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Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 

Olai kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se Telefon  0771-503 503 

registerkontroll@transportstyrelsen.se Telefax  011-185 256 
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 Ansökan om registerkontroll för 
luftfartsskydd 

  

 

INFORMATION TILL ANSÖKANDE FÖRETAG 

Om ansökan avser tillträde till en flygplats behörighetsområde (se kontrollorsak nedan) ska företaget sända 

ifylld ansökan via berörd flygplats. För att få ansöka om registerkontroll ska behörig kontaktperson särskilt  

anmälas till Transportstyrelsen på blankett ”Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd”. 

Ej komplett ansökan medför fördröjd handläggningstid. Texta tydligt. 

Ansökande företag (fylls i av arbetsgivare, uppdragsgivare och underentreprenör) 
Datum Företag/ Arbetsgivare Organisationsnummer Avdelning 

        

Utdelningsadress Postnummer Postadress Telefonnummer 

        

☐ Härmed intygas att godkänd grundutredning är genomförd (se informationsbilaga) 

Underskrift av behörig person vid ansökande företag Namnförtydligande 

    

 Ange Flygplats/Tjänstgöringsplats  Ansökan avser tidsbegränsat uppdrag under tiden (from tom) 

      
 

Vid entreprenad; Uppdragsgivare 

  

Underskrift Uppdragsgivare Namnförtydligande 

    

Vid entreprenad; Underentreprenör 

  

Underskrift Underentreprenör Namnförtydligande 

    

Registerkontroll avser:  
(Kopia på giltigt pass alternativt nationellt ID-kort ska bifogas för utländska medborgare, se informationsbilaga) 
Ange efternamn Ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet PER Arne 

    

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) Samordningsnummer 

    

Utdelningsadress Postnummer Ort, Land 

      

Yrke/Titel efter godkänd säkerhetsprövning Kön Mobilnummer 

       

Passnummer för utländsk medborgare Nuvarande medborgarskap (land, länder) 

    

Födelseort, Födelseland (om ej i Sverige) Tidigare medborgarskap (land, länder) 

    
Senaste bostadsadress i utlandet (avser fast vistelse vid de senaste fem åren) Postnummer Ort, Land 
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Kontrollorsak (fylls i av ansökande företag). Kryssa en ruta och beskriv de tilltänkta 
arbetsuppgifterna i fältet nedan. 
Befattning som: 

☐ medger oeskorterat tillträde till behörighetsområden 

och säkerhetsområden  

☐ certifierad säkerhetspersonal  

☐ innebär att en person i mer än ringa omfattning får 

tillgång till sekretesskyddad information som har 

betydelse för luftfartsskyddet  

☐ innebär att en person tilldelas ett identitetskort för 

besättningar  

☐ säkerhetsansvarig  

☐ instruktör som genomför utbildning av 

säkerhetspersonal och EDD-team  

 

☐ validerare av luftfartsskydd i EU  

☐ som hundförare i ett EDD-team  

☐ innebär oeskorterat tillträde till identifierbar flygfrakt  

☐ innebär oeskorterat tillträde till förnödenheter för 

användning ombord  

☐ innebär oeskorterat tillträde till förnödenheter till 

flygplatsen  

☐ innebär att en person utför säkerhetskontroll, 

tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder utanför 

ett behörighetsområde  

Kontrollorsak – beskriv de tilltänkta arbetsuppgifterna (t.ex. lokalvårdare som kommer att ha oeskorterat tillträde till ett 

behörighetsområde, eller säkerhetspersonal som kommer att tjänstgöra i säkerhetskontrollen) 

  

Information 
Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om 

belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller polisdatalagen (2010:361). 

Med registerkontroll avses också att sådana personuppgifter hämtas, som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen 

behandlar, utan att de ingår i ett sådant register som anges ovan.  

De personuppgifter som lämnas genom denna ansökan kommer att behandlas med stöd av artikel 6.1.e i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning och bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskydds-förordningen 

(2018:658). Ändamålet med behandlingen är att Transportstyrelsen ska kunna handlägga och administrera ärenden om 

registerkontroll. För ytterligare information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter och om den 

registrerades rättigheter, se www.transportstyrelsen.se/personuppgifter 

Samtycke till registerkontroll (fylls i av den som registerkontrollen avser) 
Du är aktuell för säkerhetsprövning inkl. registerkontroll därför att du innehar/söker en tjänst som medför att 
du kommer att anställas eller på annat sätt delta i säkerhetskänslig verksamhet. 

