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Inledning och klargörande av några begrepp
För att bli Känd leverantör till en flygplats, ett flygbolag eller en säkerhetsgodkänd
leverantör1 finns det ett antal krav som ska vara uppfyllda innan förnödenheter (varor) får
tas in på flygplatsen eller ombord på ett luftfartyg.
Kraven inom luftfartsskydd2 syftar till att minimera risken för att förbjudna föremål
hamnar ombord på ett flygplan och som någon kan använda för att utföra en olaglig
handling (terroristbrott).
Regelverket gör skillnad på ”förnödenheter till flygplats” och ”förnödenheter som ska
lastas ombord”, men det är samma krav, så råden i detta dokument är tillämpliga oavsett
om den Kända leverantören levererar till en flygplats, ett flygbolag eller en
säkerhetsgodkänd leverantör.
När leverans/varor nämns i detta dokument så avses de förnödenheter som beskrivits ovan.
För att få mer kunskap om vad det innebär att vara Känd leverantör rekommenderas den
person som ska implementera konceptet att ta del av utbildningsmaterialet ”Utbildning
luftfartsskydd” som också är ett material för de personalkategorier som kommer beröras av
kraven kopplade till Känd leverantör.
1

En säkerhetsgodkänd leverantör är oftast ett cateringföretag som har ett godkännande från Transportstyrelsen och därmed uppfyller
kraven för att få lasta förnödenheter direkt ombord. En säkerhetsgodkänd leverantör ska inte förväxlas med en Känd leverantör.

2

Luftfartsskydd är en kombination av åtgärder och personella och materiella resurser som syftar till att skydda den civila luftfarten mot
olagliga handlingar som äventyrar skyddet av den civila luftfarten. Luftfartsskydd på engelska benämns aviation security.

Varför ska vårt företag bli Känd leverantör?
Konceptet bygger på att varor som kommer från en Känd leverantör kan föras in på t.ex. en
flygplats utan att säkerhetskontrolleras, dvs. den Kända leverantörens hantering ska i rimlig
grad säkerställa att förbjudna föremål inte finns i leveranserna. Av den anledningen är det
viktigt att hanteringen hos en Känd leverantör uppfyller kraven. Listan över förbjudna
föremål finns i bilaga 11.

Vad är förnödenheter för något?
Varor/leveranser som är avsedda
- för försäljning inom kontrollerat område på en flygplats (t.ex. varor till restauranger
och butiker)
- för användning inom kontrollerat område på en flygplats (t.ex. flygbränsle,
avisningsvätska, förbrukningsartiklar)
− för försäljning eller användning på ett flygplan (t.ex. taxfreevaror,
förbrukningsartiklar, tidningar, filtar, kuddar, färdig catering)
− att användas av exempelvis hantverkare som ska utföra arbeten eller installationer
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Process för att bli Känd leverantör
För att bli en Känd leverantör är det fyra steg som måste genomföras.

Med detta material som stöd kan ni förbereda er väl innan det tredje steget med
valideringen påbörjas. Här kommer nu en beskrivning av de fyra stegen i processen för att
bli en Känd leverantör.

1

Utse en säkerhetsansvarig person

För att kunna bli en Känd leverantör behöver företaget utse en person som har ansvaret för
säkerheten (luftfartsskyddet) i företaget och som har rätt kompetens och känner till de
säkerhetsåtgärder som ska vidtas av en Känd leverantör.
Den säkerhetsansvarige behöver ha goda kunskaper inom följande områden för att lyckas i
sin roll:
− Rekryteringskrav (säkerhetsprövning)
− Utbildningskrav för den personal som ska hantera förnödenheterna
− Skalskydd och hur tillträde till företagets lokaler begränsas för att skydda mot att
obehöriga personer kommer åt förnödenheterna
− Krav på genomförande och skydd av transporter av förnödenheter som ska
levereras till flygplats, flygföretag eller säkerhetsgodkänd leverantör
− Intern kvalitetskontroll
− Ansvarsfördelningen mellan den Kända leverantören och de
flygplatser/flygföretag/säkerhetsgodkända leverantörer som förnödenheterna ska
levereras till
− Förmåga att motivera sin personal för att de ska efterleva föreskriftskraven
Den säkerhetsansvarige har ett stort ansvar och måste ha mandat att agera i sin roll och
kunna vidta åtgärder när så krävs för att företaget ska leva upp till kraven för att leverera
förnödenheter till flygplats/flygföretag/säkerhetsgodkända leverantörer.
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Upprätta ett säkerhetsprogram

