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Presentatör
Göran Nilsson, Flygteknisk Inspektör Del-145/MF/CAO och AUB

Sjö- och luftfartsavdelningen
Enheten för operatörer och luftvärdighet             
Sektionen för teknisk operation
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I den här presentationen finns information kring:

• Stor eller liten CAO
• Kvalitetssystem eller organisatorisk 

granskning CAO
• Alternative means of compliance CAO 

AltMoc
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Stor eller liten CAO
CAO.A.100(e) Kvalitetssystem och organisatorisk 
granskning

A CAO shall be considered as a small CAO when one of the following condition 
is met: 
(1) the scope of the CAO does only contain aircraft covered by Part-ML. 
(2) the CAO does not exceed 10 full-time equivalent staff involved in 
maintenance. 
(3) the CAO does not exceed 5 full-time equivalent staff involved in continuing 
airworthiness management. 
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Stor eller liten CAO organisation
Är liten CAO när något av följande uppfylls:

• När tillståndet endast innefattar luftfartyg under del-ML
• När man har mindre än motsvarande 10 heltider för 

underhåll
• När man har mindre än motsvarande 5 heltider för 

luftvärdighetsuppgifter

CAO.A.100(e)
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Underhåll / Luftvärdighet
GM1 CAO.A.100(e)

• An organisation that holds both maintenance and continuing airworthiness 
management privileges can be considered to be at the same time: 
− a small CAO for one privilege; and 
− not a small CAO for the other privilege.

• In these situations, the organisation is not considered to be a small CAO as a whole.
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Kvalitet
Liten eller stor CAO, spelar det någon roll?

CAO.A.100(f)

En stor CAO behöver ha 
ett kvalitetssystem

Liten CAO kan använda 
sig av organisatorisk 
granskning

Organisatorisk granskning, se appendix II AMC1 CAO.A.100(f)
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ALTMOC
Alternative means of compliance?

CAO.A.017

En möjlighet inskriven i regelverket för att 
kunna uppfylla ett regelkrav på alternativt sätt.

Regeln kan inte ändras!

CAO.A.017 beskriver proceduren
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ALTMOC CAO.A.017
Dagens regel: 
• (a) Alternative means of compliance to the 

acceptable means of compliance
• (b) When an organisation wishes to use alternative 

means of compliance, it shall, prior to using it, 
provide the competent authority with a full description 
of those alternative means of compliance. That 
description shall include an assessment 
demonstrating compliance.
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ALTMOC
Procedur

CAO.A.017, CAO.B.017

Ansökan till TSProcedur i CAE TS godkänner Individuellt 
godkännande

Beskriver hur ni 
gör och vad 
ansökan ska 
innehålla.

Ansökan 
skickas in inkl

utförlig 
beskrivning och 

utvärdering.

TS analyserar, 
gör eventuellt 

besök och 
skickar ut 

godkännande. 

Godkännandet 
gäller endast för 
den organisation 

som ansökt.
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Tack för mig!
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