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Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se Telefon  0771-503 503 
kontakt@transportstyrelsen.se Telefax  011-185 256 
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 Ansökan om plats vid utbildning 
till flygprovskontrollant 

 

Ansökan om plats vid utbildning till flygprovskontrollant 
Datum Namn Kontrollantnummer 

      
Bostadsort E-postadress 

    
 

Erfarenhet 
Antal genomförda kompetenskontroller Antal År som kontrollant 

    
Total flygtid Flygtid som instruktör 

    
 

Sökta behörigheter 
Avser söka behörigheter som flygprovskontrollant på följande typer och/eller klasser 

  

 

Åtgärder mot certifikat eller fällande domar 
Ange alla eventuella åtgärder mot ditt certifikat eller någon behörighet som du omfattats av, samt alla fällande domar där du blivit dömd i domstol 

  

 

Bilagor 
Bifoga följande bilagor till ansökan   

☐ Kopia på sista tre sidorna av 
din flygdagbok 

☐ Kopia på ditt certifikat ☐ Eventuellt intyg från flygskola 
eller flygbolag som anger ett 
behov om flygprovskontrollant 

 

Transportstyrelsen kommer att begära utdrag ur belastningsregistret som en del av ansökan. 
 
För kännedom genomför Transportstyrelsen inför varje utbildningstillfälle en analys av det behov som finns 
och en bedömning av samtliga sökandes lämplighet. Platserna till utbildningen är begränsade. Detta kan 
innebära att du inte erbjuds en utbildningsplats. Om du bedöms uppfylla alla relevanta krav kommer du då 
istället att läggas in i en ansökningskö. Till varje utbildningstillfälle kommer ett antal platser att vikas till 
sökanden från ansökningskön, oaktat den analys som genomförs. 
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