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Underhållsintyg gällande för Bilaga1 luftfartyg enligt nationell tillämpning av CS-STAN.
1.SC/SR nummer

2. Titel och beskrivning av SC/SR

3. Giltighet

Typbeteckning

Serienummer

Registrering

SE4. Lista över ingående delar och utrustningsenheter (beskrivning/partnummer/antal)
5. Operativa begränsningar/berörda manualer.(Kopior på manualerna ska överlämnas till luftfartygsägaren).
6. Dokument som använts för framtagandet och införandet av denna SC/SR.
7. Instruktioner för fortsatt luftvärdighet. (Kopior på manualerna ska överlämnas till luftfartygsägaren).
8. Övrig information.
9.

Denna modifiering uppfyller samtliga kriterier som specificerats i denna SC
10.

Denna reparation uppfyller samtliga kriterier som specificerats i denna SR.
11. Underskrift ansvarig

Ansvarig/behörig för utfärdande av detta nationella underhållsintyg (Release to service).
Datum för utfärdande av underhållsintyg:

Namnförtydligande (TEXTAT MED STORA BOKSTÄVER)

Härmed intygar undertecknad att, såvida inte annat angivits, det arbete som anges i detta underhållsintyg har utförts enligt kraven i Transportstyrelsens
föreskrifter och att flygmaterielen med hänsyn till det aktuella arbetet kan tas i bruk.
AUB-tillståndsnummer / Certifikatsnummer

Underskrift

12. Underskrift ägare

Som ägare av luftfartyget intygar jag härmed att jag mottagit all relevant dokumentation från utfärdaren av detta dokument samt att jag därmed är medveten
om all påverkan och begränsningar som denna installation/reparation kan ha på luftfartyget.
Datum

Namnförtydligande (TEXTAT MED STORA BOKSTÄVER)

Underskrift

BSL14313, 1.0, 2017-10-25

Ifylld blankett ska arkiveras tillsammans med luftfartygets tekniska dokumentation.
Ifyllnadsinstruktioner
1.
SC/SR referensnummer (ex CS-SC001a)
2.
En kort beskrivning över installationen
3.
Luftfartygets typbeteckning, serienummer och registrering
4.
Redovisa de delar och utrustningsenheter inklusive partnummer som används, samt antal.
Referera om nödvändigt till bilagor.
5.
Redovisa luftfartygets berörda manualer. Ex flygmanual, underhållsmanual mm. Kopior ska
överlämnas till luftfartygets ägare

Transportstyrelsen
Sjö och luft
601 73 Norrköping
Besöksadress
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Telefon
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0771-503 503
011-18 52 56
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Här redovisas de underlag som använts för införandet av denna SC/SR i form av exempelvis
instruktioner, ritningar, elektriska scheman och dokument som visar hur SC/SR uppfylls. Alla
dokument ska redovisas med revisionsstatus. Till exempel ritning ”Fästplåt 01, rev A”, ”Schema
01, rev A” etc.
Redovisa de instruktioner för fortsatt luftvärdighet som berörs av denna SC/SR. Kopior ska
överlämnas till luftfartygets ägare.
Används om installatören anser att tilläggsinformation behövs
Installatörens signatur (AUB, flygtekniker eller ägare)
Ägarens signatur

