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

Godkjent søknadsskjema for bytte av norsk sertifikat til EASA Part-FCL-
sertifikat  

Søknad om bytte av norsk nasjonalt sertifikat til EASA Part-FCL-sertifikat 
Personnummer Navn (etternavn, fornavn, mellomnavn) Adresse 

Postnummer Poststed, Land E-post adresse Tlf. arbeid Tlf. privat tlf. mobil 

Nasjonalitet Fødested Sertifikatnummer 

Jeg er innehaver av: 

 PPL  CPL  ATPL  IR Mørkebevis  A  H 

Med følgende GYLDIGE rettigheter: 
Klasse/type Gyldig til IFR/VFR 

  ..................................................  
  ..................................................  
  ..................................................  
  ..................................................  

  .................................................  
  .................................................  
  .................................................  
  ................................................  

 ...............................................  
 ...............................................  
 ...............................................  
 ...............................................  

 Kopi av sertifikat / rettighetsbevis følger vedlagt. 

Avlagt MYB/Human Performance & Limitations 
 MYB/HPL bestått 

Har bestått følgende teorieksamen: 
 D- eller C/D-teori  Application test, år: ATPL teori - Land: 

Innehar gyldig legeattest: Angi flygetider på fly eller helikopter Flerpilot fly eller helikopter 

 Klasse 1 
 Klasse 2 

Total Fartøysjef (PIC) Styrmann (COP) Instrumenttid - PIC - Total 

Luftfartstilsynet vil fakturere gebyr i henhold til gjeldende gebyrforskrift. Søker vil være fakturamottaker, dersom ikke annet er avtalt. 

Jeg er ikke innehaver av Part-FCL sertifikat utstedt av utenlandsk myndighet. 

Undertegnede 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. 

Jeg erklærer at jeg har relevant kunnskap av Part FCL / Part OPS 

Dato:  Sted:  Søkerens underskrift:  

Fylles ut av Luftfartstilsynet 
Sertifikat utstedt/utvidet til å omfatte: 

  ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  

Utløpsdato: 

Dato: Navn på saksbehandler (blokkbokstaver) Underskrift 



For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg. 
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre at vi utsteder Part-FCL sertifikat 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. Vårt personvernombud er Torgeir Øines, e-post: tor@caa.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. Les vår personvernerklæring her.
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