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

 
Skjemaet gjelder søknad om bytte fra ATPL/CPL/PPL til LAPL. 

 
                                                 Søknad om bytte fra ATPL/ CPL/ PPL til LAPL 

 
Jeg er innehaver av følgende type sertifikat: 
Luftfartøykategori: 
 

 Fly 
 

 Helikopter 
 
 

Type sertifikat: 
 

 PPL Private Pilot Licence  
 

 CPL Commercial Pilot Licence  
 

 ATPL Air Transport Pilot Licence 
 

 
Med følgende GYLDIGE klasse- eller typerettighet: 
 

 Single Engine Piston (land) – Gyldig til:      ……………………………… dd.mm.åååå 
 
 

 TMG (Touring Motor Glider) – Gyldig til:      ……………………………… dd.mm.åååå 
 
 

 Helikoptertype:      …………………………………………… – Gyldig til:      ………………………dd.mm.åååå 
 
 

 Kopi av sertifikat med gyldig rettighet følger vedlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søkers fødselsnummer 
      

Etternavn 
      

For- og mellomnavn 
      

Adresse 
      

Postnummer 
      

Poststed 
      

Nasjonalitet 
      

Fødested 
      

Telefon/mobil 
      

Epost 
      

mailto:postmottak@caa.no
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Samsvarskontroll henhold til ARA. GEN.315 og AMC1 ARA. GEN.315 (a) og (c) 
 

 Jeg er ikke innehaver av annet sertifikat, rettighet, autorisasjon eller attest med samme omfang og 
        i samme kategori utstedt i et annet medlemsland; 
           

    Jeg har ikke søkt noe annet sertifikat, rettighet, autorisasjon eller attest med samme omfang 
 og i samme kategori i et annet medlemsland; 

  
 Jeg har aldri hatt noe annet sertifikat, rettighet, autorisasjon eller attest med samme omfang 

        og i samme kategori utstedt i et annet medlemsland som er tilbakekalt eller suspendert i noe 
        annet medlemsland. 
 

 Jeg erklærer herved at opplysningene ovenfor gitt er sanne og korrekte. Jeg er klar over at uriktige opplysninger 
kan diskvalifisere meg som søker fra å få innvilget, sertifikat, rettighet, autorisasjon eller attestasjon. 

 

 
 

Dato:                 Sted:        
 

 
 

Søker signatur: ………………………………….. 

 



Luftfartstilsynet

For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg. 
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre at vi utsteder LAPL Light Aircraft Pilot 
Licence 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.

http://www.luftfartstilsynet.no/personvern
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