Den Kända leverantören ska upprätta ett säkerhetsprogram där det beskrivs på vilket sätt
företaget uppfyller föreskriftskraven. Verksamheten ska i säkerhetsprogrammet beskriva
procedurer, rutiner, ansvarsfördelning etc. som är kopplade till de delar som berör
hantering av förnödenheter som ska levereras till flygplats/flygföretag/säkerhetsgodkänd
leverantör.
Säkerhetsprogrammet kan vara ett sammanhållet dokument eller hänvisa till rutiner och
processer i andra dokument. Dokumenten ska vara spårbara och gå att härleda till alla delar
i kravbilden. Säkerhetsprogrammet är ett levande dokument och ska uppdateras om
förändringar sker i verksamheten som påverkar rutiner etc. inom luftfartsskyddet.
För att underlätta framtagandet av ett säkerhetsprogram har Transportstyrelsen tagit fram
ett så kallat modellprogram, vilket står er fritt att använda om ni vill. Tillsammans med det
rådgivande materialet blir modellprogrammet en bra hjälp vid uppstarten, då ni kan ta del
av tips och vägledning om vad som behöver finnas med i säkerhetsprogrammet. Förslaget
på struktur och innehåll i ett säkerhetsprogram finns i bilaga 1.
3

Företaget ska valideras

En Känd leverantör utses/godkänns av flygplatsen, den säkerhetsgodkända leverantören
eller flygföretaget som företaget levererar till. Ett godkännande är platsspecifikt dvs. varje
plats där verksamhet bedrivs måste ha varit föremål för validering på plats. Det kan med
andra ord inte ske på övergripande nivå för hela företaget. Har företaget verksamhet på
flera orter, där leveranser går direkt till exempelvis flygplatser, måste alla platser valideras
och godkännas.
En validering på plats ska göras för att kontrollera att de åtgärder som beskrivs i
säkerhetsprogrammet är i enlighet med kravbilden samt att säkerhetsprövning och
utbildning av personal har genomförts.
Valideringen kan göras av en EU-validerare eller en person som är utsedd och utbildad av
flygplatsen/flygföretaget/säkerhetsgodkända leverantören.
En validering gäller i max två år räknat från valideringstillfället. En förnyelse kräver att en
ny validering på plats genomförs.
En lista med certifierade validerare finns på Transportstyrelsens hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartsskydd-security/Certifieradevaliderare/
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Upprätta en försäkran om åtagande

Godkännandet av en Känd leverantör baseras på att en validering har
utförts, att ett säkerhetsprogram finns samt att försäkran om åtagande har
undertecknats.
Av försäkran ska det framgå vilket företag som är Känd leverantör, plats/ort där
verksamheten finns samt vem mottagaren är. Observera att det finns två olika mallar för
försäkran om åtagande, som är avsedda för
- förnödenheter till flygplats – bilaga 2
- förnödenheter som ska användas ombord (flygbolag eller säkerhetsgodkänd
leverantör) – bilaga 3
Om den Kända leverantören anlitar ett externt åkeri för transporterna, kan ett
åkeriavtal tecknas för att tydliggöra vilka säkerhetsåtgärder som åkeriet måste
uppfylla. Åkeriavtalet är inget krav, men det kan med fördel användas. Kraven på
säkerhetsåtgärder ska dock alltid uppfyllas även om ett åkeriavtal inte tecknas. Ett
exempel på åkeriavtal mellan Känd leverantör och anlitat åkeri finns i bilaga 12.

Vägledning inom några områden
Säkerhetsprövning
Den som är utsedd till säkerhetsansvarig och personal som har tillgång till identifierbara
förnödenheter har en befattning som är placerad i säkerhetsklass 3 och ska därmed
genomgå en säkerhetsprövning enligt 3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Säkerhetsprövningen består av en grundutredning samt en registerkontroll.
Grundutredningen innefattar en utredning om personliga förhållanden av betydelse för
säkerhetsprövningen. Följande delar ska ingå i grundutredningen:
-

Dokumentation som styrker identitet
Sammanställning av genomförd bakgrundskontroll (fem senaste åren)
Säkerställda luckor överstigande 28 dagar (fem senaste åren)
Intyg och betyg som styrker bakgrundskontrollen
Dokumentation av genomförd referenstagning
Dokumentation av genomförd säkerhetsprövningsintervju

