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1 ALLMÄNT 
 

1.1 Tillämpningsområde 
 

Denna luftfartsföreskrift tillämpas i Finland på kraven på sådan underhållspersonal för luftfar-
tyg på vilka EASA-förordningen (216/2008) eller någon annan på denna grundad förordning 

utfärdad av kommissionen 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 faststäl-
lande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en euro-

peisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning 

(EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG; 
 

FAA (Federal Aviation Authority) myndigheten för civil luftfart i USA; 
 

sportflygmekaniker innehavare av certifikat för flygmekaniker med begränsade rättigheter 
som inte uppfyller kraven på certifikat för flygmekaniker enligt ICAO Annex 1 men som upp-

fyller de nationella kraven enligt denna föreskrift; 
 

underhåll allt grundläggande underhåll, regelbundet underhåll, reparation, inspektion, modifi-

ering av luftfartyg eller luftfartygsdelar eller reparation av fel eller kombinationer av dem med 
undantag för tillsyn före flygning; 
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flygmekaniker innehavare av certifikat för flygmekaniker som uppfyller kraven i bilaga 1 
(ICAO Annex 1) i den internationella konventionen om civil luftfart (FördrS 11/1949) eller som 

har certifikat för underhållspersonal enligt bilaga III (Del 66) i underhållsförordningen; 

 
underhållsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvär-

dighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av 
organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter; 

 
ICAO Internationella civila luftfartsorganisationen som grundades i enlighet med 1944 års 

Konvention angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen); 
 

ICAO:s handbok ICAO:s publikation Doc 7192, Training Manual, Part D-1, Aircraft Main-

tenance, som finns på ICAO:s webbplats www.icao.int och som Trafiksäkerhetsverket ger 
ytterligare information om; 

 
ICAO-luftvärdighetsbevis luftvärdighetsbevis som beviljats sådant typcertifierat luftfartyg 

på vilket EASA-förordningen inte tillämpas; 
 

luftfartygsgrupp en luftfartygsgrupp som antecknats i luftvärdighetsbeviset eller flygtillstån-
det, såsom flygplan, helikoptrar, gyroplan, ultralätta flygplan, segelflygplan; 

 

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 bestämmelser reglerar 

godkännande, underhåll och tillsyn av fortsatt luftvärdighet; 
 

luftvärdighetsgranskare flygmekaniker eller sportflygmekaniker som har rätt att göra luft-
värdighetsgranskningar på nationella luftfartyg och upprätta rekommendationsrapporter till 

Trafiksäkerhetsverket för beviljande av granskningsbevis; 
 

luftvärdighetsbevis ICAO-luftvärdighetsbevis för historiska luftfartyg som avses i punkt a) i 

bilaga II till EASA-förordningen och som beviljas av Trafiksäkerhetsverket;  
 

flygtillstånd flygtillstånd eller temporärt flygtillstånd som Trafiksäkerhetsverket beviljar luft-
fartyg som avses i punkt b), c), d), e), f) och h) i bilaga II till EASA-förordningen; 

 
annat än ett enkelt luftfartyg ett motoriserat luftfartyg vars största tillåtna startmassa 

(MTOM) är minst 2730 kg; 
 

ägare/underhållare luftfartygets ägare, delägare eller användare som införts i luftfartygsre-

gistret, eller en röstberättigad medlem i en förening, som underhåller ett enkelt luftfartyg som 
han eller hon äger eller använder eller som ägs eller används av en förening och som har eller 

har haft flygcertifikat för den luftfartygsgrupp som underhållet gäller; 
 

grundläggande underhåll mer omfattande inspektion och underhåll av luftfartygets kon-
struktioner, utrustning och system än vid regelbundet underhåll; 

 
grundöversyn avser underhåll där luftfartyget restaureras i ett skick som nästan motsvarar 

ett nytt luftfartyg; vid grundöversyn demonteras luftfartyget helt samt inspekteras, testas och 

repareras, delar och utrustning byts ut vid behov, varefter luftfartyget monteras ihop; 
 

mindre reparation av fel eller skador reparation av skador eller fel som inte definieras som 
större reparationer; 

