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1 ALLMÄNT 

1.1 Tillämpningsområde 

Denna luftfartsföreskrift tillämpas i Finland vid luftvärdighetsövervakning av sådana 
luftfartyg på vilka EASA-förordningen (216/2008) eller kommissionens förordningar 
som utfärdats med stöd av den inte tillämpas. Denna föreskrift tillämpas dock inte 
på luftfartyg och anordningar som anges i 6 § 2 mom. i luftfartslagen. 

1.2 Definitioner 

  I denna föreskrift avses med: 

EASA-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 
om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och 
inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets 
direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG; 

flygmekaniker en flygmekaniker som avses i luftfartsföreskrift PEL M3-4, inneha-
vare av certifikat för underhållspersonal enligt bilaga III (Del 66) i underhållsförord-
ningen samt innehavare av internationellt certifikat för flygmekaniker som uppfyller 
kraven i bilaga 1 (ICAO Annex 1) i den internationella konventionen om civil luftfart 
(FördrS 11/1949); 

http://www.trafi.fi/


 Luftfartsföreskrift 
2 (7) 

TRAFI/5811/03.04.00.00/2012 
 AIR M16-1 
 

 

 

underhållsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 om fort-
satt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och 
om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsupp-
gifter; 

godkänd underhållsorganisation en underhållsorganisation som godkänts av 
Trafiksäkerhetsverket, annan luftfartsmyndighet eller EASA; 

ICAO Internationella civila luftfartsorganisationen som grundades i enlighet med 
1944 års Konvention angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen); 

nationella luftfartyg luftfartyg som har definierats i bilaga II i EASA-förordningen 
och som avses i artikel 1 punkt 2(a) i EASA-förordningen för vilka nationella be-
stämmelser reglerar godkännande, underhåll och tillsyn av fortsatt luftvärdighet; 

luftvärdighetsgranskning granskning av ett luftfartygs luftvärdighet som utförs 
av Trafiksäkerhetsverket eller av en organisation som svarar för luftvärdighet eller 
av en luftvärdighetsinspektör som godkänts av Trafiksäkerhetsverket; 

granskningsbevis avseende luftvärdigheten ett bevis över utförd granskning av 
ett luftfartygs luftvärdighet utfärdat av Trafiksäkerhetsverket eller en av Trafiksä-
kerhetsverket godkänd organisation som svarar för luftvärdighet; 

 rekommendationsrapport en handling som upprättats av en av Trafiksäkerhets-
verket bemyndigad luftvärdighetsinspektör till Trafiksäkerhetsverket för beviljande 
av granskningsbevis avseende luftvärdighet eller för beviljande av tillfälligt flygtill-
stånd. 

1.3 Luftvärdighetsinspektörer 

För granskningen av nationella luftfartygs luftvärdighet kan Trafiksäkerhetsverket 
som hjälp använda sådana organisationer som svarar för luftvärdigheten som avses 
i underhållsförordningen eller i 24 § i luftfartslagen eller inhemska experter, som 
kan vara 

a) enligt kapitel G och I i underhållsförordningen eller 24 § i luftfartslagen god-
kända organisationer som svarar för luftvärdigheten och som får utföra luft-
värdighetsgranskningar av nationella luftfartyg och bevilja granskningsbevis 
avseende luftvärdighet med de begränsningar och rättigheter som anges i 
Trafiksäkerhetsverkets tillstånd eller tilläggsvillkoren för utökningen av dess 
omfattning (G+I) 

b) ELA1-luftvärdighetsinspektörer enligt punkt M.A.901(g) i underhållsförord-
ningen, som kan upprätta rekommendationsrapporter till Trafiksäkerhetsver-
ket för beviljande av granskningsbevis avseende luftvärdighet för nationella 
luftfartyg inom ramen för de befogenheter som Trafiksäkerhetsverket beviljat 

c) innehavare av certifikat för flygmekaniker, som kan upprätta rekommenda-
tionsrapporter till Trafiksäkerhetsverket för beviljande av granskningsbevis 
avseende luftvärdighet för nationella luftfartyg inom ramen för de befogenhe-
ter som Trafiksäkerhetsverket beviljat. 

