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Søknad sendes inn via Avinors idkort portal på nett.  

For søknad om innkjøringsbevis, hopp til punkt 16. 

Hvordan søke om ID-kort: 
1. Åpne http://avinor.no/idkort i din nettleser. 

 
2. Trykk på «Søk om lokalt ID-kort»

 
 
 

3. Logg inn med f.eks BankID 
 

4. Velg Bodø lufthavn 

 
5. Fyll ut feltene som ikke er fylt ut fra før. Det er viktig at dette fylles ut helt riktig. 

 
 
 

http://avinor.no/idkort
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6. Så skal du fylle ut ansattforhold. Her søker du om 
kort i regi av at du er Pilot for Salten 
Mikroflyklubb. Uavhengig av hvem som hjelper 
deg å finansiere moroa, så er det Salten 
Mikroflyklubb som skal oppgis som Arbeidsgiver. 
Oppdragsgiver er også Salten Mikroflyklubb. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. På tidsperiode velger du i utgangspunktet 5 års varighet 
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8. Når ID kort blir produsert, så gjøres dette nå i Oslo. Det må derfor lastes opp passfoto til ID 
kortet. Det er viktig at du leser hva det står om visuelle krav til bildet og følger dette. 
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Bakgrunnssjekk 
Når du har fullført og bekreftet søknaden, må du gå til Luftfartstilsynets web side for å søke 
om bakgrunnssjekk. https://luftfartstilsynet.no/skjema/bakgrunnssjekk/bakgrunnssjekk/  

a. Følg veiledning i søknaden.  
b. I denne søknaden oppgir du alle dine arbeidsforhold, altså ikke kun Salten 

Mikroflyklubb slik som i ID kort søknaden. 
c. Husk betaling! Uten betaling starter ikke bakgrunnssjekken. 

 

 
 

  

https://luftfartstilsynet.no/skjema/bakgrunnssjekk/bakgrunnssjekk/
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Sjekke status på søknad 
Fra Mitt ID kort portalen til Avinor, kan du sjekke status på din søknad, og ditt ID kort. 
http://avinor.no/idkort  
 
1. Logg inn med f.eks BankID 
 
 
2. Etter hvert som søknaden din godkjennes i de  
forskjellige ledd vil du få mail/melding fra Avinor. 
 
3. Første ledd er at søknaden din sendes til klubbens 
Kortbestiller. Kortbestiller vurderer om du har behov 
For ID-kort, og legger til de tilgangsområdene du  
Trenger (Airside+kjøretillatelse). 
 
4. Når søknad i neste ledd er godkjent hos Avinor, legges  
Det inn de kursene som må tas. Dette er ett  
Flyplassikkerhetskurs, som gjennomføres via nett.  
Kurset inneholder en prøve som må bestås. Følg godt 
Med på kurset, så går prøven greit.  
Klubben får regning på gjennomført kurs.  
Denne regningen faktureres videre fra klubben til deg.  
 

Kjørekurs – «Bli kjent runde» 
Når alle godkjenninger er på plass og kurs gjennomført 
Vil du få beskjed om at ID kort er produsert og kan 
Hentes. Da gjenstår det en kjørerunde/«Bli kjent runde»  
med Avinor, for at du skal få kjøretillatelse. Avinor har  
kjørerunder tirsdager og torsdager kl 13:00.  
«Bli kjent-runde» bestilles ved å sende en e-post til  
bodo.driftsentral@avinor.no  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avinor.no/idkort
mailto:bodo.driftsentral@avinor.no
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Henting av ID kort 
a. Fra 10.07.2019 vil Securitas sørge for utlevering av Avinor ID-kort på Bodø 

lufthavn. Det betyr at du kan hente ut ID-kortet ditt i ansattkontrollen i 1. etasje, 
innenfor faste åpningstider; man-fre 0800-2000 og lørdager 1000-1600. Som 
første steg i å gjøre det raskere å få ID-kort vil Avinor Id-kontor i Oslo begynne å 
fjernprinte enkelte lokale ID-kort direkte til Bodø lufthavn. Det er i første omgang 
de som har slitt eller mistet kort som vil få sitt ID-kort fjernprintet. (dvs. at kortet 
produseres i Oslo, men printes ut i Bodø).  

Slitt eller tapt kort? 
b. Et slitt eller tapt kort må meldes på «Mitt ID-kort» på avinor.no/idkort. 
c. Når du mottar SMS fra Avinor om at ID-kortet ditt er sendt til lufthavnen, kan du 

regne med at kortet er klart til utlevering i ansattkontrollen tidligst 24 timer 
senere. Andre ID-kort (fornyelse, ID-kort for første gang, crewkort, multisitekort) 
vil fortsatt bli sendt pr post frem til vi starter steg 2 til høsten. (Planen er at også 
disse ID-kortene etter hvert skal fjernprintes.) 

d. Når du mottar en SMS fra Avinor om at ID-kortet ditt er sendt til lufthavnen, må 
du beregne postgang på rundt 7 dager før du kan hente ut ditt nye ID-kort i 
ansattslusen. 

e. Annen viktig informasjon: Dersom du har søkt om kjøretillatelse på ID-kortet ditt 
må du gjennomføre «Bli kjent-runde» senest 14 dager etter at du har mottatt 
kortet ditt.  
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Innkjøringsbevis. Alle biler som skal ha permanent  

Tillatelse til å kjøre inn skal ha ett innkjøringsbevis.  
Dette søker du også om via Avinors web portal.  
http://avinor.no/idkort  Velg «Søk om innkjøringsbevis» 
 

 
 
 

Deaktivert kort 
Hvis ID-kortet ikke brukes i en kortleser på mer enn 6 måneder, blir kortet deaktivert. For å 
sjekke om ditt ID-kort er aktivt eller suspendert kan du logge inn på Mitt-ID kort. Der finner 
man også informasjon om hva man må gjøre for å aktivere et ID-kort dersom det er 
suspendert. Pålogging til Mitt ID-kort ligger på http://avinor.no/idkort   
 
Hvis du avslutter ditt medlemsforhold i Salten Mikroflyklubb, eller ikke lengre har behov for 
ID-kort til Bodø Lufthavn, skal klubbens kortbestiller orienteres om dette, og ID kortet skal da 
umiddelbart innleveres til Avinor.  
 
Det medfølger ett stort ansvar ved å inneha ID-kort til en flyplass.  
Vær ditt ansvar bevist, og representer klubben på en positiv måte. 
 

  

http://avinor.no/idkort
http://avinor.no/idkort
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Har du spørsmål eller trenger hjelp med din søknad 
Kontakt Salten Mikroflyklubbs kortbestiller: 
Stian Fosdahl Vaag 
stian@vaag.no  
Tlf 48084707 
 

Kontaktinfo ID kontoret  
Send mail til idkontor@avinor.no eller ring 64812025. 

https://avinor.no/konsern/pa-flyplassen/id-kort/kontakt-id-kontoret  

 

mailto:stian@vaag.no
mailto:idkontor@avinor.no
https://avinor.no/konsern/pa-flyplassen/id-kort/kontakt-id-kontoret

