Send til:
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 BODØ

Til bruk for alle luftfartøy.

E-post: postmottak@caa.no

Vedlikeholdsrapport (VR)
Registreringsmerke

Fabrikant og typebetegnelse

Serienummer

Luftfartøyets eier / bruker
Endret vedlikeholdsordning siden forrige VR

Vedlikeholdsprogram benyttet

Erverv

Privat

Ja

Nei

Type vedlikeholdsarbeid utført

Periodisk ettersyn

Årlig ettersyn

Landinger/cycles og gangtider
Totaltid – skrog

Luftfartøyets antall flyginger / cycles
Totalt

Siden hovedettersyn/overhaling

Siden forrige
årlige VR

Siden forrige årlige VR

Motor/propellinstallasjon
Endringer i motor og/eller propellinstallasjon siden forrige rapportering?
Motor
Propell

Kontroll av teknisk dokumentasjon
Er alle aktuelle myndighetspåbud og servicemeddelelser utført og dokumentert?
AD/LDP
SM/SB

Ja

Nei

Ja

Nei

Kontroll av tekniske
journaler (tilsvarende)
utført

Ja

Nei

Er eventuelle anmerkninger i reisejournal
(tilsvarende) utført

Ja

Nei

Er avionikkinstallasjonen i
samsvar med tillatelse for
radioutstyr?

Ja

Nei

Hvis nei, gi begrunnelse (med referanse til eventuell dispensasjon)

Utførte modifikasjoner og reparasjoner siden forrige VR

Siste veiing utført (dato)

Navn på vedlikeholdsinstansen som utførte siste veiing
Vedlikeholdsrapport (VR) er gyldig til (dato)

Herved bekreftes at ovennevnte luftfartøy anses som
luftdyktig. Luftfartøyet med tilhørende utstyr er vedlikeholdt i henhold til godkjente vedlikeholdsunderlag,
Luftfartstilsynets bestemmelser og fabrikantens underlag. Attest for utført vedlikehold (CRS) er utstedt.

Navn på vedlikeholdsinstans
Telefonnummer

Telefaksnummer

E-postadresse

Sted/dato

/
Navn/stilling (underskrift)
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Veiledning for bruk og behandling av vedlikeholdsrapport (VR)
Innledning
Rapporten skal opprettes i forbindelse med søknad om utstedelse/fornyelse av luftdyktighetsbevis og for
opprettholdelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis, og gjelder for alle luftfartøy.
Rapporten (ikke eldre enn én måned) skal vedlegges ovennevnte søknad. Ufullstendig rapport returneres
eier/bruker/vedlikeholdsinstans.
Opprettelse
En del av rubrikkene er selvforklarlige, men følgende trenger nærmere forklaring:
Felt: Endret vedlikeholdsordning siden forrige VR
Endringer i vedlikeholdsordningen siden utstedelse av forrige VR, angis med et kryss i gjeldende rute.
Felt: Vedlikeholdsprogram benyttet
Angi hvilket vedlikeholdsprogram – erverv eller privat – som er benyttet. Programmet skal være i overensstemmelse med luftfartøyets bruksområde.
For luftfartøy som benyttes til ikke-ervervsmessig luftfart (bruksområdet privat) skal fabrikantens anbefalte
vedlikeholdsprogram benyttes.
Felt: Type vedlikeholdsarbeid utført
Eventuelle større vedlikeholdsarbeider og modifikasjoner utført i perioden siden utstedelse av forrige VR på
skrog, motor og propell angis med ett kryss i rute for periodisk ettersyn.
For luftfartøy med bruksområdet privat skal årlig ettersyn utføres ved utstedelse av VR.
Skjemadel: Kontroll av teknisk dokumentasjon
Felt: Er aktuelle myndighetspåbud og servicemeddelelser utført og dokumentert
Eier/bruker skal etablere og vedlikeholde et system som sikrer at det gjøres en kvalifisert vurdering av alle
servicemeddelelser fra fabrikanten av luftfartøy, motor, propell og tilbehør. Eier/bruker skal utarbeide
retningslinjer for vurdering av servicemeddelelser.
Kontroller at alle myndighetspåbud er utført og behørig dokumentert. Kryss av i gjeldende rute.
Felt: Kontroll av tekniske journaler (tilsvarende) utført
Kontroller alle journaler(tilsvarende) og komponentkort(tilsvarende) for riktig føring. Kryss av i aktuell rute.
Felt: Er eventuelle anmerkninger i reisejournal (tilsvarende) utført
Kontroller at alle anmerkninger i reisejournalen (tilsvarende) er utbedret eller vurdert kan gjenstå og overført til
Gjenstående anmerkninger (HIL) i reisejournal (tilsvarende). Kryss av i aktuell rute.
Felt: Er avionikkinstallasjonen i samsvar med tillatelse til å inneha radiostasjon om bord
Kontroller at radio-/navigasjonsinstallasjonen er i overensstemmelse med den faktiske installasjonen og
godkjennelsesdokumentet, samt at dokumentet er utstedt på eier, dvs. i overensstemmelse med registreringsbeviset. Kryss av i aktuell rute.
Dersom det oppdages avvik i noen av de fire sistnevnte feltene, skal dette beskrives med angivelse av
årsak, samt begrunnelse med eventuell referanse til dispensasjon fra Luftfartstilsynet.
Felt: Større utførte ettersyn, modifikasjoner og reparasjoner siden utstedelse av forrige VR
Her angis eventuelle vedlikeholdsarbeider som er utført. Alternativt kan det refereres til A/O-nr.
Felt: Siste veiing utført
Her angis dato for siste veiing og navn på vedlikeholdsinstansen som har utført denne.
Felt: Navn på vedlikeholdsorganisasjon/vedlikeholdsinstans, samt Navn/stilling
Her føres opp navn på godkjente vedlikeholdsorganisasjon/vedlikeholdsinstans. For luftfartøy med bruksområdet
erverv skal rapporten underskrives av luftfartsforetakets tekniske sjef. For luftfartøy med bruksområdet privat
skal rapporten underskrives av vedlikeholdsinstans med behørige rettigheter.
Felt: Vedlikeholdsrapport er gyldig til dato
Dette feltet skal benyttes for de luftfartøyene som ikke har kalenderbegrensning på gyldighet innført i
luftdyktighetsbeviset. Vedlikeholdsrapport (VR) er gyldig i 12 måneder. Ved utstedelse av VR, i forbindelse med
utførelse av årlig ettersyn, skal gyldighetstiden settes til samme dato som forrige VR, dersom utstedelse finner
sted innenfor en periode på to måneder før eller en måned etter utløp. Dersom luftfartøyet har stått uten gyldig
VR lengre en måned, skal Luftfartstilsynet kontaktes før utstedelse av VR.
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 BODØ
Telefon:
+47 75 58 50 00 / Telefaks: +47 75 58 50 05
E-post:
postmottak@caa.no
Internett:
www.luftfartstilsynet.no
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