Ett bra stöd för att uppfylla kraven på en grundutredning är att använda checklistan i
bilaga 4. Mallar finns också för referenstagning, inledande säkerhetsprövningsintervju,
uppföljande- och avslutande intervju, se bilaga 5, 6, 7 och 8.
En ansökan om registerkontroll ska skickas till Transportstyrelsen. Innan en ansökan om
registerkontroll skickas in ska grundutredningen vara slutförd och godkänd av den Kända
leverantören. Transportstyrelsen prövar betydelsen av de uppgifter som eventuellt
framkommer vid registerkontrollen.
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Mer information om säkerhetsprövning finns på Säkerhetspolisens hemsida (om det
uppstår problem med att öppna länken, testa med en annan webbläsare):
https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c64e/1560777315871/V
agledning-Personalsakerhet.pdf
Mer information om registerkontroll finns på Transportstyrelsens hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartsskydd-security/registerkontrollinom-luftfartsskyddet/

Utbildning
Transportstyrelsen tillhandahåller utbildningsmaterial, teoretiska prov samt kursintyg.
Utbildningsmaterialet finns på Transportstyrelsens hemsida:
www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartsskydd-security/Kand-leverantorvarorfornodenheter/. Prov och mall för intyg finns på hemsidan och bifogas även i detta
material, se bilaga 10.
Materialet är ett stödmaterial och kan användas i utbildningen. Om verksamheten vill ta
fram eget material för utbildningen går det också bra. Transportstyrelsens
utbildningsmaterial är avsett att användas som webbutbildning alternativt lärarlett.
Utbildningen innefattar kraven enligt följande:
-

Allmän säkerhetsutbildning - Utbildning för personal hos en känd leverantör som
har tillgång till förnödenheter som ska lastas ombord eller levereras till flygplats.
5 kap. 20 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd och förordning (EU)
2015/1998 bilagan punkt 11.2.7

-

Arbetsspecifik utbildning - Utbildning för personal som genomför andra
säkerhetsåtgärder än säkerhetskontroll avseende förnödenheter för användning
ombord och förnödenheter till flygplats.
5 kap. 12 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd och förordning (EU)
2015/1998 bilagan punkt 11.2.3.10

Exempel på arbetsuppgifter som omfattas av andra säkerhetsåtgärder
- personal hos känd leverantör eller underleverantör som hanterar (t.ex. tillverkar,
plockar, packar) förnödenheter
- personal hos känd leverantör som lastar, lossar, plomberar lastutrymmen (egna eller
anlitade åkeriers chaufförer)
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Kompetenskrav finns också för en säkerhetsansvarig person:
- Särskild utbildning för säkerhetsansvariga
5 kap. 17 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd och förordning (EU)
2015/1998 bilagan punkt 11.2.5

Utbildningsmaterialet som Transportstyrelsen tillhandhåller täcker endast i vissa delar de
specifika krav som en säkerhetsansvarig ska uppfylla rörande luftfartsskydd. Övriga
kompetenskrav uppfylls normalt genom befintlig kunskap och erfarenhet.
Kraven på innehållet i utbildningarna återfinns i bilaga 9.
Repetition av utbildningen ska genomföras tillräckligt ofta för att säkerställa att
kompetensen upprätthålls och uppdateras i takt med utvecklingen på säkerhetsområdet.
Minimikravet är vart femte år eller när en person varit frånvarande mer än sex månader
från en roll med krav på allmän eller arbetsspecifik utbildning.
Oftast är det den säkerhetsansvariga som ansvarar för att utbildningen genomförs och
kvalitetssäkras. När ni utbildar er personal ska ni spara utbildningsdokumentationen
(kursintyg e.d.) så länge personen är anställd i verksamheten.
Av utbildningsdokumentationen ska det framgå:
- Vem som genomgått utbildningen
- Vem som hållit i utbildningen (läraren) eller om utbildningen genomförts digitalt
- När utbildningen genomfördes (datum)
- Vad utbildningen omfattat
Från och med den 1 januari 2022 tillkommer det krav på att personalkategorierna i
matrisen ovan ska ha medvetenhet om säkerhetskultur, insiderhotet och radikalisering. För
att uppfylla dessa krav har Transportstyrelsen tagit fram en webbutbildning ”Insiderhot,
radikalisering och säkerhetskultur (Luftfartsskydd)”, som hittas på Transportstyrelsens
hemsida: www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartsskydd-security/Kand-leverantorvarorfornodenheter/.

