
 
 

Egenerklæring som eier av luftfartøy 
 
Navn på eier (norsk selskap eller privatperson bosatt i Norge): 
 
      
Organisasjonsnummer / fødselsnummer: 
      
Adresse / adresse til selskapets hovedkontor: 
      
 
 
Jeg/vi erklærer å være eier av: 
 
Registreringsmerke: 
      
Fabrikant/luftfartøytype: 
      
Serienummer: 
      
 
 
Sted / dato: 
      

 

 
Underskrift: 
 
Gjentas med blokkbokstaver: 

      
 
Hvis eier av fartøyet er norsk selskap, må bekreftelsen gis av den/de som tegner selskapets signatur. Kopi av 
firmaattest som ikke er mer enn tolv måneder, må vedlegges. Hvis eier av fartøyet er privatperson bosatt i Norge, 
må det vedlegges kopi av ID-bevis hvor fødselsnummer fremkommer.  

 

Attestasjon 
 

Med dette bekreftes at underskriverne er over 18 år, og har underskrevet eller vedkjent 

seg sine underskrifter på dette dokumentet i vårt nærvær.  

 
Sted / dato: 
      
 
Underskrift: 
      

Underskrift: 
      

Navn: 
      

Navn: 
      

Adresse: 
      

Adresse: 
      

Fødselsdato: 
      

Fødselsdato: 
      

 
Vitnene må være myndige og bosatt i Norge. Eier, eiers ektefelle, foreldre, barn, søsken eller tilsatte, kan ikke 

bekrefte eiers underskrift.  

 



 Norges luftfartøyregister 

For å kunne registrere privatpersoners rettigheter i luftfartøy må vi behandle visse personopplysninger (navn, adresse, 
fødsels- og personnummer, samt kopi av legitimasjon).  
 
Formålet med Norges luftfartøyregister er å sikre rettsvern for rettighetshaverne. Formålet med bruk av personopplysninger er å 
sikre at riktig person registreres som rettighetshaver på riktig fartøy.   
 
Personopplysningene behandles i tråd med EUs personvernforordning (2016/679) – GDPR. Behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 
bokstav e, luftfartsloven § 3-1 og forskrift om registrering av luftfartøy § 7.  
 
Personopplysninger kan lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Registrerte opplysninger kan på begjæring slettes 
som aktuelle rettigheter i fartøyet, men vil bli lagret slik at vi har kunnskap om de historiske rettighetene i fartøyet. Dette er nødvendig 
ettersom det kan dukke opp problemstillinger rundt tidligere rettigheter i fartøyet. Registrerte personopplysninger kan således ikke 
kreves slettet fra Norges luftfartøyregisters database.  
 
Nåværende og tidligere rettighetshavere har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Rettighetshavere som mener 
personopplysningene behandles i strid med personvernreglene, kan klage til Datatilsynet.  
 
Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig. Vårt personvernombud kan kontaktes på personvernombud@caa.no.  
 
Alle 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. Opplysninger som registreres i Norges 
luftfartøyregister er offentlig tilgjengelige. 
 
Se vår personvernerklæring her.  

www.luftfartstilsynet.no/personvern
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