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Ansökan om revision och  

för kännedom.  
AMP och CAME 
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L1849, L1887 

Använd blankett för att underlätta, så att det kommer 
snabbare till rätt handläggare 

• L1849 AMP 
• Den här blanketten används av CAMO (luftvärdighetsorganisation) eller ägaren 

(luftvärdighetsansvarig) för att ansöka om revision av AMP eller för kännedom från CAMO 
vid indirekt godkännande. 

• L1887 CAME 
• Den här blanketten används av CAMO (luftvärdighetsorganisation) för att ansöka 

om revision av CAME eller för kännedom vid indirekt godkännande. 
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L1849 

OBS: Olika adresser 
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L1887 
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Detaljeringsgrad i 
underhållsprogram 



Detaljeringsgrad i underhållsprogram 

Ett exempel där brister i detaljeringsgraden i 
underhållprogrammet kan ha bidragit till ett haveri. 

• Referens: SHK Slutrapport RL 2015:11 
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Detaljeringsgrad i underhållsprogram 

Utdrag från haverirapport SHK RL 2015:11 
”2.2.5 Orsaken till motorstoppet 
Händelsen orsakades av att backventilen i bränslets 

transfereringssystem hade en nedsatt funktion på grund av 
föroreningar vilket medförde att återstående bränsle inte kunde utnyttjas 
och motorn stannade därför på grund av bränslebrist. 

Bidragande till händelsen har varit att en av typcertifikatinnehavaren 
föreskriven underhållsåtgärd inte genomförts.” 
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Detaljeringsgrad i underhållsprogram 

Information: 
• I underhållprogrammet fanns underhållsåtgärd för byte 

av External Fuel Filter var 300:e FH. 
• Luftfartyget hade inte modifierats till denna status. 

(Dvs inget filter monterat) 
• Enligt tillverkarens instruktioner skulle 

bränsletransfereringsystemet (med check valve) 
funktionsprovas årligen om man inte hade filtret. 

• Detta årliga funktionsprov hade inte utförts sedan 
import 2009. 
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• Ett antal årliga funktionsprov (inkl  checkvalve) har inte utförts.  
• Filterbytet har  inte kunnat bytas då det inte funnits någon installation. 
     Den som skulle ha utfört det planerade filterbytet har inte rapporterat 

att det inte fanns något att byta? 

OBS: CAMO/AMP har ej verifierats med tidslinjen. 

Detaljeringsgrad i underhållsprogram 
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Import 2009 
3544 FH 

Haveri 2014 
4162 FH 

Planerat filterbyte 
enligt AMP 

3701 FH 

Planerat filterbyte 
enligt AMP 

4001 FH 

CAMO 1 
AMP 1 

CAMO 2  
AMP 2 

CAMO 3 
AMP 3 

? 



Detaljeringsgrad i underhållsprogram 

Summering 
Det är viktigt att: 
1. underhållsprogrammet är anpassat (”skräddarsytt”) för 

luftfartygsindividen så att rätt underhåll kan utföras. 
2. underhållsinstansen  

(Del-145, Del-M(F), Del-66) återrapporterar till 
luftvärdighetsansvarig när en underhållsuppgift inte 
kan utföras enligt beställning. 

3. luftvärdighetsansvarig ”ankomstkontrollerar”  
underhållshållsdokumentationen efter utfört underhåll. 
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Kontroll av 

underhållsdokumentation 



Fått vad som beställt? 

CAMO Del-145 verkstad 

Beställning 
Underhåll enligt AMP 

Detaljeringsgrad 

Luftvärdighetsdokumentation 
Underhållsdokumentation 

CRS  
+ Detaljerad 

underhållsdokumentation 

Några av CAMO’ns uppgifter 
(M.A.708(b)(4,9)) 

• Se till att allt underhåll utförs enligt AMP 
•Hantera/arkivera underhållsdokumentation 
•CAME 3.2 Quality audit of aircraft  

Syfte M.A.305 
• Veta (bevisa) vad som är utfört. 
• Planera för nästa tillfälle 

WO 

Planering WO beredning 

Notera mått 
(AMC 145.A.50(b) 

Avvikelserapportering 

∆ 

Arkivering 
Arkivering 

Genomförd 
beställning 

Genomförd 
WO 

Utföra 

Sammanställa 

∆ 

Överföra 

∆ 
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Foliering av 

luftfartyg 



Foliering av luftfartyg 

Foliering av luftfartyg 
(Vinyl Cover Shrink Wrap) (”Taxi-tejpning”) 
• Exempel: 
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Foliering av luftfartyg 
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Statiska 
intaget 

Korrosions-
möjlighet? 

Dekalerna för 
anvisning av 

dörröppning? 



Foliering av luftfartyg 

Tillåtet att ”foliera”? 
• Ja - Om det står i AMM eller  
• någon annan godkänd instruktion. (Modifiering) 
 
Folieringen (”tejpen”) 
• EASA Form 1 eller Standard Part…… 
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Återkoppling  

FAA Form 8130-3 



MFL AIR 4-2015 
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Nya delar  
med 8130-3  

Ska vara certifierade av 
tillverkaren  
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Att tänka på: 
4-Namn på tillverkaren 
4-Tillverkarens certifikatnummer 
11- New 
13- Vid ny del 
13c-Rätt funktion 
 
DMIR=Designated Manufacturing 
Inspection Representative 
 Gäller fortfarande 



Ny del. 8130-3 från annan än tillverkaren   
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OBS: 
13c-DART=Designated 
Airworthiness Representative 
maintenance 
 

Nya möjligheter 
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Nya möjligheter 

BASA, artikel 4, Allmänna bestämmelser, pkt C 
• Parterna ska erkänna varandras system för delegering till av 

parterna utsedda personer eller reglerade enheter som existerar den 
dag detta avtal träder i kraft såsom likvärdiga när det gäller att uppfylla 
respektive parts lagstadgade krav. …… 

• Vilket medför att medlemsstaterna i EU inte kan neka delar med FAA 
Form 8130-3 utfärdade av utsedda personer (Designees). 

• Men MAG rev 5 – från should till must 
 (1) New Components. 

i) New components must be traceable to the OEM as specified in the Type Certificate 
(TC) holder’s Parts Catalogue and be in a satisfactory condition for installation. A 
release document issued by the OEM or Production Certificate (PC) holder must 
accompany the new component. The release document must clearly state that it is 
issued under the approval of the relevant AA under whose regulatory control the 
OEM or PC holder works. 



Ny del. 8130-3 från annan än tillverkaren  
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13c-DART=Designated 
Airworthiness Representative 
maintenance 
 
Tillåtet om DART´n har rätt 
“funtion code enligt tabell 15-3 i 
FAA Order 8100.8D 
 

Nya möjligheter 
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DAR Directory och FAA Order 8100.8D 

Från DAR 
Directory 

Föregående 
FAA 8130-3 

Från FAA 
Order  

Directory 



Sammanfattning 
• Ansökan och för kännedom - AMP och CAME 
• Detaljeringsgrad i underhållsprogram 
• Kontroll av underhållsdokumentation 
• Foliering av luftfartyg 
• Återkoppling FAA Form 8130-3 
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