
Varmt välkomna!

Seminarium luftvärdighet för CAO, NLO, AUB, Del-ML och 
tekniker
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Björn Holm Sektionschef teknisk operation

Oktober 2021
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Innehåll
• Dagens agenda
• Status på tillstånd, organisationer inom luftvärdighet
• Genomförda verksamhetskontroller, ändringar och tillträdeskontroller de 

senaste 12 mån
• Status på tillstånd som återstår att konvertera/avveckla
• Ändringar i organisationen hos TS, gällande från den 1 okt 2021
• Hur TS jobbar för skapa ett standardiserat sätt
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Dagens agenda

Länk till agenda
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Tillstånd status på org. inom luftvärdighet
• Del-145 48 + 2 ansökningar
• Del-MF 6
• Del-MG 34
• Del-CAMO 13 + 19 ansökningar (9 ej sökt?)
• Del-CAO 8 + 4 ansökningar (4 ej sökt?)
• AUB 13
• NLO 3
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Genomförda VK, ändringar och TK 
• Vi har genomfört 146 st VK fördelat på Del-MF, AUB, Del-145, 

Del-MG och Del-CAMO organisationer, inkl. line station och 
sub-contractors

• Vi har genomfört 135 st ändringar varav 30 st
tillträdeskontroller 

• Vi har genomfört 8 st Del-CAO konverteringar
8 st Del-CAMO konverteringar och 5 st nya Del-CAMO

VK = Verksamhetskontroller TK = Tillträdeskontroller 
Genomförts genom besök (alt. digitalt) ”desktop”
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Tillstånd som återstår att konvertera/avveckla
• Del-MF 

– 6 st tillstånd återstår att konvertera eller avveckla

• Del-MG
– 34 st tillstånd återstår att konvertera eller avveckla

(fristående eller del av AOC)

Tillståndsformerna MF och MG upphör den 24 mars 2022 
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Ändringar i organisationen hos TS, 1 okt 2021

• Tillstånd och tillsyn
– Del-CAMO (Del-MG)
– NLO
– Del-145

– Del-CAO (Del-MF, Del-MG)
– AUB

• Besiktningsprogrammet, ACAM
• SANA / SACA / SAFA
• Utrikes verkstadstillstånd, FAA, TCCA, 

ANAC

Tillstånd och tillsyn
• Del-21G (Tillverkningsorganisationer)
• Del-21 H, I, P (Import / transfer)
• Del-147 (Utbildningsorganisationer)

• Del-66 (Teknikercertifikat)

Sektionen för teknisk operation Sektionen för utbildnings och 
tillverkningsorganisationer
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Nytt på sektionen för Teknisk Operation

• Det är f,n 10 inspektörer i Kista som jobbar med fortsatt luftvärdighet (en
vakans), 5 inspektörer jobbar med underhållsverkstäder. 
Sektionen har en chef, 2 administrativa handläggare.

• Nytt på inspektörssidan sedan senaste seminariet (2019):
– Johan Brunnberg började den 1 juni 2020
– Olle Larsson slutade den 30 juni 2020
– Torbjörn Segerström slutade den 31 januari 2021
– Sverre Rosmark började den 1 februari 2021.
– Tobias Hullegård slutade den 15 september 2021
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Hur TS jobbar för skapa ett standardiserat sätt
• Informerar på seminarier - som det här.
• Vi skapar guider, mallar och andra stöd som vi publicerar på 

TS web.
• Vi använder oss av fokusområden vid VK.
• Vi skapar interna rutinbeskrivningar, vägledningar, mallar, 

checklistor och genomför vidareutbildningar för att 
samordna oss på TS.

VK = Verksamhetskontroller
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