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Skadeblankett 
Vänligen svara på alla avsnitt som är relevanta för din skada. 

Del 1: Ägare 

Del 2: Skadedetaljer 

Datum, tid och plats för olyckan 

Avgångs- och planerade 
ankomstplatser för detta uppdrag. 
(ange GPS-koordinater) 

Orsak till flygningen 

Ange om det finns speciella krav för 
att tillåta flygning från den här 
platsen. (inklusive markägare, lokal 
ATC, lokal CAA etc.) 

Väder vid avgångstid 

UAV registrerad ägare. Namn, adress, 
telefonnummer och e-post. 

UAV operatör Namn, adress, 
telefonnummer och e-post. 

Andra personer eller organisationer 
med ekonomiskt intresse. 
Om mer än en, vänligen meddela på 
ett separat blad eller ge en kopia av 
det gemensamma ägandeavtalet. 

Redovisningsskyldighet Moms 

Organisationsnummer 

JA
NEJ
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Har  någon utredningsmyndighet 
kontaktats, uppger adress, 
telefonnummer och e-post 

 
 
 
 

Har en obligatorisk händelserapport 
(MOR) utfärdats till CAA enligt 
drifthandboken?? Om så är fallet, 
vänligen bifoga en kopia. Om inte, 
vänligen meddela varför det inte 
anses krävas i detta fall. 
  

 

 
Redogör för händelseförlopp eller skadeorsak.  Om det behövs, använd ett separat blad och 
inkludera eventuella diagram eller liknande som kan hjälpa. Uppge också i vilken omfattning 
skadan är.  
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Del 3: Tredje part 
 

Lämna uppgifter om eventuella 
skador på tredje part eller 
egendomsskador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Del 4: Uppgifter Operatör 

 
Uppgifter om operatören vid tidpunkten för skadan/förlusten 

 
 Ansvarig pilot  Andrepilot/observatör 
Namn   
Födelsedatum   
Tillstånd och datum för utfärdande   
Betyg   
Intyg, om test förfaller   
Totalt antal flygtimmar   
Antal flygtimmar på aktuell modell   
Senaste flygöversikten, om tillämpligt   
Antal flygtimmar under de senaste 30 
dagarna 

  

Antal flygtimmar under de senaste 90 
dagarna 

  

Medicinskt intyg, typ och datum   
Utgångsdatum för Medicinsk intyg   
 
Del 5: Uppgifter UAV 
 

Uppgifter om UAV vid tidpunkten för skadan/förlusten 
 

Viktkategori  
Giltighetsdatum för Certificate of Airworthiness  
Märke och modell  
Registreringsnummer  
Tillverkarens serienummer  
Tillverkningsdatum  
Totala flygtimmar  
Totala flygtimmar senaste 12 månaderna  
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Underhåll/besiktning 
 

Besiktning Datum Flygtimmar Besiktningsföretag eller 
inspektör 

1) 
 

   

2) 
 

   

 
Påhängsutrustning 

 
Beskriv hur påhängsutrustningen var  
monterad vid tidpunkten 

 

Tillverkare  
Serienummer  
 
Del 6: Nödvändig dokumentation 

Vänligen bifoga kopior via e-post av nedan dokument. 

• Registreringsbevis (i förekommande fall). 
• Luftvärdighetsbevis (i förekommande fall). 
• Intyg om luftvärdighetsåterföring  (i förekommande fall). 
• Utdrag från Airframe  Logbook. 
• Kopia på licenser inklusive intyg om förlängning och medicinska intyg för all besättning om 

relevant. 
• Flight Crew loggböcker med uppgifter om antal timmar flugna i 90 dagar. 
• Kopior av tillstånd att flyga på den plats där olyckan inträffade. 
• Kopia av MOR som vidarebefordras till CAA. 
• Kopia av din drifthandbok. 

 

 

 

 

Del 7: Underskrift 
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Såvitt jag vet är den information och de handlingar som lämnas en sann och korrekt beskrivning av 
händelsen, UAV-status och besättningens tillstånd för den planerade flygningen. 

 

Fullständigt 
namn_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Signatur_________________________________ Datum____________________________ 
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