2 FÖRSTA LUFTVÄRDIGHETSGRANSKNING 

2.1 Trafiksäkerhetsverket utför den första luftvärdighetsgranskningen av ett na-
tionellt luftfartyg och utfärdar ett granskningsbevis avseende luftvärdighet eller 
ett tillfälligt flygtillstånd före beviljandet av det första luftvärdighetsbeviset eller 
flygtillståndet. 
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2.2 Vid den första luftvärdighetsgranskningen kontrolleras att luftfartyget uppfyl-
ler de krav på luftfartyg som är giltiga i Finland. Luftfartygets konstruktion, sy-
stem och anordningar samt utrustning granskas. Funktionen hos systemen provas 
och vid behov utförs en provflygning av luftfartyget. 

2.3 I syfte att fastställa luftvärdigheten ska de handlingar som berör luftfartyget 
och anges i punkterna 2.3.1–2.3.4 uppvisas. För luftfartyg som håller på att fär-
digställas ska dessutom de utredningar och handlingar uppvisas som särskilt fast-
ställs för amatörbyggda luftfartyg. 

2.3.1 Luftvärdighetsdokument 

a) Luftvärdighetsbevis eller motsvarande handling som består av 

1) exportluftvärdighetsbevis utfärdat av luftfartsmyndigheten i ursprungslan-
det eller 

2) giltigt luftvärdighetsbevis som uppfyller ICAO-kraven vid import från ett 
annat EU-land eller 

3) för ett kommersiellt tillverkat ultralätt luftfartyg som saknar exportluftvär-
dighetsbevis enligt punkt 1, luftvärdighetshandling som utfärdats av den 
föregående registreringsstaten eller luftvärdighetsförsäkran utfärdad av 
tillverkaren eller 

4) om luftfartyget saknar samtliga handlingar som anges ovan i punkt 1–3 
ska importören lämna en beskrivning av de åtgärder som vidtas på luftfar-
tyget för att ersätta de saknade luftvärdighetshandlingarna till Trafiksä-
kerhetsverket för godkännande; 

b) utredning av de gransknings- och underhållsåtgärder som vidtagits i samband 
med importen av luftfartyget; 

c) en aktuell flyghandbok godkänd av typcertifieringslandet om en sådan bok 
krävs vid typcertifieringen eller en godkänd flyginstruktionsbok med bilagor 
godkänd i Finland. Flyghandboken eller flyginstruktionsboken ska vara på 
finska, svenska eller engelska.  Dessutom ska en separat checklista finnas för 
luftfartyget. Om tillfälligt flygtillstånd söks för ett luftfartyg utifrån en luftvär-
dighetsgranskning behövs inte de dokument som anges i denna punkt c; 

d) Om luftfartyget har tillverkats med finskt byggtillstånd, finns de handlingar 
som krävs närmare beskrivna i luftfartsföreskriften för tillverkningen av ama-
törbyggda luftfartyg; 

e) underhållsprogram. Om ett tillfälligt flygtillstånd söks för ett luftfartyg utifrån 
en luftvärdighetsgranskning krävs inget underhållsprogram. 

2.3.2 Handlingar som berör vägning och utrustning 

a) Vikt- och balansbesked 

b) en förteckning över den utrustning som har ändrats efter vägningen; demon-
terad och monterad utrustning inklusive massor och massmoment. 

2.3.3 Handlingar som berör gångtid och teknisk tillsyn 

a) Resedagbok ur vilken framgår den totala flygtiden för luftfartyget, och 

b) teknisk redovisning ur vilken framgår 
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1) luftfartygets underhållsstatus och de motorer, propellrar och annan ut-
rustning med tidsbestämd tillsyn som är monterade i luftfartyget inklusive 
underhållsstatus för dessa 

2) den totala gångtiden för delar, anordningar och utrustning med begränsad 
brukstid som är monterade i luftfartyget samt antalet flygningar eller an-
vändningsgånger och kalenderålder 

3) åtgärder som vidtagits på grund av de luftvärdighetsdirektiv och service-
bulletiner som berör luftfartyget eller dess del, anordning eller utrustning, 
vem som har utfört åtgärderna och tidpunkterna för dem 

4) detaljerade uppgifter och handlingar som berör reparationer, modifieringar 
och specialgranskningar av luftfartyget och de delar, anordningar och ut-
rustningar i luftfartyget som är viktiga för flygsäkerheten 

c) andra underhållsdokument som luftvärdighetsinspektören begär och som har 
betydelse när luftfartygets luftvärdighet fastställs. 

2.3.4 Övriga dokument 

a) Radiotillstånd och 

b) försäkringsbevis. 

