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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 ansökan 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 

        
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 (OBS! Kopia på pass/ID-handling ska bifogas om personen saknar svenskt person eller 
samordningsnummer) 

Ange efternamn Ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet PER Arne 

    
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) Samordningsnummer 

    
Utdelningsadress Postnummer Ort 

      
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) Svensk medborgare år 
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Kontrollorsak (fylls i av ansökande företag). Kryssa en ruta och beskriv de tilltänkta 
arbetsuppgifterna i fältet nedan. 
☐ Personer med oeskorterat tillträde till 

behörighetsområden och säkerhetsområden 
☐ Säkerhetspersonal (Säkerhetskontrollanter och 

säkerhetsvakter) 
☐ Personer som i mer än ringa omfattning får 

tillgång till sekretesskyddad information som har 
betydelse för luftfartsskydd 

☐ Personer med identitetskort för besättningar 

☐ Säkerhetsansvariga personer 
☐ Instruktörer som genomför utbildning av  

Säkerhetspersonal och EDD-team 
☐ Validerare av luftfartsskydd i EU 
☐ Hundförare i ett EDD-team 

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 
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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