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Scope vs Certifierande personal

• I regelverket för Del-145 finns regler som talar om att 

som tillståndshavare måste man alltid se till att ha 

tillräckligt med personal med rätt kompetens för att 

kunna utföra det jobb som är beställt och för att 

upprätthålla tillståndet.

• Regler som tar upp det här är bla 145.A.30(d) som du 

ser på nästa bild, men även 145.A.35.
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Regler
145.A.30(d)

The organisation shall have a maintenance man-hour plan showing 

that the organisation has sufficient staff to plan, perform, 

supervise, inspect and quality monitor the organisation in 

accordance with the approval. In addition the organisation shall 

have a procedure to reassess work intended to be carried out when 

actual staff availability is less than the planned staffing level for any 

particular work shift or period. 
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EASA STI

• Vid EASA standardiseringsaudit hos oss den 13-17 Maj 

2019 hittades ett tillstånd som inte stämde överens med 

personalens behörigheter.

• TS gjorde då en jämförelse på alla tillståndshavare 

mellan tillståndet, scope i MOE 1.9 och personalens 

behörigheter.

• Vi hittade då fler tillstånd där tillståndet inte stämde mot 

personal och behörigheter. 
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Vad beror det på?

• I ett av fallen så hade vi (TS) gett ut ett tillstånd och inte kontrollerat 

limitering/begränsning i företagets scope MOE 1.9. Här har vi 

ändrat våra procedurer så att det inte ska hända igen.

• I det andra fallen verkar det som att man haft personal som slutat 

och att man missat kontrollera om det påverkar tillståndet.
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145.A.85 Ändringar i organisationen

Följande ändringar ska ansökas om till myndigheten.

• Namnet på organisationen

• Ändring av adress

• Utökning med verksamhet på andra orter

• Byte av Accountable manager

• Någon av de nominerade personerna

• Ändring av lokaler, utrustning, verktyg, materiel, procedurer, 

omfattning, eller certifierande personal som kan påverka tillståndet.
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Procedur MOE

Det behövs en procedur i MOE som beskriver hur ni 

fångar upp en eventuell påverkan på er verksamhets 

omfattning vid ändringar enligt 145.A.85 punkt 6.

Ändring av:

lokaler, utrustning, verktyg, materiel, procedurer, 

omfattning, eller certifierande personal som kan 

påverka tillståndet.
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Slut!