3 REGELBUNDEN LUFTVÄRDIGHETSGRANSKNING 

3.1 Den luftvärdighetsgranskning som ska utföras regelbundet efter utfärdat luft-
värdighetsbevis eller flygtillstånd kan vid sidan av Trafiksäkerhetsverket även ut-
föras av de organisationer och personer som anges i punkt 1.3 ovan. 

3.2 Luftvärdighetsgranskning utförs regelbundet på beställning av luftfartygets 
ägare, innehavare eller operatör. Vid luftvärdighetsgranskningen kontrolleras att 
luftfartyget uppfyller de vid granskningstidpunkten gällande kraven på fortsatt 
luftvärdighet. Luftfartygets konstruktion, system, anordningar samt utrustning 
och handlingar granskas. Vid behov utförs en provflygning. 

3.3 Vid granskningen ska följande handlingar som berör luftfartyget uppvisas: 

3.3.1 Luftvärdighetshandlingar 

a) Luftvärdighetsbevis eller flygtillstånd och granskningsbevis avseende luftvär-
dighet 

b) flyghandbok eller flyginstruktionsbok med bilagor 

c) underhållsprogram och 

d) vikt- och balansbesked. 

3.3.2 Handlingar som berör gångtid och teknisk tillsyn 

a) Resedagbok/-böcker 

b) teknisk redovisning 

c) protokoll från föregående luftvärdighetsgranskning 

d) handlingar över reparationer av skador, modifieringar och grundöversyner 
som har utförts efter föregående luftvärdighetsgranskning och 

e) andra underhållshandlingar som luftvärdighetsinspektören begär och som har 
betydelse när luftfartygets luftvärdighet fastställs. 
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3.3.3 Övriga handlingar 

a) Registreringsbevis 

b) försäkringsbevis för luftfartygets obligatoriska försäkringar och 

c) radiotillstånd. 

4 ÖVRIGA LUFTVÄRDIGHETSGRANSKNINGAR 

4.1 Trafiksäkerhetsverket utför luftvärdighetsgranskningen av ett nationellt luft-
fartyg i följande fall, om inte Trafiksäkerhetsverket har fattat annat beslut i ett 
specialtillstånd för åtgärden: 

a) när en stor modifiering av luftfartyget har utförts, 

b) när en stor reparation av skada på luftfartyget har utförts eller 

c) när översyn eller grundöversyn av luftfartyget har utförts. 

 Ingen luftvärdighetsgranskning krävs om ett luftfartygets tillverkare, som inte är 
en amatörbyggare, utfärdar underhållsintyg i de fall som anges i punkt a, b och c. 

 I det fall som anges i punkt a krävs ingen luftvärdighetsgranskning när modifie-
ringen är baserad på kompletterande typcertifiering (Supplemental Type Certifica-
te, STC) och en godkänd underhållsorganisation utfärdar underhållsintyg eller en 
stor modifiering är godkänd i det finska typintyget. 

 I de fall som anges i punkt b och c krävs ingen luftvärdighetsgranskning när en 
godkänd underhållsorganisation har utfärdat ett underhållsintyg. 

 4.2 Vid luftvärdighetsgranskningen kontrolleras att luftfartyget uppfyller de krav 
på luftfartyg som är giltiga i Finland. Luftfartygets konstruktion, system och an-
ordningar samt utrustning granskas. Funktionen hos systemen provas och vid be-
hov utförs en provflygning av luftfartyget. 

 4.3 Vid granskningen ska de handlingar som anges i punkt 3.3 och de utredningar 
och handlingar som berör ovan angivna åtgärder uppvisas. 

4.4 Trafiksäkerhetsverket utför en luftvärdighetsgranskning när ett exportluftvär-
dighetsbevis söks för ett typcertifierat nationellt luftfartyg. 

5 GRANSKNINGSBEVIS AVSEENDE LUFTVÄRDIGHET OCH GRANSKNINGSPROTO-
KOLL 

5.1 Trafiksäkerhetsverket eller enligt kapitel G och I i underhållsförordningen eller 
24 § i luftfartslagen godkända organisationer som svarar för luftvärdigheten upp-
rättar enligt sitt godkännande ett protokoll över luftvärdighetsgranskningen och 
ett granskningsbevis avseende luftvärdigheten utifrån luftvärdighetsgranskningen 
av vilka framgår luftfartygets luftvärdighet och i vilka antecknas det datum då 
granskningsbeviset avseende luftvärdigheten upphör att gälla. 
 
