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

Til bruk i forbindelse med utstedelse av flytelefonistsertifikat (jf.
Flytelefonistforskriften BSL C 5-2a).
Ved førstegangsutstedelse og gjenutstedelse skal skjema for praktisk
prøve (NF-1075) benyttes.

Søknad om flytelefonistsertifikat
Søkers fødselsnummer (11 siffer)
Adresse

Etternavn

For- og mellomnavn
Postnummer

Telefon

Poststed
E-post

Søknad om forlengelse av gyldig flytelefonistsertifikat, jf. BSL C 5-2a § 16.
Forlengelse gjøres før flytelefonistsertifikatet utløper. (Gjenutstedelse gjøres etter at flytelefonistsertifikatet er utløpt, benytt da NF-1075.)

Søker bekrefter å ha:

Følgende dokumentasjon skal vedlegges:
Kopi av flytelefonistsertifikat

Gyldig språkprøve

Kopi av loggbok

Søknad om flytelefonistsertifikat basert på tidligere sertifikat (LAPL/PPL/CPL/ATPL)
For å få utstedt et separat flytelefonistsertifikat må man ha betjent radiotelefonistasjon for luftfart i løpet av de siste 5 år, jf. BSL C 5-2a §16.

Søker bekrefter å ha:

Følgende dokumentasjon skal vedlegges:
Kopi av flygersertifikat

Gyldig språkprøve

Kopi av loggbok

Søknad om flytelefonistsertifikat basert på militær utdanning, jf. BSL C 5-2a § 11.
For å få utstedt et separat flytelefonistsertifikat må man ha betjent radiotelefonistasjon for luftfart i løpet av de siste 5 år, jf. BSL C 5-2a §16.

Følgende skal vedlegges:
Kopi av pass

Dok. på militær flygerutdanning og at du har benyttet radiotelefoni siste fem år.

Duplikat

Navneendring

Beskriv årsak

Følgende dokumentasjon skal vedlegges:

Språk (NF-1071)

Kopi av gyldig flytelefonistsertifikat
Bekreftelse på navneendring fra folkeregisteret,
vielsesattest eller kopi av pass utstedt etter navneendring.

Saksbehandling av flytelefonistsertifikat faktureres iht. Gebyrforskriften BSL A 1-2
Jeg er oppmerksom på at det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger, samt at det kan medføre diskvalifikasjon
fra å inneha sertifikat.
Jeg erklærer at ovenfor gitte opplysninger er korrekte og at de til enhver tid kan dokumenteres.
Dato, sted

Søkers underskrift
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For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg.
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre at vi utsteder eller forlenger flytelefonistsertifikat,
utsteder duplikat eller endrer navn til riktig person.
Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 (e), Luftfartsloven § 5-3,
forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer og EU forordning nr. 1178/2011 FCL.015 og MED.
A.035. 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 per e-post:
personvernombud@caa.no.
Alle elektroniske henvendelser hører normal sett inn under arkivloven med forskrifter og vil omfattes av
innsynsretten etter offentlighetsloven. Personvernopplysninger underlagt taushetsplikt vil ikke bli
gjenstand for innsyn.
Les vår personvernerklæring her.
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