 

http://www.icao.int/
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rekommendationsrapport en handling som upprättats för Trafiksäkerhetsverket av en luft-
värdighetsgranskare för beviljande av granskningsbevis avseende luftvärdighet eller för bevil-

jande av temporärt flygtillstånd; 

 
större modifiering sådan modifiering som väsentligt kan inverka på 

luftfartygets egenskaper, i synnerhet på hållfastheten, prestandan, massan, tyngdpunktsläget, 
flygegenskaperna eller andra egenskaper som inverkar på luftvärdigheten eller på bullret; 

 
större reparation av fel eller skador reparation av fel eller skador 

 
a) som, om den inte utförs korrekt, väsentligt kan inverka på luftfartygets egen-

skaper, i synnerhet på hållfastheten, prestandan, massan, tyngdpunktsläget, 

flygegenskaperna, motorns funktion eller andra egenskaper som inverkar på luft-
värdigheten, eller 

 
b) som inte utförs enligt typcertifikatinnehavarens eller tillverkarens instruktioner 

eller allmänt accepterade metoder inom luftfart eller som inte kan utföras med 
enkla, sedvanliga metoder; 

 
enkelt luftfartyg ett icke-motoriserat eller motoriserat luftfartyg, vars konstruktion är enkel 

och vars största tillåtna startmassa (MTOM) är under 2730 kg. 

 
 

2 FLYGMEKANIKER 
 

2.1 Förutsättningar för beviljande av certifikat för flygmekaniker 
 

2.1.1 Ålder 
 

Sökanden ska ha fyllt 18 år. 

 
2.1.2 Uppgifter 

 
Sökanden ska i enlighet med ICAO:s handbok visa att han eller hon har tillräcklig kännedom 

om följande läroämnen beroende på de ansökta behörigheterna: 
 

a) Luftfartsbestämmelser och luftvärdighetskrav: nödvändiga bestämmelser och fö-
reskrifter med tanke på innehavaren av certifikatet för flygmekaniker, inklusive 

tillämpade luftvärdighetskrav, krav på typcertifiering av luftfartyg och fortsatt 

luftvärdighet samt krav på godkända underhållsorganisationer för luftfartyg och 
på deras förfaranden; 

b) naturvetenskap och allmän kännedom om luftfartyg: grundläggande matematik, 
måttenheter, grundläggande teoretiska kunskaper om fysik och kemi tillämpade 

på underhåll av luftfartyg; 
c) luftfartygets konstruktion och teknik: egenskaperna hos och användningen av 

konstruktionsmaterial för luftfartyg, inklusive principerna och funktionen för luft-
fartygets konstruktioner, fästteknik, motorer och motorsystem, mekaniska, hyd-

rauliska och elektroniska kraftkällor, luftfartygets instrument och displaysystem, 

luftfartygets styrsystem, system för flygnavigering och radiokommunikation; 
d) underhåll av luftfartyg: uppgifter som krävs för att säkerställa luftfartygets fort-

satta luftvärdighet, inklusive metoder som används i grundläggande underhåll, in-
spektion, byte och modifiering av luftfartygets konstruktioner, delar och system 
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samt i reparation av fel i enlighet med tillämpbara manualer och luftvärdighets-
normer; och 

e) människans förutsättningar och begränsningar: människans förutsättningar och 

begränsningar i underhåll av luftfartyg. 
 

2.1.3 Erfarenhet 
 

Sökanden ska ha minst följande erfarenhet av inspektion och underhåll av luftfartyg eller dess 
delar: 

 
a) två år om sökanden avlagt en kurs som ordnats av en utbildningsorganisation för 

underhållspersonal, som siktar på certifikat för flygmekaniker och som är förenlig 

med ICAO:s handbok eller ett mer krävande utbildningsprogram, eller 
 

b) fyra års erfarenhet av underhåll av flygplan och/eller helikoptrar på heltid. 
 

Högst hälften av erfarenheten får bestå av montering av luftfartyg. 
 

2.1.4 Påvisande av kunskap och erfarenhet 
 

a) Sökanden ska med godkänt resultat avlägga slutproven i utbildningsprogrammet 

som är förenligt med ICAO:s handbok och som lämpar sig för de behörigheter 
som beviljas. För att påvisa att kursen avlagts med godkänt resultat ska sökan-

den visa ett utbildningsintyg av utbildningsorganisationen eller en annan utred-
ning. Denna utredning kan till exempel bestå av: 

 
1) betyg över avlagd teknisk grundexamen på mellanstadiet eller högre 

stadium, varvid kraven i punkt 2.1.2 b) avseende naturvetenskap, grundläg-
gande matematik, måttenheter samt fysik och kemi kan anses vara uppfyllda, 

eller 

 
2) intyg över annan utbildning i underhåll av luftfartyg såsom under-

hållsutbildning som ordnats av luftfartygets eller utrustningens tillverkare, flyg-
teknisk underofficerskurs, utbildning för flygmekaniker på mellanstadiet eller 

flygteknisk utbildning på högre stadium, varvid utbildningen kan godkännas 
delvis eller helt i den grad som den motsvarar kraven i ICAO:s handbok; och 

 
b) sökanden ska kunna sköta de uppgifter som ingår i den beviljade behörigheten. 