Granskningsprotokollet utfärdas på blankett LU3500A eller på en blankett med 
motsvarande innehåll. Granskningsbeviset utfärdas på blankett LU3838 eller på 
en blankett med motsvarande innehåll. 
 
I de fall då granskningsbeviset avseende luftvärdighet söks hos Trafiksäkerhets-
verket ska det sökas inom 90 dagar efter granskningen. De fel och brister som 
anges i punkt 5.3 samt förhindrar luftvärdigheten ska vara åtgärdade vid ansök-
ningstidpunkten. 
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När granskningsbeviset avseende luftvärdighet upprättas av en organisation som 
godkänts enligt kapitel G och I i underhållsförordningen eller 24 § i luftfartslagen 
ska det upprättas inom 90 dagar efter granskningen och de fel och brister som 
anges i punkt 5.3 samt förhindrar luftvärdigheten ska vara åtgärdade vid tidpunk-
ten för upprättande. Kopior på granskningsprotokollet och granskningsbeviset ska 
skickas till Trafiksäkerhetsverket inom 10 dygn efter det datum då gransknings-
beviset beviljades. 

5.2 De personer som avses i underpunkterna b och c i punkt 1.3 upprättar enligt 
den auktorisation Trafiksäkerhetsverket utfärdat ett granskningsprotokoll för luft-
värdighetsgranskningen som innehåller en rekommendationsrapport till Trafiksä-
kerhetsverket för beviljandet av granskningsbevis avseende luftvärdighet. 

Vid regelbundna luftvärdighetsgranskningar söks granskningsbevis avseende luft-
värdighet på Trafiksäkerhetsverkets blankett LU3501 som kan hämtas via verkets 
nättjänst. 

5.3 I granskningsprotokollet anges de fel och brister som har fastställts samt en 
utsatt tid när dessa ska vara åtgärdade. En förutsättning för att granskningsbevi-
set avseende luftvärdighet ska gälla är att fel och brister beaktas och åtgärdas 
inom de utsatta tider som anges i granskningsprotokollet. 

5.4 Granskningsbevis avseende luftvärdighet för ett luftvärdigt luftfartyg beviljas 
för 36 månader från 

a) det datum då giltigheten för föregående granskningsbevis avseende luft-
värdighet upphör om granskningen utförs inom högst 90 dagar före giltig-
hetstidens slut eller 

b) det datum då granskningsbeviset undertecknas. 

6 FLEXIBILITET I GRANSKNINGSTIDERNA 

6.1 Trafiksäkerhetsverket kan på grund av granskningsarrangemangen av särskil-
da skäl förlänga giltighetstiden för granskningsbeviset avseende luftvärdighet för 
ett nationellt luftfartyg med högst sex (6) månader. I detta fall beviljas ett nytt 
bevis eller ett tillfälligt flygtillstånd för den förlängda tiden. 

6.2 Trafiksäkerhetsverket kan bevilja ett tillfälligt flygtillstånd för överföringsflyg-
ning om till exempel luftfartyget flygs till en annan ort för luftvärdighetsgransk-
ning när granskningsbeviset avseende luftvärdighet har upphört att gälla. Till-
ståndsansökan i fri form skickas till Trafiksäkerhetsverket. 

7 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

7.1 De luftvärdighetsgranskningar som inletts innan denna föreskrift har trätt i 
kraft ska slutföras senast den 31 december 2012. Om de fel och brister som är 
angivna i granskningsprotokollet för luftfartyget efter denna tidpunkt inte är kvit-
terade och någon rekommendationsrapport för granskningsbevis avseende luft-
värdighet eller för beviljande av tillfälligt flygtillstånd inte kan utfärdas ska en ny 
luftvärdighetsgranskning beställas för luftfartyget. 

7.2 De nya krav på uppvisande av handlingar som berör underhållsprogram och 
separat teknisk redovisning som ingår i denna föreskrift träder i kraft samtidigt 
som föreskrifterna om underhållsprogram och separat teknisk redovisning träder i 
kraft. 
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7.3 I avvikelse till punkt 1.3 ovan kan en rekommendation utfärdas utan flygme-
kanikercertifikat av en innehavare av en auktorisation för nationell luftvärdighets-
inspektör som har utfärdats före denna föreskrift träder i kraft eller som har för-
nyats senast den 31 december 2012 tills den auktorisation som är i kraft den 31 
december 2012 upphör att gälla.   

 

 

Tuomas Routa 

överdirektör 

 

 

Johanna Isoaho 

jurist 
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