
Hvordan søke om norsk Uttømmende politiattest og hvordan sende 

politiattesten(e)* til Luftfartstilsynet 

For å få behandlet søknad må det fylles ut og sendes inn søknad om bakgrunnssjekk – i tillegg må det 

også søkes om norsk uttømmende politiattest. 

 Dette gjelder for alle søkere som har vært registrert bosatt i Norge mer enn 6 måneder.  

 Politiattesten er gyldig i 90 dager fra utstedelsesdato. 

* Luftfartstilsynet skal ha politiattest(er) fra alle land du har vært registrert bosatt de siste 5 år. 

 

Søk om norsk uttømmende politiattest her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/  

   

Velg: Kategori Luftfart og Formål Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/


  

Når søknad om politiattest er sendt 

politiet vil du få bekreftelse på 

innsendt søknad. Du vil også motta 

bekreftelse på epost om du har lagt 

inn epost-adresse i feltet 

«Kontaktinformasjon». 

Status 

søknad om 

politiattest 



Hvordan sende inn politiattest(er) til Luftfartstilsynet: 

Velg Min side, øverst til høyre på Luftfartstilsynets hjemmeside: www.luftfartstilsynet.no 

 

 

 

Når du har klikket på Min side må du logge deg inn med Elektronisk ID. Har du ikke Elektronisk ID, les 

«Slik skaffer du deg elektronisk ID».  

Når du har logget deg inn 

med Elektronisk ID vil du 

få mulighet til å laste opp 

politiattest(er) på Min 

side. 

På Min side vil du også 

kunne se status på 

søknaden din. 

Når politiattest(er) er 

mottatt og søknad 

godkjent vil dette vises lik 

eksempelet til høyre. 

 

Merk: 

 Politiattester sendt pr epost til 

Luftfartstilsynet behandles ikke. Dette 

pga konfidensiell informasjon. 

 Husk å laste opp politiattester fra alle 

land du har vært registrert bosatt de 

siste 5 år. 

 En politiattest er gyldig i 90 dager, er 

denne utløpt må du bestille ny. 

Lang saksbehandlingstid? Ta gjerne kontakt 

med oss: 

Husk at politiattesten(e) må være lagret i PDF- eller JPG-format slik at vi får åpnet dokumentet. 

Spørsmål vedrørende 

bakgrunnssjekk og/eller 

politiattester?  

Ta kontakt med oss her: 

bakgrunnssjekk@caa.no 

 

http://www.luftfartstilsynet.no/
mailto:bakgrunnssjekk@caa.no