Identifierbara förnödenheter
Kraven om skydd och säkerhetsåtgärder gäller från det att förnödenheter/varuleveranser
har identifierats som sådana d.v.s. vid den tidpunkt när det är klart att dessa kommer att
levereras till exempelvis en flygplats eller motsvarande.
I en process bestående av tillverkning, lagring och packning, kan det i princip innebära
att varorna blir identifierade först i det ögonblick när de packas för att levereras. Då är
det endast en liten del av verksamheten och ett fåtal personer som berörs av
kravbilden.
Det kan också innebära att detta sker tidigt i processen beroende på omständigheterna.
Beroende på hur företagets verksamhet ser ut kan det av olika skäl vara idé att
tänka över hur man minimerar de delar av verksamheten som berörs av kraven.
Varorna kan också vara identifierbara redan innan de anländer till den Kända leverantören. Då
tillkommer extra säkerhetsåtgärder, se under rubriken ”Säkerhetsåtgärder för att förnödenheter
inte ska innehålla förbjudna föremål”.
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I säkerhetsprogrammet kan det vara bra att schematiskt rita upp varuflödet och markera ut
var i processen varorna blir identifierade samt beskriva hur de blir identifierade, se exempel
nedan.
Exempel 1 – Varorna blir identifierbara vid orderplockning innan utlastning

Varorna ska skyddas

Varorna ska

I och med att
varorna plockas
ihop till en order till
flygplatsen, så blir
de identifierbara.

Exempel 2 – Varorna blir identifierbara vid hämtning på lager innan tillverkning

Varorna ska skyddas

Varorna ska

I och med att varorna
plockas ihop till
orderstyrd tillverkning
till ett företag på en
flygplats, så blir
varorna identifierbara.

Exempel 3 – Varorna blir identifierbara på fabriken som tillverkar varan i föregående led

KÄND LEVERANTÖR

Varorna ska

Varorna blir identifierbara vid tillverkningen
då flygbolagets logga
trycks på förpackningarna.

Varorna anses
”smutsiga” och behöver
inte skyddas under
transporten till den
Kända leverantören.

Varorna måste genomgå
tillräcklig ”plock & pack”
för att i rimlig grad kunna
säkerställa att inga
förbjudna föremål döljs.
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Varorna ska skyddas

Skalskydd/tillträdeskontroll
Genom att ha ett bra skalskydd (t.ex. staket, kodlås på dörrar, övervakningskameror,
system för tillträdeskontroll) minskas risken för att obehöriga kommer in i anläggningen
och får tillgång till identifierbara förnödenheter.
Om lås med nycklar används för att skydda identifierbara förnödenheter måste tillgången
till nycklarna begränsas till endast behöriga personer.
Tillträde kan kontrolleras genom ett elektroniskt system exempelvis kortläsare där
behörighetskort används tillsammans med kod. Det bör framgå av rutiner att det vid dörrar
med kort och kod, inte är tillåtet hålla upp dörren och låta flera personer passera åt gången.
I säkerhetsprogrammet bör det också framgå vilka regler som gäller för besökare.

Säkerhetsåtgärder för att förnödenheter inte ska innehålla förbjudna
föremål
Kraven om skydd och säkerhetsåtgärder gäller från den tidpunkt när varorna är
identifierade att levereras till exempelvis en flygplats. Det kan vara så att hela
verksamheten och alla anställda omfattas av kraven, men det kan också vara mindre delar
av verksamheten.
Exempel på säkerhetsåtgärder som ska vidtas för de delar i flödet som omfattas av kraven:
- Skalskydd (fysiskt skydda varorna mot obehörig åtkomst)
- Tillträdeskontroll (säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till de
identifierbara varorna)
- Utbildning (säkerställa att endast personer med rätt utbildning har åtkomst till de
identifierbara varorna)
- I rimlig grad se till inga förbjudna föremål döljs i varorna/leveranserna
För att uppfylla kravet på skydd ska de anställda som hanterar varorna ha kunskap om vilka
föremål som de ska vara uppmärksamma på, titta efter tecken på manipulering samt
säkerställa att inga obehöriga kommer åt varorna. Kunskap om dessa krav får medarbetaren
när de genomgår den utbildning som det hänvisas till i detta rådgivande material.
Om varorna blir identifierbara innan de anländer till den egna verksamheten tillkommer
ytterligare krav på säkerhetsåtgärder. Då måste dessa varor genomgå tillräcklig ”plock &
pack” så att det i rimlig grad kan säkerställas att de inte innehåller några förbjudna föremål.
Råder osäkerhet kring ”rimlig grad”, kontakta en validerare för bedömning.
En förteckning av de förbjudna föremålen finns i bilaga 11.

