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

Søknad om nasjonal rettighet for attestering for vedlikehold av luftfartøy etter BSL B 3-3 

Formål 

 Utstedelse  Fornyelse 

Personopplysninger 
Søkers personnummer (11 siffer): Utstedt dato (hvis aktuelt): 

Etternavn Fornavn Mellomnavn 

Adresse Postnummer Poststed 

Telefon E-post

Søkers nasjonalitet Søkers fødested (Kopi av pass skal vedlegges ved førstegangsutstedelse) 

Organisasjon (hvis aktuelt) 

Organisasjonens navn Telefonnummer 

Organisasjonens adresse Postnummer Poststed 

Faktura sendes til 

 Organisasjon  Søker Luftfartstilsynet fakturerer etter satser i "Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv." 

Søknad gjelder for Påføring/Fjerning av rettigheter/begrensninger 

Flytype: Flyregistrering: (LN-xxx) Ønsket kategori: (B1/B2/C) 
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Bekreftelse 

Jeg søker med dette om utstedelse/fornyelse av nasjonal rettighet til å attestere for flyvedlikehold i henhold til BSL B 3-3 §13, 
og bekrefter at opplysningene gitt i søknaden er korrekte på søketidspunktet. 

Ved fornyelse: 
Jeg bekrefter herved at jeg har deltatt på minimum to (2) årlige ettersyn i løpet av de siste fem år 

Søkers signatur Dato 

Dokumentasjon 

Vedlagt følger følgende dokumentasjon: 
 Part 147-utdannelse 

 Utdanning som tilfredsstiller kravene i BSL B 3-3 

 Relevante sertifikater og attester 

Fritekst for teori/praksis: 

Teori 

Praksis 

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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