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Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, 601 73 Norrköping,
telefon 0771-503 503
Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL) kommer ut när det finns ett behov av att
informera verksamhetsutövare på luftfartsområdet. MFL innehåller endast information och har inte
bindande verkan. När det gäller regler hänvisas till Transportstyrelsens hemsida som finns på
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/

Förlängning av granskningsbevis (ARC) för EASA-luftfartyg
Hantering av granskningsbevis (ARC) vid förlängning av giltighetstiden samt medförande av
granskningsbevis i original ombord på luftfartyget vid flygning
Bakgrund

Transportstyrelsen har haft ståndpunkten att förlängning av granskningsbevis ska ske på originalet. Det
har dock efterfrågats alternativ. EASA har nu accepterat nedanstående alternativ för förlängning av
granskningsbevis.
Alternativ rutin

Förlängning av ett granskningsbevis giltighetstid på kopia av granskningsbeviset och tillhörande paket
med originalsignaturer.
Vid utfärdande
• Original granskningsbevis ska alltid finnas ombord på luftfartyget vid flygning.
• En kopia av original granskningsbevis ska alltid finnas hos CAMO som utfärdat

gransknings-

beviset.
Första förlängningen
• Förlängning av granskningsbevisets giltighetstid görs normalt på original granskningsbevis.
• Förlängningen kan också göras på en kopia av original granskningsbevis. I sådant fall ska den

•

kopia där förlängning gjorts, med originalsignatur, finnas i luftfartyget tillsammans med original
granskningsbevis.
En kopia av granskningsbeviset där första förlängningen gjorts ska alltid finnas hos CAMO som
utfört förlängningen av granskningsbeviset.
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Andra förlängningen
• Andra förlängning av granskningsbevisets giltighetstid görs normalt på original granskningsbevis.
• Förlängningen kan också göras på en kopia av original granskningsbevis eller på en kopia av

•

granskningsbeviset där den första förlängningen gjorts. I sådant fall ska den kopia där den andra
förlängning gjorts, med originalsignatur, finnas i luftfartyget tillsammans med original
granskningsbevis och granskningsbeviset där den första förlängningen gjorts, med originalsignatur.
En kopia av granskningsbeviset där andra förlängningen gjorts ska alltid finnas hos CAMO som
utfört förlängningen av granskningsbeviset.
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Sammanfattning

Om en förlängning sker på annat än på original granskningsbevis ska alltid de förlängda
granskningsbevisen med originalsignaturer finnas ombord på luftfartyget vid flygning tillsammans
med original granskningsbevis.
Vid utfärdande och förlängning av granskningsbeviset ska alltid en kopia skickas till
registreringsstaten inom 10 dagar.
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