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Søknad om tildeling av kallesignal og frekvenstillatelse for droneoperatør 
 

 
 
OPPLYSNINGER OM OPERATØR 
UAS operatørnummer (ifølge registreringen på flydrone.no) 
           

Organisasjonsnummer 
      

Organisasjonens navn 

Hovedadresse 
      

Adresse (for faktura - kun hvis forskjellig fra hovedadresse) 
      

Hovedadresse, linje 2 (kun hvis flere linjer er nødvendig) 
      

Adresse, linje 2 (for faktura - kun hvis flere linjer er nødvendig) 
      

Postnummer/sted 
      

Postnummer/sted (for faktura - kun hvis forskjellig fra postnr/sted i hovedadresse) 
      

E-post  
      

 
      

Telefonnummer 
      
KONTAKTPERSON  
Navn 
      

E-post  Telefon/mobiltelefon 

UTSTYR 

Utstyrskategori Frekvensområde Antall 

VHF 117,975-137 MHz  

Transponder 1030 MHz og 1090 MHz  

ICAO ID for transponder ("Aircraft 24 bit Address") fra Luftfartstilsynet. Totalt er det 24 bit, men 9 bit er like for alle norske luftfartøy. Søkeren må fylle ut de15 siste 
bit. 
010 001 111 -       
Andre opplysninger 

 
 
 
 
DRONE 
Produsent 
      

Serienummer 
      

  

  

  

  

UNDERSKRIFT 
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Dato og sted 
      

Navn på ansvarlig leder 
 
 

Underskrift av ansvarlig leder 

 
• Søknaden sendes til " Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Postboks 93, 4791 Lillesand" eller til epostadresse: 

firmapost@nkom.no 
• Tillatelse til bruk av VHF kan gis til godkjente droneoperatører 
• Ved eierskifte må ny søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 
• For mer informasjon se: www.nkom.no/aero 

Postboks 93  Telefon: 22 82 46 00 
4791 Lillesand Telefaks: 22 82 46 40 
www.nkom.no E-post: firmapost@nkom.no 

http://www.nkom.no/aero
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