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 Intyg om förlängning av 
klassbehörigheten SEP (land), 
TMG och SEP (sjö) 

 

 

 ☐ SEP (land)  ☐ SEP (sjö) ☐ TMG  

 

Personuppgifter 
Efternamn 

  
Certifikatnummer  

  
Samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket)  

  
Utdelningsadress  

  
Postnummer och adressort  

  
Telefon bostaden/mobil (även rikt nr)  

  
Telefon arbetet (även rikt nr)  

  
E-postadress  

  
 

Genom en kontroll av den sökandes flygdagbok intygas härmed att kraven är uppfyllda enligt Kapitel H DEL-FCL.740.A för förlängning av klassen 
SEP (land) och/eller SEP (sjö) och/eller Touring Motor Glider (TMG) under giltighetsperioden genom att under den 12-månadersperiod som 
föregår behörighetens sista giltighetsdag på klassen genomfört – välj alternativ 1, 2 eller 3 

 
 

Alternativ 1 
– För dig som vill förlänga SEP(land) och/eller 

TMG 

Alternativ 2 
– För dig som vill förlänga SEP(sjö) 

☐ Minst 12 timmars flygtid på enmotorigt kolvmotorflygplan (land) 
och/eller TMG innehållande: 

• 12 starter och landningar  
• 6 timmars flygtid som befälhavare 
• Repetitionsutbildning omfattande minst 1 timme tillsammans 

med flyginstruktör FI(A) eller klassinstruktör CRI(A)  
 
Alternativt: 

☐ Kompetenskontroll/flygprov med kontrollant på annan klass eller 
typ förutsatt: 12 timmars flygning i klassen, inklusive 12 starter och 
landningar på klassen, oavsett SEP (land)/TMG och ha 6 timmars flygtid 
som befälhavare. 
 

☐ Minst 12 timmars flygtid på enmotorigt kolvmotorflygplan (sjö) 
innehållande: 

• 12 starter och landningar  
• 6 timmars flygtid som befälhavare 
• Repetitionsutbildning omfattande minst 1 timme tillsammans 

med flyginstruktör FI(A) eller klassinstruktör CRI(A)  
  
Alternativt: 

☐ Kompetenskontroll/flygprov med kontrollant på annan klass eller 
typ förutsatt: 12 timmars flygning i klassen, inklusive 12 starter och 
landningar på klassen och ha 6 timmars flygtid som befälhavare. 
 

Alternativ 3 
– För dig som vill förlänga både SEP(land) och 

SEP(sjö) 

 

☐ Minst 12 timmars flygtid på enmotorigt kolvmotorflygplan land 
eller sjö innehållande: 

• 12 starter och landningar på klassen  
• 6 timmars flygtid som befälhavare 
• Repetitionsutbildning omfattande minst 1 timme tillsammans 

med flyginstruktör FI(A) eller klassinstruktör CRI(A).   
Minst 1 timmes befälhavartid och 6 av de begärda 12 starter 
och landningarna ska vara genomförda i varje klass, SEP(land) 
respektive SEP(sjö). 

 
Alternativt: 

☐ Kompetenskontroll/flygprov med kontrollant på annan klass eller 
typ förutsatt: 12 timmars flygning i klassen, inklusive 12 starter och 
landningar på klassen, oavsett SEP (land) / SEP (sjö) och ha 6 timmars 
flygtid som befälhavare. Minst 1 timmes befälhavartid och 6 av de 
begärda 12 starter och landningarna är genomförda i varje klass, 
SEP(land) respektive SEP(sjö). 

Datum för repetitionsutbildning, kompetenskontroll eller flygprov: 

  

Flyginstruktörens/kontrollantens namn: 

  

Flyginstruktörens/kontrollantens certifikatnummer: 

  

   



 
Jag, som undertecknad kontrollant/instruktör har fyllt i följande information i sökandens certifikat: 

Klassbehörigheten SEP (land) förlängd i certifikatet t o m: 
dd/mm/åååå  

  

Klassbehörigheten SEP (sjö) förlängd i certifikatet t o m: 
dd/mm/åååå  

  

Klassbehörigheten TMG förlängd i certifikatet t o m: 
dd/mm/åååå  

  
 
Kontrollantens underskrift:  

 
Datum för detta intyg:  

  
Auktorisationsnummer: 

SE-   
Instruktörens underskrift (gäller endast för instruktörer som har en auktorisation 
enligt FCL.945 utfärdad av Transportstyrelsen): 

Datum för detta intyg:  

 
  

Certifikatnummer: 

 
SE.FCL.   

 
OBS! Då förlängning önskas utföras av Transportstyrelsen istället för kontrollanten, ska vidimerad kopia av senaste 12-månadersperioden bifogas 
ansökan. En administrativ grundavgift tillkommer i dessa fall. 
 
Övrig information:  

  
 

 
 
Med stöd av ovan lämnade uppgifter ansöker jag härmed om förlängning av klassen/klasserna enligt kraven i Del-FCL och 
bekräftar att de uppgifter som lämnats på denna blankett är riktiga.  
Jag förstår även att felaktig information kan diskvalificera mig från att bli beviljad ett certifikat och/eller en behörighet. 
 
Härmed intygas även enligt AMC1 ARA.GEN.315 att 
 

1. jag inte innehar något certifikat enligt Del-FCL utfärdat av annan medlemsstat, 
2. jag inte har ansökt om något certifikat enligt Del-FCL i någon annan medlemsstat och att 
3. jag aldrig har haft ett certifikat enligt Del-FCL utfärdat i annan medlemsstat som återkallats eller tillfälligt upphävts 

i någon annan medlemsstat 
 

Datum  

  
Sökandes namnteckning  
 

 
 
Enligt luftfartsförordningen ska luftfartsmyndigheten föra certifikatregister. Dina personuppgifter på denna blankett kommer 
att registreras i detta register.  
 

 

Handlingarna kan skannas som pdf-fil och mejlas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se eller 
skickas till: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping 
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