Sökanden ska visa ett arbetsintyg som utfärdats av en godkänd underhållsorgani-

sation eller en annan utredning (se punkt 7.4), varav framgår att sökanden upp-
fyller erfarenhetskraven avseende underhåll av luftfartyg enligt denna föreskrift. 

 
2.2 Behörighet hos innehavare av certifikat för flygmekaniker 

 
2.2.1 Innehavare av certifikat för flygmekaniker har rätt att underhålla nationella luftfartyg 

som beviljats luftvärdighetsbevis eller flygtillstånd och självständigt utfärda underhållsintyg i 
enlighet med sin utbildning, erfarenhet och den behörighet som antecknats i certifikatet förut-

satt att kraven i punkt 6 uppfylls. 

 
2.2.2 I certifikatet för flygmekaniker kan man anteckna behörighet att underhålla följande 

luftfartygs- eller utrustningsgrupper: 
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a) enkla flygplan (skrov i trä, metall, armerad plast och/eller metallrör som belagts 
med tyg) 

b) helikoptertyper (trä, metall och/eller armerad plast) 

c)  luftskepp 
d) typ-, motortyp- och taxningsbehörigheter. 

 
 Anm. 1. Punkt a) omfattar även segel- och motorsegelflygplan samt ultralätta 

flygplan. 
 Anm. 2. I certifikatet för flygmekaniker kan även antecknas nationell underhålls-

behörighet för sportflygmekaniker som nämns i punkterna a, d, e, f och g i avsnitt 
3.2.2, om sökanden uppfyller kraven på denna tilläggsbehörighet. 

 

2.3 Certifikatets giltighetstid 
 

Certifikatet är i kraft tills vidare. 
 

2.4 Sökande av certifikat och behörighet 
 

Den sökta behörighetens omfattning ska framgå av ansökan. 
 

För att certifikatet ska beviljas ska sökanden utöver ansökan lämna in till Trafiksäkerhetsver-

ket uppgifter om alla certifikat för flygmekaniker förenliga med ICAO:s krav som sökanden 
tidigare beviljats, eller 

 
a) intyg som är förenligt med punkt 2.1.4 a) eller en annan utredning, och 

b) arbetsintyg som utfärdats av en underhållsorganisation eller en annan utredning, 
varav framgår att sökanden uppfyller erfarenhetskraven på underhåll av luftfartyg 

enligt denna föreskrift. 
 

För att påvisa den behörighet som avses i punkt 4 ska sökanden till ansökan bifoga intyg över 

att han eller hon uppfyller de utbildnings- och erfarenhetskrav som ställs på tilläggsbehörig-
heten. 

 
 

3 SPORTFLYGMEKANIKER 
 

3.1 Förutsättningar för beviljande av certifikat för sportflygmekaniker 
 

3.1.1 Ålder 

 
Sökanden ska ha fyllt 18 år. 

 
3.1.2 Uppgifter 

 
Den som ansöker om certifikat för sportflygmekaniker ska visa att han eller hon har tillräcklig 

kännedom om de läroämnen som nämns i punkt 2.1.2. 
 

Den som ansöker om certifikat för sportflygmekaniker för underhåll av icke motoriserat luftfar-

tyg ska ha underhållsutbildning på minst 80 lektioner som omfattar ovan nämnda läroämnen 
eller i övrigt påvisa att han eller hon har motsvarande kunskap. Sökanden ska ha tillräcklig 

kunskap åtminstone om bestämmelserna inom luftfarten avseende underhåll, årliga inspekt-
ioner, vägning av luftfartyg och en konstruktionsmaterialgrupp. 
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Om sökanden dessutom söker behörighet för 
 underhåll av motoriserat luftfartyg, ska sökanden dessutom ha en utbildning på minst 20 

lektioner i regelbundet underhåll av motorer för luftfartyg eller i övrigt påvisa att han eller 

hon har motsvarande kunskaper; 
 för montering av radio- och navigationsutrustning samt motsvarande elektronisk utrust-

ning ska sökanden dessutom ha en utbildning på minst 20 lektioner i montering av radio- 
och navigationsutrustning eller i övrigt påvisa att han eller hon har motsvarande kunskap-

er; 
 

För reparation och underhåll av räddningsfallskärm, behörighet för motortyp och svetsnings-
behörighet förutsätts adekvat utbildning. 

