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  Send til: 
  postmottak@caa.no 
  eller 
  Luftfartstilsynet 
  Postboks 243 
  8001  BODØ 
 

 
 

 
 
 
 

Søknad om å arrangere flygeoppvisning 
 

Opplysninger om arrangement og kontaktperson 

Navn: 
 

Organisasjon: 
 

Adresse: 
 

Postnummer: 
 

Sted: 
 

Telefonnummer: 
 

E-postadresse: 
 

Arrangement: 

Søknaden gjelder: 
 

  Enkeltstående flygeoppvisning 
     (ett luftfartøy)      

 
 

    Flygeoppvisning med flere  
        flybevegelser      

 
 

   Annet: 

 
 

Villighetserklæringer 

Ansvarlig oppvisningsleder 

Navn: 
 

Organisasjon: 
 

Adresse: 
 

Postnummer: 
 

Sted: 
 

Telefonnummer: 
 

E-postadresse: 
 

Arrangement: 

Beskrivelse av erfaring/bakgrunn: 
 
 
 

Dato, sted: 
 

Søkerens underskrift: 
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Operativ oppvisningsleder 

     Samme opplysninger som for ansvarlig oppvisningsleder (Enkeltstående flygeoppvisning.) 

Navn: 
 

Organisasjon: 
 

Adresse: 
 

Postnummer: 
 

Sted: 
 

Telefonnummer: 
 

E-postadresse: 
 

Arrangement: 

Beskrivelse av erfaring/bakgrunn: 
 
 
 

Dato, sted: 
 

Søkerens underskrift: 
 

 
 

Arrangement detaljer 

Tidsrom: 
 

Sted: 
 

Lat/long posisjon: 
 

Berørt luftrom: Vertikal høydebehov: Berørt lufttrafikkenhet(er): 

Minimum sikt: Maksimal sidevindskomponent: Minimum skydekkhøyde: 

Anslag antall publikum: 
 

Minimumshøyde for arrangementet: 

Andre opplysninger: 

 
 

Vedlegg 

Følgende vedlegg skal følge søknaden: 
 

  Kart over området der oppvisningen skal finne sted, med angivelse av publikumsplassering i forhold til ferdselsområde,    
      oppvisningsområde, parkeringsområde for luftfartøy, kjøretøy og opplysninger om ambulanse, brann og førstehjelpsutstyr   
      mv., 

  Program med oversikt på fartøysjefer, type luftfartøy og registrering 
  Bekreftelse fra lufttrafikktjenesten 
  Bekreftelse fra politiet 
  Andre berørte parter (for eksempel grunneier)  
  Risikoanalyse (ved stor flygeoppvisning) 

 
 
 
 

Saksbehandling av søknaden faktureres iht. gebyrforskriften BSL A 1-2 

Jeg erklærer at ovenfor gitte opplysninger er korrekte og at de til enhver tid kan dokumenteres. 

Dato, sted: 
 

Signatur: 
 

 



Luftfartstilsynet
NF-1073B v2.0 11/2016

For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg. 
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre at vi utsteder tillatelse til riktig 
arrangør.
Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav 
e, Luftfartsloven § 9-1, forskrift om flygeoppvisning § 16.
Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til 
innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene 
behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.
Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig. Kontakt vårt personvernombud på e-post: 
personvernombud.no.
Alle elektroniske henvendelser hører normalt sett inn under arkivloven med forskrifter og 
vil omfattes av innsynsretten etter offentlighetsloven. Personvernopplysninger underlagt 
taushetsplikt vil ikke bli gjenstand for innsyn. 
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