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

EASA form 19.
Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy.
* Sendes inn igjennom e-post kun hvis søknad gjelder
utstedelse eller duplikat

Søknad om Part-66
Aircraft Maintenance Licence (AML)

Formål

Utstedelse

Fornyelse

Utvidelse/Endring

Duplikat

Kopi av pass skal vedlegges
ved førstegangsutstedelse

Tapsmelding fra politiet skal
vedlegges ved duplikatsøknad

Personopplysninger
Sertifikatnummer:

Etternavn

Utstedt dato (hvis aktuelt):

Fornavn

Mellomnavn

Adresse

Postnummer

Telefon

E-post

Søkers nasjonalitet

Søkers fødested

Poststed

Arbeidsgiver
Arbeidsgiver/Firma

Telefonnummer

Arbeidsgivers adresse

Postnummer

Part-145 "Approval reference"

Faktura sendes til

Arbeidsgiver

Søker

Poststed

← Luftfartstilsynet fakturereretter satser i
"Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv."
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Søknad gjelder for
Rating

A

B1

B2

B2L

B3

C

L
(Se under)

Fly –Turbinmotor
Fly – Stempelmotor
Helikopter – Turbinmotor
Helikopter – Stempelmotor

Avionikk

Stempelmotor uten trykkabin MTOM <2t

Komplekse luftfartøy
Andre luftfartøy – ikke komplekse
System-ratinger for BL2 sertifikat

L sertifikat, underkategorier

1.

Autoflight

L1C

Seilfly kompositt

2.

Instrumenter

L1

Seilfly

3.

Kom/NAV

L2C

Motorisert seilfly kompositt og ELA 1 -fly kompositt

4.

Overvåkning

L2

Motorisert seilfly og ELA1-fly

5.

Flysystem

L3H

Varmluftsballong

L3G

Gassballong

L4H

Vamluftsskip

L4G

ELA 2 Gassluftskip

L5

Gassluftskip annet enn ELA 2

Påføring/Fjerning av rettigheter/begrensninger,hvis aktuelt
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Bekreftelse
Jeg søker med dette om utstedelse/endring/fornyelse av Part-66 AML vedlikeholdssertifikatfor luftfartøy, og bekrefter at
opplysningene gitt i denne søknad er korrekte på søketidspunktet.
Herved bekreftes at:
Jeg er ikke innehaver av Part-66 AML utstedt i andre EASA medlemsland.
Jeg har ikke søkt om Part-66 AML i andre EASA medlemsland.
Jeg har aldri vært innehaver av Part-66 AML som har blitt tilbakekalt, suspendert eller er ugyldig.

Jeg er også innforstått med at hvis ukorrekte opplysninger er gitt, kan det medføre at jeg mister retten til å inneha Part-66 AML

Part-66 sertifikat er vedlagt i original utgave.
Øvrig dokumentasjon kan sendes som bekreftede kopier.
Søkers signatur

Dato

Godskrivelse
Feltene for teori/praksis benyttes ved behov.

Jeg ønsker å få godskrevet følgende (hvis relevant)
Redusert praksiskrav for 147-utdannelse.
Kreditt for annen utdanning som tilfredsstiller kravene i Part-147.
Relevante sertifikater og attester vedlegges
Teori

Praksis

Anbefaling i henhold til prosedyre MOE 3.16
(Skal kun fylles ut hvis Part-145- organisasjonen har godkjenning for dette)
Det er herved bekreftet at søkeren tilfredsstiller alle teoretiske og praktiske krav i hht. Part-66 og det anbefales at
Luftfartstilsynet oppdaterer Part-66 sertifikat tilsvarende.
Attesterende signatur

Dato

Navn (blokkbokstaver

Stilling
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Fylles ut av Luftfartstilsynet
Utstedelse

Fornyelse

Utvidelse/Endring

Duplikat

Sertifikat utsted/utvidet til å omfatte

Andre opplysninger

Navn på kontrollant (blokkbokstaver)

Dato

Signatur

GDPR
For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg. Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre at
vi utsteder riktig sertifikat til riktig person. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1
bokstav e, Luftfartsloven § 5-3, forskrift av 7. mai 2015 nr 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv (vedlikeholdsforskriften) jf.
forordning (EU) 1321/2014 Part-66.A.
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 prsonvernombud på 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.
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