 

3.1.3 Erfarenhet 
 

Den som ansöker om certifikat för sportflygmekaniker ska ha minst två års erfarenhet på 
minst 500 arbetstimmar av underhåll av amatörbyggda eller enkla luftfartyg. Som erfarenhet 

betraktas också underhåll av delar till ett sådant luftfartyg eller amatörbyggande.  20 procent 
av den krävda underhållserfarenheten kan ersättas genom att sökanden utför uppgifter i an-

slutning till tekniskt stöd för luftfartyg, underhållsplanering eller hantering av fortsatt luftvär-
dighet eller deltar i eller ger utbildning i underhåll av luftfartyg. Om sökanden ansöker om 

annan behörighet än den som avses i punkt 3.2.2.g ska sökanden ha mångsidig erfarenhet av 

underhåll av luftfartyg. 
 

3.1.4 Påvisande av kunskap och erfarenhet 
 

a) Sökanden ska visa upp ett utbildningsintyg eller en annan utredning om de kun-
skaper som avses i punkt 3.1.2, till exempel ett teoriprov som godkänts av en 

myndighet. Som utbildning eller en del av den utbildning som avses i 3.1.2 kan 
man bland annat godkänna: 

 

1) Om sökanden har betyg över avlagd teknisk grundexamen på mel-
lanstadiet eller högre stadium kan kraven i punkt 2.1.2 b) anses vara uppfyllda 

avseende naturvetenskap, grundläggande matematik, måttenheter, fysik och 
kemi, varvid 10 lektioner kan avdras från det krävda antalet lektioner; 

2) om sökanden har eller har haft flygcertifikat kan kraven i punkterna 
a) luftfartsbestämmelser, d) användning och underhåll av luftfartyg samt e) 

människans förutsättningar och begränsningar i avsnitt 2.1.2 anses generellt 
vara uppfyllda, varvid 10 lektioner kan avdras från det krävda antalet lektioner; 

3) om sökanden har genomgått annan utbildning i underhåll av luftfar-

tyg, till exempel underhållsutbildning som ordnats av luftfartygets eller utrust-
ningens tillverkare, flygteknisk underofficerskurs, utbildning för flygmekaniker 

på mellanstadiet eller flygteknisk utbildning på högre stadium, kan utbildningen 
godkännas delvis eller helt; och 

 
b) Den som ansöker om certifikat för sportflygmekaniker ska visa upp ett arbetsintyg 

som utfärdats av en flygmekaniker eller en godkänd underhållsorganisation eller 
lämna in en motsvarande utredning av vilken det framgår att sökanden uppfyller 

erfarenhetskraven på underhåll av luftfartyg enligt punkt 3.1.3. En annan utred-

ning kan till exempel bestå av byggnadsredovisning, reparationsredovisning, un-
derhållslistor, underhållsintyg eller timredovisning. 

 
3.1.5 Personer som nämns i byggtillståndet för ett amatörbyggt luftfartyg som är klart och 

beviljats flygtillstånd eller personer som utsetts av en förening som beviljats byggtillstånd kan 
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beviljas certifikat för sportflygmekaniker för underhåll av det luftfartyg som nämns i byggtill-
ståndet utifrån följande krav på kunskaper och erfarenhet: 

 

 Om luftfartygets MTOM är mindre än 2730 kg ska sökanden uppfylla erfarenhetskravet i 
punkt 3.1.3. 

 Om luftfartygets MTOM är minst 2730 kg ska sökanden uppfylla kunskaps- och erfaren-
hetskraven i punkterna 3.1.2 och 3.1.3. 

  
3.2 Behörighet hos innehavare av certifikat för sportflygmekaniker 

 
3.2.1 Om förutsättningarna i punkt 6 uppfylls har innehavaren av certifikat för sportflyg-

mekaniker rätt att självständigt utföra underhåll och utfärda underhållsintyg i enlig-

het med utbildning, erfarenhet och de behörigheter som antecknats i certifikatet för 
följande luftfartyg: 

 nationella luftfartyg med flygtillstånd, och  
 segel- och motorsegelflygplan med luftvärdighetsbevis som avses i bilaga II i EASA-

förordningen. 
 

3.2.2 I certifikatet för sportflygmekaniker kan behörighet beviljas för underhåll av följande 
nationella luftfartyg med flygtillstånd eller utrustningsgrupper: 

 

a) varmluftsballonger 
b) segelflygplan (skrov i trä, metall, armerad plast och/eller metallrör som belagts 

med tyg) 
c)  flygplan vars MTOM är högst 1200 kg (skrov i trä, metall, armerad plast och/eller 

metallrör som belagts med tyg) 
d) helikoptrar vars MTOM är högst 600 kg (skrov i trä, metall, armerad plast 

och/eller metallrör som belagts med tyg) 
e) gyroplan (skrov i trä, metall, armerad plast och/eller metallrör som belagts med 

tyg) 

f)  montering av radio- och navigationsutrustning 
g) underhåll av utrustning: reparation och underhåll av räddningsfallskärm, behörig-

het för motortyp och svetsning. 
 

