Vejledning i Ansøgning om flyvetilladelse
SEPT 2012

Spørgsmål vedrørende ansøgningen om flyvetilladelse bedes stilet til Center for Civil Luftfart i Trafik- og
Byggestyrelsen:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Tlf:
Fax:

7221 8800
7221 8888

E-mail:

info@tbst.dk

Ad 1:

Udfyldes med luftfartøjets registreringsmærker (f.eks. OY-ABC). Flyvetilladelse kan kun gives til
luftfartøjer, som har dansk registreringsbevis, eller evt. midlertidigt registreringsbevis, og som
har et lovpligtigt forsikringsbevis.
Angiv fabrikat, type og fabrikationsnummer (f.eks. Piper PA 18-161, fabrikationsnummer
28-41098)

Ad 2:

Sæt kryds i relevant rubrik og angiv det ønskede formål med flyvningen (f.eks. Efter landingshavari på mark ved Køge, midlertidig reparation som beskrevet i vedlagte redegørelse fra autoriseret værksted, ønskes luftfartøjet fløjet til Københavns Lufthavn Roskilde (EKRK) til endelig
reparation. Ansøgning om flyvetilladelse af et beskadiget luftfartøj kan normalt ikke forventes
imødekommet, dersom luftfartøjet med rimelighed kan repareres der, hvor det står.

Ad 3:

Sæt kryds i alle relevante rubrikker.
Husk at fremsende krævede beskrivelser, luftdygtighedsbevis og vedligeholdelsesattest. Detaljeret
beskrivelse af skader og mangler skal vedlægges samt rapport over evt. midlertidig reparation

Ad 4:

Angiv luftfartøjets totale flyvetid siden ny.
Sæt kryds i relevant rubrik
For luftfartøjet, der vedligeholdes efter 50-/100-timersinspektionssystemet, skal dato og flyvetid
ved sidste 100-timers/årlig inspektion anføres.

Ad 5:

Sæt kryds i relevant rubrik.
Oplys i givet fald hvilke luftdygtighedsdirektiver (LDD og/eller AD noter), der ikke er udført og
gør rede for, hvorfor de krævede direktiver ikke er udført.

Ad 6:

Her oplyses navnet på den instans, som under flyvning på flyvetilladelse sikrer, at luftfartøjet
er sikkert til flyvning.

Ad 7:

Dersom prøveflyvning er krævet: Vedlæg prøveflyvningsprogram eller angiv henvisning til et
prøveflyvningsprogram i værkstedshåndbog.
Oplys eventuelle operative begrænsninger, som tænkes pålagt luftfartøjet under flyvningen.

Ad 8:

Udfyldes med oplysninger om luftfartøjschef samt krævede cockpitbesætningsmedlemmer.
Selskaber med koncession til rute-/Charterflyvning kan nøjes med at notere: "En besætning,
der er godkendt af selskabet til pågældende flyvning".

Ad 9:

Påfør navn og land på start-/landingslufthavn (eller evt. relevant adresse)
Ønsket geografisk område (prøveflyvning): Angiv ved koordinater eller indtegn ønsket område
på ICAO-kort.
Ønsket rute: Angiv den mest direkte, praktiske rute.
Startdato: Angiv forventet startdato.

Ad 10:

Udfyld punktet som anført. Husk i givet fald at fremsende fuldmagt.
Gebyr for udstedelse/genaktivering af flyvetilladelse er gebyrbelagt, jf. 7UDILN-, Bygge- og
BoligVW\UHOVHn's Gebyrreglement.

Faktura på beløbet vil blive fremsendt til ansøgeren efter udstedelse af flyvetilladelsen.
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