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Regeringen föreskriver att 22, 26, 33 och 34 §§ samt rubriken närmast
före 33 § förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m. skall ha följande lydelse.
22 § I en ansökan om avregistrering av ett luftfartyg skall sökanden ange
om det finns en inskrivning i luftfartyget. Är detta fallet, skall sökanden
också lämna uppgift om den till vars förmån inskrivningen gäller har medgett att luftfartyget avregistreras.
Till ansökningen skall fogas
1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis, och
2. om en inskrivning finns i luftfartyget, handling som visar att den till
vars förmån inskrivningen gäller har medgett att luftfartyget avregistreras.
26 §1 Om en sådan ansökan som avses i 25 § inte beviljas och en inskrivning finns i luftfartyget, får Luftfartsstyrelsen förelägga luftfartygets ägare
att inom viss tid lämna uppgift om den till vars förmån inskrivningen gäller
medger att luftfartyget avregistreras. Tillsammans med denna uppgift skall
sökanden ge in en sådan handling som avses i 22 § andra stycket 2.

Underrättelser till inskrivningsmyndigheten
33 §2 Luftfartsstyrelsen skall underrätta inskrivningsmyndigheten
1. när en ny ägare till ett luftfartyg, i vilket det finns en inskrivning, förs in
i registret,
2. när ett luftfartyg, i vilket det finns en inskrivning, avregistreras, och
3. när en sådan anteckning som avses i 9 § görs beträffande ett luftfartyg i
vilket det finns en inskrivning.
34 §3 Om ett luftfartyg tidigare varit registrerat i en sådan stat som avses i
14 § första stycket andra meningen och sedan registreras i Sverige, skall
Luftfartsstyrelsen underrätta inskrivningsmyndigheten om registreringen.
De handlingar som anges i 14 § andra stycket 3 skall bifogas.
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Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.
På regeringens vägnar
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