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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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Ansökan om byte av 
certifikatstyp 

 

 

Nuvarande certifikat 
☐ LAPL(A) 

 CPL(A) 
 MPL 

☐ LAPL(H) 
 CPL(H) 

☐ PPL(A) 
 ATPL(A) 

☐ PPL(H) 
ATPL(H) ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐    
 

Önskad certifikatstyp 
☐ LAPL(A) 

 CPL(A) 
 MPL 

☐ LAPL(H) 
 CPL(H) 

☐ PPL(A) 
 ATPL(A) 

☐ PPL(H) 
 ATPL(H) ☐ ☐ ☐ ☐

☐    
 

Utöver denna ansökan måste du även ansöka om att återkalla/tillfälligt upphäva ditt certifikat på 
blankett TSL7295. Du ska också bifoga ditt certifikat i original. Detta krävs för att vi ska kunna 
handlägga ditt ärende. 

☐ Ansökan om tillfälligt upphävande, blankett TSL7295 ☐ Certifikat i original 
 

Personuppgifter 
Efternamn Certifikatnummer 

    
Samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket 

  
Adress 

  
Postnummer Ort 

    
Telefonnummer E-postadress 

    
 

Observera att vissa behörigheter kan bli ogiltiga vid byte av certifikat. 
 

Riktigheten av ovan lämnade uppgifter intygas 
 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

    
Underskrift 

 

 

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 
 
   


	Nuvarande certifikat
	Önskad certifikatstyp
	Utöver denna ansökan måste du även ansöka om att återkalla/tillfälligt upphäva ditt certifikat på blankett TSL7295. Du ska också bifoga ditt certifikat i original. Detta krävs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

	Personuppgifter
	Observera att vissa behörigheter kan bli ogiltiga vid byte av certifikat.
	Riktigheten av ovan lämnade uppgifter intygas

	Underskrift

	LAPLA: Off
	CPLA: Off
	MPL: Off
	LAPLH: Off
	CPLH: Off
	PPLA: Off
	ATPLA: Off
	PPLH: Off
	ATPLH: Off
	LAPLA_2: Off
	CPLA_2: Off
	MPL_2: Off
	LAPLH_2: Off
	CPLH_2: Off
	PPLA_2: Off
	ATPLA_2: Off
	PPLH_2: Off
	ATPLH_2: Off
	Ansökan om tillfälligt upphävande blankett TSL7295: Off
	Certifikat i original: Off
	Efternamn: 
	Certifikatnummer: 
	Samtliga förnamn tilltalsnamnet understruket: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 


