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

 
 

transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

 

Telefon  0771-503 503 
Telefax  011-185 256 
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Begäran om tillfälligt 
upphävande eller återkallelse av
flygledarcertifikat 
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egäran om tillfälligt upphävande eller återkallelse av flygledarcertifikat 
Regler om tillfälligt upphävande och återkallelse 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. 

Med stöd av nedan lämnade uppgifter begär jag härmed att mitt certifikat ska: 
☐ Tillfälligt upphävas ☐ Återkallas  
 

Vad händer när mitt certifikat tillfälligt upphävs på egen begäran? 
Certifikatet kommer att vara tillfälligt upphävt tillsvidare räknat från det datum för beslut om upphävande togs. 
Det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad om vad ett tillfälligt upphävande av certifikatet kan få för 
konsekvenser för behörigheter och teori kopplat till eventuella krav på kompletterande utbildning och 
examinationer inför ett återutfärdande av certifikatet. 
Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som 
certifikatet anger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga eller förnya din behörighet.. 
 

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 (ÅÅMMDD-XXXX) 

    
Samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket 

  
Adress 

  
Postnummer Ort 

    
Telefonnummer Mejladress 

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

Riktigheten av ovan lämnade uppgifter intygas 

Underskrift 
Ort Datum 

    
Sökandens namnteckning Certifikatnummer 

   
 

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