Känd avsändare – anmälan om
byte av säkerhetsansvarig
person
Datum för ändring

Anmälan om byte av säkerhetsansvarig person, känd avsändare

Företagsnamn

SE/KC-nummer

Befintlig säkerhetsansvarig person
Telefonnummer

Mejladress

Ny säkerhetsansvarig person

Personnummer

Telefonnummer

Mejladress

Till anmälan ska följande bifogas
☐ Ifylld checklista för säkerhetsprövning
☐ Dokumentation som visar hur kompetenskraven uppfylls
Se fullständig information på sida 2

Säkerhetsprövning består av följande delar:
•
•
•
•
•

Kontroll av ID
Anställning, utbildning och eventuella luckor (överstigande 28 dagar) i anställnings- eller
utbildningsförteckningen under de senaste fem åren
Säkerhetsprövningsintervju
Referenstagning, kontroll av betyg och intyg
Godkänd registerkontroll

Kompetenskrav för säkerhetsansvarig person enligt TSFS 2020:80
a.
b.
c.
d.

Kunskap om relevant lagstiftning och hur den ska uppfyllas.
Kunskap om kvalitetskontroll på intern nivå, nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå.
Förmåga att motivera.
Kunskap om säkerhetsutrustningens och kontrollmetodernas förmåga och begränsningar.

Intygas av ansvarig chef eller säkerhetsansvarig person
Ort

Datum

Underskrift
Telefonnummer

Mejladress

TSL7247, v01.00, 2020-12-02

Anmälan samt bilagor skickas till:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
Sektionen för luftfartsskydd
601 73 Norrköping
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping
Besöksadress

Olai kyrkogata 35, Norrköping

transportstyrelsen.se
kand.avsandare@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
011-185 256
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Anställning, utbildning och eventuella luckor (överstigande 28 dagar) i anställnings- eller
utbildningsförteckningen under de senaste fem åren ska verifieras och dokumenteras.
Referenstagning, kontroll av betyg och intyg, dokumentation ska finnas på plats men behöver inte skickas in,
detta kan noteras i ansökan.
Säkerhetsprövningsintervju ska genomföras och dokumenteras.
Dokumentationen för intervjun behöver inte skickas in men ska finnas på plats, detta kan noteras i ansökan.
Godkänd registerkontroll ska vara genomförd.
Man kan med fördel använda blankett ”Checklista för genomförande av säkerhetsprövning” (se bilaga) men
man kan också dokumentera det på annat sätt. Om personen ifråga har luckor mellan utbildning, anställning
etc. som överstiger 28 dagar ska det förklaras och vid behov verifieras.
Denna checklista eller annan sammanfattning ska skickas in och ligger till grund för att personen uppfyller
kraven som säkerhetsansvarig
Kompetenskrav
Kompetenskrav för säkerhetsansvarig person enligt TSFS 2020:80
a.
b.
c.
d.

Kunskap om relevant lagstiftning och hur den ska uppfyllas.
Kunskap om kvalitetskontroll på intern nivå, nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå.
Förmåga att motivera.
Kunskap om säkerhetsutrustningens och kontrollmetodernas förmåga och begränsningar.

Kunskap om kvalitetskontroll på intern nivå innebär att man ska ha en kännedom om företagets
kvalitetssystem/interna revisioner.
Genom att ta del av Transportstyrelsens utbildningsmaterial för säkerhetsansvarig hos känd avsändare,
finns på Extrawebben, uppfyller man punkt a), delar av b) och d) och då behövs bara en notering om att detta
material används.
Förmåga att motivera den egna personalen kan uppnås exempelvis via ledarutbildning, projektledarutbildning
eller motsvarande. Om personen har förmågan utan formell utbildning så ska det intygas av chef eller
motsvarande.
Redovisa att varje punkt uppfylls. Om dokumentation saknas kan t.ex. ansvarig chef intyga att
kompetenskraven uppfylls.

