
Begäran om tillfälligt upphävande eller 
återkallande av flygledarcertifikat  
 

Regler om tillfälligt upphävande och återkallande av 
flygledarcertifikat på egen begäran finns i ATCO.AR.D.005 e) i 
bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2015/340 av den 
20 februari  2015 om tekniska  krav och administrativa 
förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat och 
intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 
805/2011 

Swedish Transport Agency 

Med stöd av nedan lämnade uppgifter 
begär jag härmed att mitt 
flygledarcertifikat ska: 

 

Tillfälligt upphävas 

Återkallas 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
  

  

  

  

  

Vad händer när mitt certifikat tillfälligt upphävs på egen begäran? 

Certifikatet kommer att vara tillfälligt upphävt under 36 kalendermånader    
räknat från datum för beslut om upphävande. Innan de 36 månaderna löpt ut 
kan du välja att på nytt ansöka om tillfälligt upphävande eller ansöka om  
återutfärdande av ditt certifikat enligt fastställd publicerad blankett. 
 
Vad händer när mitt certifikat återkallas på egen begäran? 

Det kommer inte finnas någon möjlighet för dig att ansöka om att få certifikatet 
återutfärdat igen. Det innebär att du måste genomgå all den utbildning som krävs 
från grunden för ett första utfärdande av motsvarande certifikat.  

  
Personuppgifter 

Efternamn Personnummer 

Samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket) 

Utdelningsadress Postnummer och adressort 

Telefon bostaden/mobil (även riktnr) Telefon arbetet  (även riktnr) E-postadress 

Skäl till begäran (frivillig uppgift) 

Eventuellt fakturanummer 

 

Observera att du tillsammans med ansökan även måste bifoga ditt certifikat i original!  

  

Riktigheten  av  ovan  lämnade  uppgifter  intygas  

Ort Datum Sökandens namnteckning Certifikatnummer 

 
Enligt luftfartsförordningen ska luftfartsmyndigheten föra certifikatregister. Dina personuppgifter på denna blankett kommer att  
registreras i detta register. Efter begäran har du rätt att en gång per kalenderår få ett utdrag med de uppgifter som rör dig. 

  

 
Din ansökan samt certifikat i original skickar du till: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping 
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