
Del 66 Utökning med kategori C

2021-01

1

Presentatör

Krister Bratt, Flygteknisk Inspektör för del 66

Sjö- och luftfartsavdelningen

Enheten för operatörer och luftvärdighet             

Sektionen för underhålls- och tillverkningsorganisationer



2

I den här presentationen finns information kring:

Hur går jag tillväga för att utöka mitt EASA Del 66 certifikat med kategori C?

För kategorierna B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 
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Utökning med EASA Del 66 kategori C

En sökande kan ansöka om utökning med kategori C genom uppvisande av praktisk erfarenhet

Den grundpraktik som ska utföras ska uppfylla:

• Uppvisande av tre års erfarenhet (CRS) av att arbeta på civila luftfartyg i en miljö för civilt 

luftfartygsunderhåll

• Erfarenheten ska vara från ett representativt urval av uppgifter direkt knutna till civilt 

luftfartygsunderhåll i en civil underhållsmiljö

• Vid arbete på linjeunderhåll (line), så ska tolv månader (av de tre åren) ska vara observation av 

arbetsuppgifter vid basunderhåll (base)

• Av de 3 åren, ska minst 6 månader vara utförda inom det senaste året innan inskickad ansökan

• Ingen praktik får vara äldre än totalt 7 år
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Utökning med EASA Del 66 kategori C

För att ansöka om EASA Del 66 kategori C finns en blankett:

”Intyg om praktisk erfarenhet för utökning av kategori C Del 66 certifikat”, finns att ladda ner från 

Transportstyrelsens hemsida: 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-

ny/utokning-med-del-66-kategori-c/

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-ny/utokning-med-del-66-kategori-c/
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Utökning med EASA Del 66 kategori C

Intyg om praktisk erfarenhet för utökning av kategori C Del 66 certifikat på 

Transportstyrelsens hemsida:
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Utökning med EASA Del 66 kategori C

Praktikintyg om kategori C skickas som en medföljande bilaga till EASA Form 19, 

”Ansökan om utfärdande / ändring / förnyelse av flygplansunderhållscertifikat (AML) i enlighet med 

del-66”

Blanketten (EASA Form 19) finns att ladda ner från Transportstyrelsens hemsida:

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-

ny/del-66-certifikat-utfardande-andring-fornyelse--/

EASA Del 66 certifikatet ska skickas in som original med ansökan

Blanketten finns både på svenska och på engelska

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-ny/del-66-certifikat-utfardande-andring-fornyelse--/


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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