Anm. Punkt c omfattar också motorsegelflygplan och ultralätta flygplan. Punkt a 
omfattar även varmluftskepp och gasballonger. 

 
3.2.3 Utöver vad som föreskrivs ovan i punkt 3.2.2 specificeras underhållsbehörigheten för 

amatörbyggda luftfartyg som baserar sig på punkt 3.1.5 genom att anteckna luftfartygets typ 

samt nationalitets- och registreringsbeteckning i certifikatet.  Denna underhållsbehörighet 
gäller underhåll av det luftfartyg som specificerats i certifikatet i den omfattning som inneha-

varen av behörigheten har deltagit i byggandet enligt byggredovisningen eller deltagit i fort-
bildning för vilken han eller hon fått utbildningsintyg. 

 
3.3 Certifikatets giltighetstid 

 
Certifikatet är i kraft tills vidare. 

 

3.4 Sökande av certifikat och behörighet 
 

Den sökta behörighetens omfattning ska framgå av ansökan. 
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Utöver ansökan ska sökanden lämna följande uppgifter till Trafiksäkerhetsverket för beviljande 
av certifikat: 

 

a) intyg eller annan utredning enligt punkt 3.1.4 a), varav framgår att sökanden 
uppfyller kunskapskraven i punkt 3.1.2, och 

b) arbetsintyg som utfärdats av en underhållsorganisation eller en annan utredning 
enligt punkt 3.1.4 b), varav framgår att sökanden uppfyller erfarenhetskraven på 

underhåll av luftfartyg enligt punkt 3.1.3. 
 

Den som ansöker om certifikat med stöd av punkt 3.1.5 ska bifoga en kopia av byggtillståndet 
för luftfartyg till ansökan. 

 

För att påvisa den behörighet som avses i punkt 4.2 ska sökanden till ansökan bifoga intyg 
över att han eller hon uppfyller de utbildnings- och erfarenhetskrav som ställs på tilläggsbehö-

righeten. 
 

 
4 SÄRSKILDA BEHÖRIGHETER OCH RÄTTIGHETER 

 
4.1 Följande tilläggsbehörigheter och -rättigheter kan beviljas flygmekaniker som är förenliga 

med punkt 2: 

 
4.1.1 Typbehörighet 

 
Underhåll av andra än enkla luftfartyg och helikoptrar med en MTOM på över 600 kg förutsät-

ter typutbildning som är förenlig med det typspecifika utbildningsprogrammet som godkänts 
av Trafiksäkerhetsverket eller typutbildning som ordnats av tillverkaren eller typexamen som 

är förenlig med underhållsförordningen. 
 

4.1.2 Taxningsbehörighet 

 
Flygmekaniker kan beviljas taxningsbehörighet för andra än enkla luftfartyg om han eller hon 

har typbehörighet för ifrågavarande flygplanstyp och har avlagt den krävda taxningspraktiken 
och taxningsprovet.  

 
Taxningspraktiken ska omfatta minst 60 minuter och bestå av minst 5 minst 10 minuter långa 

övningar. En flygmekaniker får övervaka taxningspraktiken och -provet om han eller hon har 
taxningsbehörighet för ifrågavarande flygplanstyp. Det samma gäller innehavare av flygcertifi-

kat som har typbehörighet för flygplanstypen. Övervakaren av taxningsprovet ska utfärda ett 

intyg över avlagt taxningsprov. 
 

4.2 Flyg- och sportflygmekaniker kan beviljas tilläggsbehörigheter och -rättigheter utifrån 
följande förutsättningar: 

 
4.2.1  Behörighet för motortyp  

 
För underhåll av och utfärdande av underhållsintyg över kolvmotorer som lösgjorts från luftfar-

tyg ska mekanikern ha typbehörighet för ifrågavarande motortyp. För att beviljas behörighet 

för motortyp ska sökanden avlägga en typkurs för motortypen som godkänts av Trafiksäker-
hetsverket eller motsvarande utbildning som ordnats av motortillverkaren. 
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4.2.2 Behörighet för underhåll av räddningsfallskärm 
 

Om certifikat för sportflygmekaniker ansöks för underhåll av en personlig räddningsfallskärm, 

ska sökanden ha minst ett års och 250 timmars erfarenhet av underhåll av räddnings- och re-
servfallskärmar, tidigare beviljad nationell behörighet för fallskärmsinspektör eller Parachute 

Master Rigger-behörighet beviljad av FAA eller motsvarande behörighet som godkänts av Trafik-
säkerhetsverket. 

