiklistan eller loggboken ska följande uppgifter 

framgå
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De flygtekniker som signerar i praktiklistan registrerar 

sin auktorisation i Signlist

SE.1888.03275X52 TS Flyg AB

EXAMPLE

TS FlygAB # 10Karl karlsson
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I Transportstyrelsens praktiklista finns 

”blanka” praktiklistor i slutet av listan

B200 / B1.1 SE-ÅÖÄ

EXAMPLE

AMM 32 44-20. 30532 Lub of L/G 20200302



Tack för att du tagit del av denna 

information från Transportstyrelsen!

Frågor gällande innehållet i den här informationen skickas via mail 

till: 

flygtekniker@transportstyrelsen.se
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