Transporter
Det finns krav på hur leveranserna ska skyddas under transport. Åtgärderna syftar till att
förhindra obehörig åtkomst. Det är viktigt att skyddet upprätthålls under hela
transportkedjan, vilket inkluderar eventuella omlastningar på vägen till slutmottagaren.
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Det finns olika möjligheter att skydda leveranserna, exempelvis genom att försegla eller
låsa lastutrymmet och/eller förpacka varorna i behållare där det tydligt syns om någon
försökt ta sig in i eller manipulerat förpackningen. Hjälpmedel kan vara låsta behållare,
försegling, säkerhetstejp eller tillräcklig inplastning (krympplast). Varorna kan också
fysiskt skyddas genom att en person med rätt utbildning övervakar (ej via
övervakningskameror) varorna.
Används säkerhetstejp ska den vara utformad så att när den avlägsnas, ska det inte gå att
återförsluta med samma tejpremsa samt att den ska lämna efter sig märkning som indikerar
att någon gjort åverkan på förpackningen. Med vanlig tejp uppfylls inte kravet på att tecken
på manipulation tydligt ska synas.
Förseglingar och säkerhetstejp måste skyddas mot obehörig åtkomst och behöver förvaras,
så att bara behörig personal kommer åt dessa.
Om numrerade förseglingar används ska ett system finnas där mottagaren kan kontrollera
att förseglingen inte manipulerats.
Om ett annat företag anlitas för transport av förnödenheter ska den Kända leverantören
säkerställa att samma krav som ställs på den Kända leverantören uppfylls av transportören
d.v.s. utse en säkerhetsansvarig person, utbilda personal med tillgång till identifierbara
leveranser och skydda leveranserna under själva transporten.

Rapportering
De anställda ska veta hur de ska agera och rapportera vid en eventuell incident som kan
påverka skyddet och hanteringen av identifierbara förnödenheter. Den som är ansvarig för
att ta emot en rapporterad incident/avvikelse, normalt den säkerhetsansvarige, måste ha
befogenhet och kunskap att vidta nödvändiga åtgärder.
Om det finns anledning att anta att förnödenheter som varit föremål för säkerhetsåtgärder,
och som ska levereras till exempelvis en flygplats, har manipulerats eller inte har skyddats
mot obehörig åtkomst från det ögonblick då säkerhetsåtgärderna genomfördes, ska de
säkerhetskontrolleras (t.ex. röntgas) av flygplatsoperatören innan de får tas in på
flygplatsens kontrollerade område.

Intern kvalitetskontroll (egenkontroll)
Det finns ett krav på att den Kända leverantören ska genomföra intern kvalitetskontroll.
Andra vanliga benämningar på intern kvalitetskontroll är egenkontroll, internrevision eller
intern audit.
Syftet med egenkontrollen är att identifiera eventuella avvikelser i den egna verksamheten.
Den verksamhet som avses är de rutiner och procedurer som beskrivs i
säkerhetsprogrammet och som har med luftfartsskyddet att göra.
För en fungerande egenkontroll bör en ansvarig person finnas utpekad. Det är vanligt att
det är den säkerhetsansvariga som har denna uppgift. Om andra personer utför
egenkontrollerna, är det viktigt att de har kunskap om kraven som ställs på de rutiner och
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procedurer som de granskar. En annan viktig aspekt är att kontrollerna sker ute i
verksamheten, dvs. att man kontrollerar att rutinerna efterlevs.
Resultatet av den genomförda egenkontrollen bör dokumenteras. Har avvikelser/brister
identifierats är det viktigt att orsaken hittas och åtgärdas, för att förhindra att avvikelsen
upprepas.
Beroende på verksamhetens omfattning behöver den ansvarige utarbeta en plan för när, var
och hur kontrollerna ska genomföras (egenkontrollplan). Ett exempel på hur en
egenkontrollplan kan utformas finns i bilaga 13.
Har verksamheten underleverantörer ska de också omfattas av företagets interna
kvalitetskontroll.
Exempel på kontrollpunkter
- Uppfyller genomförda säkerhetsprövningar kraven?
- Har personal som har tillträde till identifierbara förnödenheter rätt utbildning?
- Finns utbildningar dokumenterade?
- Fungerar rutiner för tillträdeskontroll?
- Fungerar larmfunktioner?
- Skyddas förnödenheterna i lokalerna?
- Efterlevs ev. rutiner för försegling under transport?
- Skyddas förnödenheterna under transport?
- Har anlitade chaufförer kunskap om krav och rätt utbildning?
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Bilagor
Bilaga 1 – Modellprogram (mall för säkerhetsprogram)
(Mall i Word-format återfinns under stödmaterialet på Transportstyrelsens hemsida under Kända
leverantörer)