 
4.2.3 Svetsningsbehörighet 

 
Sökanden ska ha minst ett års erfarenhet av svetsning av tunna skivor med den svetsmetod 

för vilken behörighet söks. Till ansökan om svetsningsbehörighet ska sökanden bifoga ett 

arbetsintyg eller en annan utredning varav sökandens erfarenhet av svetsarbeten framgår. 
 

Sökanden ska ha gällande behörighetsintyg över skiv- och rörsvetsning enligt standarden SFS-
EN 287-1 eller motsvarande standard för de svetsmetoder och grundämnesgrupper för vilka 

behörighet söks. 
 

Trafiksäkerhetsverket beviljar svetsningsbehörighet utifrån ansökan, den utredda arbetserfa-
renheten och det gällande behörighetsintyget. Svetsningsbehörigheten gäller tills vidare, men 

luftfartyg eller delar i luftfartyg får svetsas endast då behörighetsintyget är i kraft. 

 
4.2.4 Behörighet för luftvärdighetsgranskare 

 
Flyg- eller sportflygmekaniker kan utifrån ansökan beviljas behörighet att utföra luftvärdig-

hetsgranskningar av nationella luftfartyg och utfärda rekommendationsrapporter om dem för 
beviljande av Trafiksäkerhetsverkets granskningsbevis avseende luftvärdighet, om han eller 

hon har giltigt certifikat för flyg- eller sportflygmekaniker för den ansökta luftfartygsgruppen 
och har avlagt arbetsprov över granskning av luftvärdighet för Trafiksäkerhetsverket eller en 

befullmäktigad instans. 

 
Arbetsprovet ska utföras på ett sådant luftfartyg som hör till den mest krävande luftfartygs-

gruppen för vilken behörighet söks. Om arbetsprovet utförs på ett luftfartyg som omfattas av 
EASA-förordningens tillämpningsområde kan motsvarande nationella luftfartygsgrupper anslu-

tas till behörigheten utifrån ansökan. 
 

Om ovan nämnda arbetsprov underkänns kan det förnyas tidigast två veckor efter det under-
kända arbetsprovet. Arbetsprovet kan förnyas en andra gång tidigast tre månader efter det 

senaste arbetsprovet. Om arbetsprovet underkänns en tredje gång kan arbetsprovet avläggas 

på nytt efter separat avtalad tilläggsutbildning och tidigast 12 månader efter det senaste ar-
betsprovet. 

 
I den behörighet som beviljas av Trafiksäkerhetsverket fastställs dess begränsningar och om-

fattning som kan vara luftfartygsgrupps-, konstruktions- och inspektionsspecifika. Behörighet-
en för luftvärdighetsgranskare gäller i två år från beviljandet av behörigheten. Utförandet av 

luftvärdighetsgranskningar och lämnandet av rekommendationsrapporter förutsätter att luft-
värdighetsgranskaren har giltigt certifikat för flyg- eller sportflygmekaniker för ifrågavarande 

luftfartygsgrupp. Förnyelsen av behörigheten förutsätter minst en luftvärdighetsgranskning 

under behörighetens giltighetstid eller ett nytt arbetsprov. 
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5 ÄGARE/UNDERHÅLLARE 
 

5.1 En ägare kan underhålla sitt luftfartyg om följande krav uppfylls: 

 
a) Innan en ägare utför underhållsarbeten ska han eller hon försäkra sig om att han 

eller hon har kompetens att utföra dessa arbeten. Om ägaren saknar kompetens 
för att utföra dessa underhållsarbeten får han eller hon inte utfärda underhållsin-

tyg över arbetet. 
b) En ägare/underhållare till ett motoriserat nationellt luftfartyg, med undantag för 

motorsegelflygplan, ska ha flygcertifikat för den luftfartsgrupp som det under-
hållna luftfartyget ingår i. 

c) En ägare/underhållare av ett typcertifierat icke motoriserat nationellt luftfartyg 

eller ett nationellt luftfartyg med flygtillstånd eller ett typcertifierat nationellt mo-
torsegelflygplan ska ha eller ha haft flygcertifikat för den luftfartsgrupp som det 

underhållna luftfartyget ingår i. 
d) Ägaren/underhållaren ska vara väl insatt i anvisningarna av typcertifikatinnehava-

ren eller tillverkaren samt i luftfartsföreskrifterna  om underhåll. 
e) Ägaren/underhållaren ska vidta underhållsåtgärder personligen. 

