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  Send til: 
  postmottak@caa.no 

  eller 

  Luftfartstilsynet 
  Postboks 243 
  8001 BODØ 

Til bruk for fly, helikopter, seilfly, motorseilfly og ballong, jf. BSL B 1-4, forskrift 
om eksport av luftfartøy, flymotor og flypropell. 

Søknad om eksportluftdyktighetsbevis 

Informasjon om søker 
Søkers fødselsdato/organisasjonsnummer: Navn på eier/bruker (etter-, for- og mellomnavn) 

Telefon: E-post:

Adresse til eier/bruker: Postnummer: Sted: 

Registreringsmerke: Fabrikant/luftfartøytype: Serienummer: 

Importlandets navn: Skal fartøyet flys til importlandet 

 Ja           Nei 

Norsk registrering ved overføringsflyging 

  Ja         Nei 

Foreligger spesielle krav fra importlandets luftfartsmyndighet? Hvis ja, spesifiser og angi hvordan disse er ivaretatt. 

Eventuelle merknader 

Kjøpers fødsels-/ 
organisasjonsnummer: 

Navn på kjøper (etter- og 
fornavn): 

Kjøpers adresse: 

Postnummer: Poststed: Land: 

E-post: Telefon: 

Signatur 

Det bekreftes at ovennevnte opplysninger er korrekte. Det må betales gebyr som angitt i forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet. 
Gebyrforskriften er publisert som BSL A 1-2 og på www.lovdata.no  
Dato, sted: Underskrift av eier/bruker 
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GDPR 
 
 
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre korrekt grunnlag for utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis, og korrekte 
opplysninger om luftfartøyet. Personopplysningene i denne søknaden behandles i tråd med EUs personvernforordning (EU) 
2016/679. Behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav e i forordningen, og forskrift om eksport av luftfartøy, flymotor og 
flypropell. Opplysningene kan 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. For spørsmål knyttet til personvern kan personvernombudet nås på 
personvernombud@caa.no. Alle henvendelser til Luftfartstilsynet journalføres og vil omfattes av innsynsretten etter 
offentleglova. Det gis ikke innsyn i personopplysninger som er underlagt taushetsplikt.  
 
Se vår personvernerklæring her: https://luftfartstilsynet.no/om-oss/personvernerklaring/  
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