MODELLPROGRAM
Mall för utformning av säkerhetsprogram för
känd leverantör av förnödenheter
för användning ombord eller till flygplats

Version 2.0
2020-11-03
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Förslag till struktur och innehållsförteckning
1. Organisation och ansvarsfördelning
1.1. Kontaktuppgifter
1.2 Säkerhetsansvarig

2. Rekrytering och utbildning av personal
2.1 Säkerhetsprövning
2.2 Utbildning

3. Verksamhetsbeskrivning
3.1 Övergripande beskrivning
3.2 Identifierbara förnödenheter

4. Anläggningens skalskydd/tillträdeskontroll
5. Säkerhetsåtgärder för att förnödenheter inte ska innehålla
förbjudna föremål
5.1 Mottagning/lossning
5.2 Produktion/tillverkning
5.3 Mellanlagring
5.4 Packning
5.5 Utlastning/avsändning

6. Transport
6.1 Egen regi eller anlitat åkeri
6.2 Transportkedjan
6.3 Skydd under transport

7. Rapportering
8. Intern kvalitetskontroll

I rutorna under respektive rubrik ges en kort vägledning till vad som
bör beskrivas under aktuell punkt. Mer information finns i det
rådgivande materialet.
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1. Organisation och ansvarsfördelning
1.1. Kontaktuppgifter
Namn, adress och organisationsnummer och adress till den eller de anläggningar som omfattas av
valideringen.

1.2 Säkerhetsansvarig
Namn, befattning och kontaktuppgifter för den som är utsedd som säkerhetsansvarig på
anläggningen eller anläggningarna (om flera).

2. Rekrytering och utbildning av personal
2.1 Säkerhetsprövning
Beskriv hur säkerhetsprövning omhändertas i samband med rekrytering. Ett sätt att fånga upp
dessa krav både vad gäller säkerhetsansvarig och personal i övrigt kan vara att koppla ihop dem
med roller och/eller arbetsbeskrivningar. Vem har ansvar för genomförande? Mer information om
hur en säkerhetsprövning genomförs finns i det rådgivande materialet och dess bilagor.

2.2 Utbildning
Beskriv vilka roller/befattningar som omfattas av olika utbildningskrav. Hur säkerställs att
mottagarna av utbildningen har förstått innehållet? Vem ansvarar för att utbildningen genomförs
och dokumenteras? Hur säkerställs att personal från externt anlitade åkerier som har tillgång till
identifierbara förnödenheter genomgår utbildning?

3. Verksamhetsbeskrivning
3.1 Övergripande beskrivning
Kortfattad övergripande beskrivning av verksamheten, antal anställda, vilken typ produkter
tillverkas/hanteras, produktion/packning/utlastning.
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3.2 Identifierbara förnödenheter
Beskriv flödet, gärna med en schematisk bild, och var och hur varorna blir identifierbara som
förnödenheter. Se vägledning i det rådgivande materialet.

4. Anläggningens skalskydd/tillträdeskontroll
Beskriv hur det fysiska skyddet är utformat för er anläggning. Byggnadens konstruktion. Finns
staket, kodlås på dörrar, övervakningskameror. Hur kontrolleras tillträdet till företagets lokaler?
Besöksrutiner?