f) Ägaren/underhållaren ska vidta underhållsåtgärder enligt luftfartsföreskrifter samt 
anvisningarna av typcertifikatinnehavaren för luftfartyget eller utrustningen eller 

tillverkaren. Om typcertifikatinnehavaren eller tillverkaren inte har publicerat an-

visningar för ifrågavarande luftfartyg ska allmänt accepterade underhållsanvis-
ningar tillämpas (till exempel FAA:s AC 43.13-1 "Acceptable methods, techniques 

and practices - aircraft inspection and repair"). 
g) Ett underhållsintyg ska utfärdas över varje underhållsåtgärd för luftfartygets tek-

niska bokföring, och underhållsintyget ska innehålla information om underhållsåt-
gärd, tillämpade underhållsanvisningar, plats, datum, certifikatnummer, under-

skrift och namnförtydligande. 
 

5.2 Ägare/underhållarens behörighet omfattar regelbundet underhåll samt mindre reparationer 

av fel och skador, för vilka typcertifikatinnehavaren för eller tillverkaren av luftfartyget eller 
tillhörande utrustning har gett anvisningar eller som har allmänt accepterade eller av Trafiksä-

kerhetsverket godkända underhållsanvisningar. Ägare/underhållare kan inte utfärda under-
hållsintyg över årlig inspektion. 

 
Ägare/underhållare kan utföra enkla visuella inspektioner och åtgärder för att inspektera skro-

vets, motorernas, systemens och delarnas allmänna skick, synliga skador och normala funkt-
ion. 

 

Ägare/underhållare får inte vidta underhållsåtgärder som 
 

a) direkt påverkar säkerheten, och som bristfälligt utförda har en avgörande inver-
kan på luftfartygets luftvärdighet eller som är kritiska med tanke på flygsäkerhet-

en; 
b) kräver demontering av centrala delar eller komponenter; 

c) genomförs utifrån luftvärdighetsdirektiv eller luftvärdighetsbegränsningar, såvida 
de uttryckligen inte tillåtits i luftvärdighetsdirektiven eller luftvärdighetsbegräns-

ningarna; 

d) kräver specialverktyg eller kalibrerade verktyg (med undantag för momentnycklar 
och pressklämmor för elektriska kontaktdon); 

e) förutsätter testutrustning eller specialtestning (t.ex. icke-förstörande provning, 
s.k. NDT-test) i systemtestning eller inspektion av avionikutrustningens funktion; 
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f) består av särskilda inspektioner som inte är regelbundna (t.ex. inspektion efter 
hård landning); 

g) centralt inverkar på IFR-flygverksamheten; och/eller 

h) är underhåll av utrustning. 
 

5.3 Ägare/underhållare har en mer omfattande behörighet än vad som nämns ovan i punkt 5.2 
att utföra underhåll av luftfartyg som är förenliga med punkt 5.1 c), om han eller hon har 

tillräcklig utbildning, erfarenhet och kompetens avseende ifrågavarande luftfartygsgrupp, 
underhållsåtgärd, konstruktionsmaterial eller utrustning. Underhållsåtgärder som kräver till-

läggsutbildning är bland annat årliga inspektioner, vägningar, packning av räddningsfallskärm, 
reparation av skador på olika konstruktionsmaterial och underhåll av utrustning. 

Ägare/underhållare får utföra dessa åtgärder endast i enlighet med utbildningens omfattning 

och inom ramen för sin erfarenhet och kompetens. Utbildningen ska verifieras med ett utbild-
ningsintyg, av vilket en kopia ska skickas till Trafiksäkerhetsverket. Enligt denna punkt får en 

ägare/underhållare emellertid inte utföra större modifieringar, grundläggande underhåll och 
grundöversyn eller större reparationer av fel eller skador. 

 
 

 
6 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLÄMPNINGEN AV BEHÖRIGHETEN 

 

6.1 Mekanikern ska ha tillgång till gällande bestämmelser för de underhållna luftfartygen, 
luftfartsföreskrifter, luftvärdighetsdirektiv, uppdaterade instruktioner av luftfartygets tillver-

kare, innehavaren av typintyget eller typcertifieringen, underhållsmeddelanden (SB), allmänna 
underhållsanvisningar enligt luftfartsföreskriften AIR M1-5 samt ändamålsenliga verktyg och 

arbetsutrymmen. 
 