JAG SAMTYCKER TILL REGISTERKONTROLL 

Registerkontroll får inte göras utan att du har gett ditt samtycke. Du ombeds därför att lämna ett sådant 

samtycke genom att skriva ditt namn på nedanstående rad. Samtycket gäller också för förnyade kontroller så 

länge du innehar samma anställning. 
Ort Datum 

    

Namn/Underskrift Namnförtydligande 

    
 

IFYLLES AV BERÖRD FLYGPLATS (gäller endast vid tillträde/badge till ett behörighetsområde på flygplats) 

Flygplatsen intygar att grund till kontrollorsak föreligger för Transportstyrelsen att utföra registerkontroll. 
Flygplats Datum 

    

Säkerhetshandläggare, säkerhetsansvarig eller motsvarande vid flygplatsen 

  

Ansökan sänds av flygplatsen till 

Transportstyrelsen,  

Sjö- och luftfartsavdelningen,  

Sektionen för sjöpersonal,  

Registerkontroll,  

601 73 Norrköping 

http://www.transportstyrelsen.se/personuppgifter
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 Informationsbilaga  

 

 

Upplysningar 
 

Anvisningar: 
 

Med grundutredning avses en utredning om personliga förhållanden av betydelse för säkerhetsprövningen. 

Utredningen ska omfatta säkerhetsprövningsintervju, inhämtning och bedömning av betyg, intyg, referenser 

och övriga uppgifter som är av relevans. De inhämtade handlingarna ska beskriva anställningar och 

utbildningar minst fem år tillbaka i tiden samt eventuella luckor som är mer än 28 dagar. 

Observera att denna dokumentation ej ska bifogas ansökan. 

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att säkerhetsprövningen avser rätt person, genom en tillförlitlig 

identitetskontroll. 

 

Svensk medborgare: 
 

En svensk medborgare ska för verksamhetsutövaren uppvisa giltigt pass, ID-kort eller annan ID-handling 

utfärdad av svensk myndighet 

 

Utländsk medborgare: 
 

En utländsk medborgare ska för verksamhetsutövaren uppvisa giltigt hemlandspass eller nationellt ID-kort 

(EU-medborgare). Vid ansökan om registerkontroll för utländsk medborgare ska en bestyrkt kopia av 

originalet av giltigt pass eller nationellt ID-kort bifogas ansökan. En kopia ska vara i färg och omfatta 

relevanta sidor som ska innehålla ex fotografi, personnummer, fullständigt namn, namnunderskrift, 

födelseland, kön, giltighetstid och MRZ-kod. Till relevanta sidor räknas även pärmen på passet. 

 

Bestyrkandet ska inte skrivas så att information döljs på kopian av identitetshandlingen eller blir svårare att 

tolka och ska innehålla följande uppgifter: 

 

a. Denna kopia överensstämmer med originalet 

b. Underskrift och namnförtydligande. 

c. Telefonnummer 

 

Restriktioner: 
 

Skatteverket och Migrationsverket har restriktioner när det gäller pass och id-handlingar från vissa länder, 

som inte accepteras för att styrka identiteten. Transportstyrelsen följer dessa ställningstaganden vilket 

innebär att sådana inte kommer att kunna användas för att fastställa identitet vid ansökan om registerkontroll.  

Först efter att den person som registerkontrollen avser har genomgått godkänd grundutredning inklusive 

säkerhetsprövningsintervju och av verksamhetsutövaren bedömts som lojal mot de intressen som skyddas i 

säkerhetsskyddslagen (2018:585) och i övrigt som pålitlig ur säkerhetssynpunkt enligt 3 kap. 2 § 

säkerhetsskyddslagen ska korrekt ifylld ansökan om registerkontroll med bifogade bilagor skickas till 

Transportstyrelsen. 

 

OBS! Informationsbilagan ska ej bifogas inskickad registerkontrollansökan till Transportstyrelsen  
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