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Ansökan om typcertifikat, tillägg 
till typcertifikat (TTT), ändring 
av typcertifikat och TTT, samt 
reparationer 

Detta formulär ska användas vid ansökan om typcertifikat, tillägg till typcertifikat (TTT), ändring av typcertifikat 
och TTT, samt reparationer enligt TSFS 2020:85. 
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 Uppgifter om den sökande 

1.1. Er referens 

1.2. Kontaktuppgifter 
Namn (organisation) Organisationsnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

1.3. Kontaktperson 
För- och efternamn 

Telefonnummer E-postadress

2 Faktureringsadress (behöver inte fyllas i om samma som i 1.2 ovan) 
Adress 

Postnummer Ort 

Eventuell referens 

3 Verksamhetens omfattning 

☐ Verksamheten omfattar luftfartyg för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet,
flygräddning, brandbekämpning, gränskontroll, kustbevakning eller vissa liknande verksamheter.
Ange vilken/vilka verksamheter enligt ovan: 

☐ Verksamheten omfattar historiska och före detta militära bemannade luftfartyg (inkl. kopior av
dessa)

☐ Verksamheten omfattar bemannade luftfartyg som är speciellt konstruerade eller ombyggda för
forskningsändamål eller experimentella eller vetenskapliga ändamål och sannolikt framställs i
mycket begränsat antal.

☐ Verksamheten omfattar bemannade ballonger och luftskepp för max två personer, som är
konstruerade för en volym på högst 1200 m3 (varmluft) och 400 m3 (gas).
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4 Uppgifter om luftfartyget 
Luftfartygstyp och modell: Registreringbeteckning: Beteckning (TC/TTT/M-nummer): 

5 Ändamål med ansökan 

Typ av godkännande Klassificering Kommentarer 
5.1 
☐ Typcertifikat ☐ Fullständigt

Begränsat☐

Beteckning på godkänd konstruktionsorganisation 
eller motsvarande:  

5.2 
☐ Ändring av
typcertifikat

☐ Större ändring
☐ Mindre ändring

Beteckning på godkänd konstruktionsorganisation 
eller motsvarande (vid större ändring):  

5.3 
☐ Tillägg till
typcertifikat (TTT)

☐ Nytt
Större ändring
Mindre ändring

☐

☐

Beteckning på godkänd konstruktionsorganisation 
eller motsvarande (vid större ändring och nytt 
godkännande):   
5.4 
☐ Reparation ☐ Större reparation

Mindre reparation☐

Beteckning på godkänd konstruktionsorganisation 
eller motsvarande (vid större reparation):  



Ansökan om typcertifikat, tillägg 
till typcertifikat (TTT), ändring 
av typcertifikat och TTT, samt 
reparationer 

3 (4) 

6 Bifogade dokument till ansökan 

7 Annan information 

Jag intygar att jag har befogenhet att skicka denna ansökan till Transportstyrelsen och att all information som 
lämnats i ansökan är korrekt och fullständig.  

Jag är införstådd med att Transportstyrelsen kommer ta ut avgift för handläggning av denna ansökan i 
enlighet med gällande avgiftsföreskrift.  

8 Underskrift 
Datum Ort 

Namnförtydligande Titel/befattning 

Underskrift 

Denna ansökan skickas med e-post till luftfart@transportstyrelsen.se 

eller per post till: 

Transportstyrelsen 
601 73 Norrköping 



Ansökan om typcertifikat, tillägg 
till typcertifikat (TTT), ändring 
av typcertifikat och TTT, samt 
reparationer 

4 (4) 

Instruktioner för ifyllnad av ansökan om typcertifikat, ändring av typcertifikat, tillägg till typcertifikat, 
och reparationer 

1.1 Er referens 
Ange internt referens- eller dokument-ID för ansökan. 

1.3 Kontaktperson 
Kontaktuppgifter till person som kommer vara huvudsaklig kontaktperson med Transportstyrelsen för den här 
ansökan.  

3. Verksamhetens omfattning
Kryssa i ett eller flera av alternativen beroende på vad som passar in för den aktuella organisationen. Om
verksamheten omfattar luftfartyg för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, flygräddning,
brandbekämpning, gränskontroll, kustbevakning eller vissa liknande verksamheter och tjänster, ska det anges
vilken eller vilka av dessa verksamheter som är tillämpliga för den här ansökan.

För så kallade standardändringar och standardreparationer krävs inget särskilt godkännande så länge 
tillämpliga procedurer följs. 

4. Uppgifter om luftfartyget
Luftfartygstyp och modell: ange befintligt namn på luftfartyget inkl. modell/variant, så som det står i
typcertifikatet (ex. Boeing 737-600). Gäller ansökan ett nytt typcertifikat ska förslag på namn anges istället.

Registreringsbeteckning: behöver endast anges om ansökan gäller enskilda individer av luftfartyg och om 
beteckning finns. 

Beteckning (TC/TTT/M-nummer): ange om det finns en befintlig beteckning på typcertifikat (TCDS) eller 
tillägg till typcertifikat (STCDS), som ansökan gäller för (ex. M 1264/17). 

5. Ändamål med ansökan
Ange om ansökan gäller för typcertifikat, ändring av typcertifikat, tillägg till typcertifikat eller för ett
reparationsgodkännande. Observera att en ansökan om en större ändring av ett typcertifikat endast kan göras
av typcertifikatinnehavaren. I annat fall ska en ansökan om tillägg till typcertifikat göras.

Vid ansökan om typcertifikat och tillägg till typcertifikat, inkl. större ändringar av dessa, samt vid större 
reparationer krävs att den sökande har en godkänd konstruktionsorganisation med korrekt behörighet, eller 
något annat liknande godkännande. Ange befintligt referensnummer eller beteckning på det godkännandet. 
Ange i kommentarsfältet om det finns en aktuell ansökan för ett sådant godkännande registrerat hos 
Transportstyrelsen. 

6. Bifogade dokument till ansökan
Ange förteckning över de dokument som bifogas tillsammans med denna blankett i ansökan. På
Transportstyrelsens webbplats finns information om vilken dokumentation som behöver bifogas för respektive
typ av ansökan.

7. Annan information
Ange eventuell annan information om ansökan som kan vara relevant för Transportstyrelsen att känna till.
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		TSL7403t-ansokan-om-godkannande-av-TC-andringar-TTT-rep.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 20

		Underkänt: 7




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Underkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Underkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Underkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Underkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Underkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Underkänt		Relevant kapsling
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