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EASA – konsoliderade regelverk 

2017-03-14/28 

3 

EASA – easy access rules 



www.easa.europa.eu 
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Underhåll - 145/MF/AUB 
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Mikael Othzén  Bo Sandler Thomas Nicklasson 

Christian Lindberg Rickard Björklunds Göran Nilsson 



Underhåll - 145/MF/AUB 

 Lite längre handläggningstider under hösten 2017 p.g.a. att vi är färre 

auktoriserade inspektörer.   

 

 Byte av PI för samtliga tillståndshavare kommer att ske inom 1 år. 

  

 För frågor gällande TCCA/FAA/ANAC tillstånd kontakta i första hand  

Thomas Nicklasson och Christian Lindberg. 
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Indirekt godkännande av MOE 

 Indirekt godkännande av MOE innebär att vissa delar av MOE kan 

revideras och godkännas av er själva. 

 

 Kapitel som kan vara aktuella; 

 1.6 (certifying staff list)  

1.9 (capability list) 

3.1 (audit schedule)  

4.1 (contracting operators) 

 

 En procedur för hantering av indirekt godkännande ska beskrivas i er 

MOE och godkännas av oss.  

 

 Er aktuella MOE ska ALLTID finnas hos Transportstyrelsen.  
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One-off - Ny blankett för anmälan 

Ta en kopia på vår hemsida och lägg in här 

 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-

luftvardighet/Underhallsorganisationer/One-Off/ 
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Blanketter  

 

EASA Form 2 ansökan om nytt eller ändrat tillstånd 

Ange tydliga vad ni ansöker om  

 - ”Enligt MOE revision” eller ”enligt ök” är inte ok  

 

 

 

 

    Ansökan om godkännande av MOE/MOM/VHB 

revision   Fr.o.m. 1 mars 2017 vill vi alltid ha in en komplett 

   utgåva av kommer MOE/MOM/VHB.  

 

    Uppdaterad blanketten publiceras inom kort. 

  kort 
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När regler uppdateras 

 Hur fångar ni upp reglerförändringar?  

 

 Vem, internt hos er, bedömer om ni är berörda av de 

nya reglerna? 

 

 Vems ansvar är det att er verksamhet är uppdaterade 

enligt gällande regelverk? 

 

 På vilket sätt går det att se att ni fångat upp och tagit 

hand om alla regler?  

 

 
  



Sammanfattning 

Länk till EASAs konsoliderat regelverk 

 

Delvis ny uppställning på sektionen för underhållsverkstäder  

 

Indirekt godkännande 

 

Blanketter  

 

När reglerna uppdateras 
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