6.2 Mekaniker som använder underhållsinstruktioner på andra språk ska ha en sådan kunskap 
om det främmande språket att han eller hon förstår innehållet i de olika punkterna i under-

hållsanvisningarna. 

 
6.3 En flygmekaniker får inte utfärda underhållsintyg om han eller hon inte har en underhålls-

erfarenhet på sex (6) månader under de två föregående åren. Erfarenheten på 6 månader kan 
ersättas med underhållserfarenhet på 100 dagar. 20 procent av den krävda underhållserfaren-

heten kan ersättas genom att sökanden utför uppgifter i anslutning till tekniskt stöd för luftfar-
tyg, underhållsplanering eller hantering eller övervakning av fortsatt luftvärdighet eller deltar i 

eller ger utbildning i underhåll av luftfartyg. 
 

6.4 Om flygmekanikern är en ägare, delägare eller användare av eller en utsedd röstberättigad 

medlem i en förening som äger ett luftfartyg som införts i luftfartygsregistret och som under-
håller ett luftfartyg som han eller hon äger eller använder eller som används av föreningen, 

kan den krävda erfarenheten på 100 dagar minskas med högst 50 dagar. Då ska erfarenheten 
på minst 50 dagar ha skaffats under den föregående tvåårsperioden så att erfarenheten dock 

sträcker sig över en tidsperiod på över sex månader. Avdraget kan inte kombineras med av-
draget på 20 procent i punkt 6.3. 

 
6.5 En flyg- eller sportflygmekaniker är skyldig att föra bok över sin utbildning och en person-

lig dagbok över underhållsarbeten för att verifiera sin senaste arbetserfarenhet och/eller sin 

övervakade arbetspraktik. Underhållsdagboken kan innehålla kopior av underhållshandlingar 
eller utgöras av en separat bokföring av vilken följande uppgifter framgår: 

 
a) Underhållstid (datum och längden på underhållsarbetet), 

b) det underhållna luftfartygets beteckning och typ, 
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c) utfört underhållsarbete, 
d) erhållen och förmedlad utbildning 

e) utförda uppgifter för tekniskt stöd för luftfartyg, underhållsplanering eller hante-

ring av fortsatt luftvärdighet 
f) arbete eller arbetspraktik under tillsyn, uppgifter om övervakaren, övervakarens 

underskrift och certifikatnummer. 
 

6.6 En sportflygmekaniker får inte använda sin behörighet för utfärdande av underhållsintyg, 
om han eller hon under de två föregående åren inte utfärdat minst två underhållsintyg eller 

gjort minst två luftvärdighetsgranskningar som certifikatet ger behörighet för. Om innehavaren 
under de två föregående åren inte utfört sådana åtgärder får behörigheten användas på nytt 

först efter att innehavaren utfört motsvarande underhålls- eller granskningsåtgärd under tillsyn 

av en behörig flygmekaniker. Dessa åtgärder ska kvitteras av utföraren och bestyrkas av den 
övervakande flygmekanikern. 

 
 

7 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
 

7.1 En ägare/underhållare kan utan tilläggsutbildning som krävs i punkt 5.3 utföra underhållsåt-
gärder som avses i punkten, om han eller hon haft rätt att utföra dem innan denna föreskrift 

trätt i kraft och om han eller hon utfärdat underhållsintyg över luftfartyg i samma luftfartygs-

grupp innan denna föreskrift trätt i kraft. 
 

7.2 En flyg- eller sportflygmekaniker får inom ramen för sin utbildning och erfarenhet utföra 
underhåll och luftvärdighetsgranskningar av segel- och motorsegelflygplan samt varmluftsbal-

longer som omfattas av EASA-förordningens tillämpningsområde med den behörighet som 
nämns i certifikatet för flyg- och sportflygmekaniker samt auktoriseringen för luftvärdighets-

granskare, såvida EU-lagstiftningen inte föreskriver  annat. 
 

 

7.3 Om EU-lagstiftningen inte föreskriver annat får en ägare/underhållare utföra andra än kom-
plicerade underhållsuppgifter för segel- och motorsegelflygplan samt varmluftsballonger i privat-

bruk som omfattas av EASA-förordningens tillämpningsområde, om han eller hon lämnar en 
skriftlig utredning till Trafiksäkerhetsverket om att han eller hon 

- utfört sådana underhållsarbeten innan denna föreskrift trätt i kraft; eller 
- fått utbildning i ifrågavarande underhållsuppgift. 

 
 

7.4 På underhåll av amatörbyggda luftfartyg tillämpas punkt 5 i denna föreskrift först efter att 

de nya luftfartsföreskrifterna om underhåll av amatörbyggda luftfartyg trätt i kraft. 


