Ansökan om nationella miljö- och
luftvärdighetshandlingar
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Denna blankett ska endast användas för att ansöka om miljö- och luftvärdighetshandlingar för luftfartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande av flygmateriel samt nationella luftvärdighetshandlingar.

Ansökan gäller
Nationellt luftvärdighetsbevis
Nationellt flygtillstånd
Miljövärdighetsbevis

Nationalitets- och
Registreringsbeteckning

Exportluftvärdighetsbevis
Import

SE-

Personnummer/Organisationsnummer

Namn/Företag

Adress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-postadress

Exporterande land (import från)

Exporteras till

Luftfartygets ordinarie uppställningsplats

Luftfartygets användning

Kommersiellt

Privat bruk

Bifogas

Luftvärdighetsdeklaration (från ägare eller brukare)

Ja

Nej

Anm. Den som äger ett luftfartyg som används vid luftfart eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som brukar det i hans ställe skall se till att
luftfartyget är luftvärdigt. Ägaren eller brukaren skall därvid till Transportstyrelsen snarast anmäla sådant som har betydelse för luftvärdigheten och även i övrigt
lämna de upplysningar som behövs för tillsynen. (Luftfartslagen 3 kap 7§).

Försäkran
Härmed intygar jag:
•
•
•

att de uppgifter som har lämnats i ansökan är riktiga
att luftfartyget har märkts / kommer att, innan första flygning, märkas med nationalitets- och registreringsbeteckning i enlighet med Transportstyrelsens
föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg och
att alla tillämpliga handböcker, skyltar, förteckningar och instrumentmarkeringar samt annan nödvändig information som krävs enligt tillämpliga
certifieringsspecifikationer är skrivna på svenska eller engelska.

Ort och datum

Namnförtydligande

Ägarens/Brukarens eller dennes företrädares namnteckning

Fullmakt bifogas

För luftfartyg som importeras till Sverige ska även nedanstående uppgifter fyllas i
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(* = enligt typcertifikat, typspecifikation, typintyg, byggtillstånd)
Tillverkare

Luftfartygstyp *

Tillverkningsnummer

Tillverkningsår

Total gångtid (TSN)

Totala antalet landningar (CSN), om tillämpligt

Motortillverkare*

Motortyp*samt tillverkningsnummer

Propellertillverkare*

Propellertyp* samt tillverkningsnummer

Ljudnivå

Källa (om möjligt, hänvisning till ”record number” i lista avseende buller)

Modifieringar som påverkar bullervärdena

Max startmassa (kg)

Max landningsmassa, om tillämpligt (kg)

Bifoga bilagor i enlighet med Transportstyrelsens aktuella checklista för import

Bilagor bifogas

Antal:

Övrigt:

Skickas till: arc@transportstyrelsen.se eller via brev till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping
Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.

