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8001 BODØ  

 

 
Air Operator Certificate (AOC) – Søknad 

 Endring     Fornyelse 
 

Organisasjonsnummer 
      

Norsk AOC nr. 
    

Søkers navn 
      

Adresse  
      

Postnummer 
      

Poststed 
      

Telefon 
      

E-post 
      

 

Kontaktperson 
      

Stilling 
      

Telefon 
      

Kontaktpersonens e-post 
      

 

Endring gjelder (I henhold til "Operations Specifications") 
 

  Endring av type virksomhet  (A) 
  Endring av luftfartøy type eller modell (B) 
  Endring av operasjonsområde (C) 
  Endring av spesielle begrensninger (D) 
  Endring av spesielle autorisasjoner (E) 
  Endring av antall luftfartøy (F) 

Angi nærmere hva endringen omfatter, spesifiser om nødvendig på eget ark. 
 

      

Dokumentasjonkrav *) Vedlegg nr. 
 

o Utfylt søknadskjema – NF-1010 .....................................................................................  
o Utfylt søknadskjema – NF-1026 (kun i spesielle tilfeller) .......................................................  
o Søknad om godkjenning av personell – NF-1002 (EASA/JAA Form 004) ..........................  
o Søknad om godkjennelse iht. EASA M.A. Subpart G – NF-1006 (EASA Form 002FG) ...  
o Endringer i organisasjon og ledelse, organisasjonskart med navn og 

funksjonsbeskrivelser .....................................................................................................  
o Redegjørelse for selskapets økonomiske situasjon, samt evt. finansieringsplan ..........  
o Revidert regnskap for siste regnskapsår .......................................................................  
o Fremdriftsplan med tidsangivelse for alle relevante forhold som skal være ivaretatt 

frem til planlagt dato for oppstart. ...................................................................................  
o Beskrivelse av trenings-og kvalifikasjonsprogram for berørt personell ..........................  
o Utførlige opplysninger om finansiering ved kjøp og leie av fly .......................................  
o Endringer i Safety Management manual ........................................................................  
o Endringer i Operations Manual Part A............................................................................  
o Endringer i Operations Manual Part B............................................................................  
o Endringer i Operations Manual Part C ...........................................................................  
o Endringer i Operations Manual Part D ...........................................................................  
o Endringer i Maintenance Management Exposition. (CAME/CAMOE) ............................  
o Endringer i annen dokumentasjon .................................................................................  
o Kopi av kontrakter / avtaler om innleie av luftfartøy (wet & dry lease) ................................  
o Kopi av kontrakter / avtaler med vedlikeholdsorganisasjoner ........................................  

 

      
      
      
      

 
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  

*) Krav til dokumentasjon vil være avhengig av type og omfang av endring. Selskapet må forsikre seg om at rettelser til godkjente 
håndbøker/ manualer som berøres av endringen, samt  de relevante søknadsskjema og redegjørelser, blir vedlagt i søknaden til 
Luftfartstilsynet. 

Sted og dato (dd.mm.åååå) 
      /       

Ansvarlig leders  (Accountable Manager) underskrift 
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