
Ändring av tillstånd
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Presentatör
Göran Nilsson, Flygteknisk Inspektör för del 145/MF och AUB

Sjö- och luftfartsavdelningen
Enheten för operatörer och luftvärdighet             
Sektionen för underhålls- och tillverkningsorganisationer
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Innehåll
• Bakgrund
• Ändringar Form 2
• Lägga till ny kategori.
• Lägga till ny typ i befintlig 

kategori.
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Bakgrund
Vi får in ett antal ändringsansökningar varje år.
Ganska stor variation på vad som skickas in till oss.
Vi ser ett behov av att förtydliga.
Från myndigheten har vi inte varit konsekventa.
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Ändringar som kräver en Form 2

• Organisationens namn
• Organisationens adress
• Byte av AM

• Byte av 
ledningspersonal

• Ändring av faciliteter, 
utrustning, verktyg, 
omfattning, cert staff
som kan ha inverkan 
på tillståndet.

M.A.617

TSFS 2014:35 § 3 + bilaga
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Ansökan för att lägga till ny typ som 
ger en ny kategori eller lägga till ny 

typ i befintlig kategori.
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Ansökan ny typ som ger ny kategori.

FORM 2 Revison av 
verksamhetshandbokRäcker det så här?
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Grundförutsättningar
• Det ska finnas tillräckligt med certifierande personal 

med erfarenhet på typen.
• Utrustning och verktyg i tillräcklig omfattning
• Maintenance data ska finnas tillgänglig
• Lokaler 
• etc
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Regelparagrafer

M.A.607
Certifying staff

M.A.608
Equipment and 

tools

M.A.609
Maintenance data

M.A.605
Facilities
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Vad ska in till myndigheten?
Ansökan för ny kategori.

Form 2

Revision av 
verksamhetshandbok

Med ansökan

M.A.609
Maintenance data

M.A.608
Equipment and 

tools
M.A.607

Certifying staff
M.A.605
Facilities
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Hemsidan www.transportstyrelsen.se
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Ansökan ny typ i befintlig kategori.

Revison av 
verksamhetshandbok

Räcker det så här?
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Vad ska in till myndigheten?
Ansökan för ny typ i befintlig kategori.

Revision av 
verksamhetshandbok

Med ansökan

M.A.609
Maintenance data

M.A.608
Equipment and 

tools
M.A.607

Certifying staff
M.A.605
Facilities
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Manualguide MOM VHB
Vi har uppdaterat manualguider som finns på hemsidan!

Form 2



Frågor?
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Tack för mig!
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