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Ansökan steg för steg för auktorisering som ELA1 luftvärdighetsgranskare 
 
1. Sammanställ alla dokument till ansökan:  
 

a. Ansökan (använd anvisad blankett) som beskriver vad ni vill ansöka om.  
 
b. EASA Form 4, CV med uppgifter luftvärdighetsgranskare där alla nuvarande åtaganden och 
erfarenheter ska finnas beskrivna.  
 

Bevis på att du uppfyller 6/24 månaders krav på certifierande personal enligt 66.A.20(b). 
Innehavaren av ett certifikat för luftfartygsunderhåll får inte utöva certifieringsbefogenheter 

såvida han eller hon inte  
1. uppfyller tillämpliga krav i Del M och/eller Del 145,  
2. under den föregående tvåårsperioden har antingen haft sex månaders underhållserfarenhet i 

enlighet med de befogenheter som medges av certifikatet för luftfartygsunderhåll eller 
uppfyllt villkoren för utfärdande av tillämpliga befogenheter,  

3. har förmåga att läsa, skriva och kommunicera på en begriplig nivå på det eller de språk på 
vilket/vilka man skrivit den tekniska dokumentationen och de förfaranden som är nödvändiga 
för att utfärda underhållsintyget. 

 
Information:  
Ni kan påverka handläggningstiden genom att vara väl förberedd och förse oss med kompletta 
handlingar.  

 
2. Skicka in ansökan till: Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen 601 73 Norrköping  

3. Betala förskottsfakturan som Transportstyrelsen skickar ut.  

4. Transportstyrelsen granskar ansökan när betalningen kommit in.  

5. Transportstyrelsen gör en tillträdeskontroll på plats hos er efter överenskommelse och 
avisering.  

 
Vid tillträdeskontroll:  
Utförs en bedömning för att förvissa sig om att sökanden uppfyller relevanta kunskapskrav 
beträffande regler för: 

• Initial luftvärdighet (1702/2003 (ersätts av 748/2012 den 10 september 2012)). 
• Fortsatt luftvärdighet (2042/2003). 
• Operativa krav. (BCL, LFS, TSFS). 

 
Utförs en luftvärdighetsgranskning under ”supervision” för att förvissa sig om att sökanden: 

• Uppfyller kraven för utförande av luftvärdighetsgranskning. 
• Kan tillämpa checklista för utförande av luftvärdighetsgranskning och förstår innehållet i 

checklista/rekommendationsrapport  
 

Sökanden förutsätts tillhandahålla en lokal i lämplig storlek för det luftfartyg som ska användas vid 
”supervision” samt att hålla aktuell dokumentation tillgänglig för densamma, tillgång till internet är 
också nödvändigt. 

6. Auktorisation utfärdas efter att tillträdeskontroll genomförts med godkänt resultat.  
Ditt namn och din verksamhetsort kommer att publiceras på Transportstyrelsens hemsida, så att 
flygplansägare kan se att du har en auktorisation.  

 
7. Slutfaktura skickas till er. Transportstyrelsen fakturerar all nedlagd arbetstid.  
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