Revidert: 03.12.2015 SFV

SMFK rutine

ID-kort for
Bodø Lufthavn
Denne artikkel beskriver hvordan medlemmer av Salten Mikroflyklubb som
har behov for adgang til Bodø Lufthavn, går fram for å søke om ID-kort.

Framgangsmåte:
1. Søknad om ID-Kort
Gå inn på https://avinor.no/idkort/bodo
Velg Lokalt ID-KORT
Fyll ut søknadsskjema (se eksempel nedenfor)

Våre tilgangsområder er Airside, og kryss av for Kjøretillatelse om du har bilsertifikat og vil
ha tillatelse til å kjøre inn til Hangaren. Fyll ut personalia korrekt!
Skjemaene er laget med tanke på firmaer som jobber inne på flyplasser. Når vi søker som om kort i
regi av klubben, skriver vi derfor Salten Mikroflyklubb som oppdragsgiver og arbeidsgiver.
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Les vilkår for søknad og kryss av for det. Trykk lagre når du har fylt ut alle nødvendige felter.
Når du har sendt inn søknad her, går den til behandling hos klubbens kortbestiller/rekvirent.
Klubbens kortbestiller/rekvirent ser over, verifiserer søknad, og godkjenner denne når melding
om godkjent bakgrunnssjekk kommer inn.

2. Søknad om bakgrunnssjekk
For å få ID-kort må det først søkes om bakgrunnssjekk hos Luftfartstilsynet.
Bakgrunnssjekk er gyldig i 5 år.
Fra 14.oktober 2015 skal det sendes inn elektronisk søknad til Luftfarstilsynet via ID porten.
Her finner du detaljert info fra Luftfartstilsynet om dette: https://avinor.no/globalassets/id-kontoret/info-arbeidsgiver-24sept.pdf

Direkte link for søknad: (du finner også link på Avinors ID kort forside)
http://www.luftfartstilsynet.no/avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/Bakgrunnssjekk
Når din søknad er godkjent, går det melding til Avinor om dette. Dette tar normalt under 14
dager. Det går ingen melding til Avinor om søknad ikke godkjennes. Du sjekker selv status på
din søknad ved å logge inn på ID porten.

3. Søknad om Politiattest
For å få godkjent bakgrunnssjekk må det leveres Politiattest. Denne søker du også om
elektronisk. Følg Luftfartstilsynets veiledning under utfylling av søknad om bakgrunnssjekk.
Politiet sender politiattesten direkte til Luftfartstilsynet når denne er klar.

4. Kurs og kortutstedelse
Rekvirent sender deg mail når bakgrunnssjekk er ok og søknad om ID kort er godkjent. Når
du har fått mail fra rekvirent, tar du kontakt med ID kontoret på Bodø lufthavn for å avtale tid
for sikkerhets, evt kjørekurs, og henting av kort. Husk å ha med, flysertifikat/flygebevis* og
førerkort (eller annen gyldig legitimasjon hvis du ikke skal ha kjøretillatelse).
* Følgende rutineendring kom 12 mars 2015:
Ved tilgang til kun Airside, er innehavere av flysertifikat unntatt fra kravet om bestått Airside Safety kurs. For at unntaket skal gjelde, må det
legges ved kopi av gyldig flysertifikat i søknaden. Dette gjør at vi ved revisjoner eller tilsyn i ettertid, kan vise til dokumentasjon på at
kortinnehaver på det tidspunktet adgangsbeviset ble produsert, var innehaver av et slikt sertifikat.

Om kurs
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Alle må ha gyldig «Lokalt Airside Safety-kurs» og skal du ha kjøretillatelse er det også ett kurs
for dette som må avlegges. Kursene er gyldige i 5 år fra bestått eksamen. Påmelding og
avlegging av kurs gjør du hos ID-kontoret på Bodø Lufthavn når du har mottatt beskjed fra
klubbens kortbestiller/rekvirent om at bakgrunnssjekk og kortsøknad er godkjent.
Innkjøringsbevis
For å få innkjøringsbevis til din bil, må du ha gyldig adgangskort
med kjøretillatelse.
Når du har søkt eller fått gyldig adgangskort, legger du inn
søknad om innkjøringsbevis her:
https://avinor.no/idkort/bodo
Mistet kort?
Kontakt ID-kontoret med en gang for å få sperret kort. Legg deretter inn bestilling på nytt
kort. ID-kontoret må alltid kontaktes, bestilling av nytt kort erstatter ikke tapsmelding.
Ved spørsmål eller om manglende tilbakemelding på søknad innen rimelig tid, ta kontakt
klubbens bestiller/rekvirent.
Kontaktinfo:
Bestiller/rekvirent hos Salten Mikroflyklubb: Stian Fosdahl Vaag
Tlf: 48084707 E-post: stian@vaag.no
ID-KONTORET BODØ LUFTHAVN
SENTRALBORD: 815 30 550
Direkte: 67 03 35 21
E-POST: id.kontor.bodo@avinor.no
POSTADRESSE: 8041 Bodø
BESØKSADRESSE: Bodø Lufthavn
MANDAG-FREDAG 08.00-14.00
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