5. Säkerhetsåtgärder för att förnödenheter inte ska innehålla
förbjudna föremål
Från och med den punkt då varorna blir identifierbara ska säkerhetsåtgärder vidtas. I de fall då
inte hela verksamheten omfattas av kraven, ska vidtagna säkerhetsåtgärder beskrivas för respektive
tillämplig del i flödet. Exempel på säkerhetsåtgärder
- skalskydd/fysiskt skydd
- tillträdeskontroll
- behöriga/utbildade personer
- i rimlig grad se till inga förbjudna föremål döljs i leveranserna
- kontrollera att varan/förpackningen inte är utsatt för manipulation

5.1 Mottagning/lossning
5.2 Produktion/tillverkning
5.3 Mellanlagring
5.4 Packning
5.5 Utlastning/avsändning
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6. Transport
6.1 Egen regi eller anlitat åkeri
Beskrivning av hur transporten till flygplatsen utförs. Sker transport med egna fordon/egen
personal eller anlitas extern transportör? Om extern transportör anlitas hur säkerställs att
företaget uppfyller kraven t.ex. utbildning?

6.2 Transportkedjan
Beskriv transportkedjan från utlastningen till dess att förnödenheterna når mottagaren. Sker några
omlastningar?

6.3 Skydd under transport
Beskrivning av hur förnödenheter skyddas under transporten (låst, övervakat eller förseglat
lastutrymme). Rutiner kring förseglingar (skyddas, system för kontroll hos mottagaren). Hur
säkerställs skyddet vid ev. omlastningscentraler?

7. Rapportering
Beskriv hur anställda ska agera och rapportera vid en eventuell incident som kan påverka
skyddet och hanteringen av identifierbara förnödenheter. Vem har ansvar för att genomföra
eventuella åtgärder?

8. Intern kvalitetskontroll
Beskriv vilka kontroller som genomförs för att säkerställa att föreskriftskraven uppfylls.
Frekvenser? Vem är ansvarig för att utförande och uppföljning? Se exempel på kontrollpunkter i
det rådgivande materialet.
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Bilaga 2 – Försäkran om åtagande - leverans till flygplats
FÖRSÄKRAN OM ÅTAGANDE – KÄND LEVERANTÖR AV FÖRNÖDENHETER
TILL FLYGPLATS
I enlighet med förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomförandeakter intygar jag
att [företagets namn] på [adress/ort] kommer att
a) utse en person som har ansvaret för säkerheten i företaget, och
b) se till att personer som har tillgång till leveranser av förnödenheter till flygplatsen genomgår
allmän utbildning om säkerhetsfrågor i enlighet med punkt 11.2.71 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 innan de får tillträde till leveranserna. Dessutom säkerställa att personer
som utför säkerhetskontroll av leveranser av förnödenheter till flygplatser får utbildning i enlighet
med punkt 11.2.3.32 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 och att personer som
genomför andra säkerhetsåtgärder vad gäller leveranser av förnödenheter till flygplatser får
utbildning i enlighet med punkt 11.2.3.103 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998,
och
c) hindra obehöriga personer från att få tillträde till dess lokaler och leveranser av förnödenheter till
flygplatsen,
d) i rimlig grad se till att inga förbjudna föremål döljs i leveranser av förnödenheter till flygplatsen,
och
e) förse alla fordon och/eller behållare som används för att transportera leveranser till flygplatsen
med försegling eller ett fysiskt skydd (denna punkt behöver inte tillämpas under transporter på
flygsidan).
Om ett annat företag anlitas för transport av leveranser till flygplatsen, som inte är känd leverantör
ska [företagets namn] säkerställa att alla säkerhetsåtgärder som anges ovan iakttas, och
– att [företagets namn] kommer att samarbeta till fullo vid alla inspektioner som krävs och ge tillgång
till all dokumentation som inspektörerna begär,
– att [företagets namn] kommer att meddela [flygplatsoperatören] om eventuella brister i säkerheten
som kan påverka förnödenheternas säkerhet, särskilt eventuella försök att gömma förbjudna föremål
i leveranser av förnödenheter till flygplatsen,
– att [företagets namn] kommer att se till att all relevant personal får utbildning i enlighet med kapitel
11 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 och känner till sitt säkerhetsansvar, och
– att [företagets namn] kommer att meddela [flygplatsoperatören] om
a) det upphör med sin verksamhet,
b) det inte längre kan uppfylla kraven enligt gällande EU-lagstiftning
Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.
Namn:

Datum:

Befattning:

Underskrift rättslig företrädare:

1

5 kap. 20 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd
5 kap. 12 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd
3
5 kap. 12 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd
2
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Bilaga 3 – Försäkran om åtagande – för användning ombord
FÖRSÄKRAN OM ÅTAGANDE – KÄND LEVERANTÖR AV FÖRNÖDENHETER
FÖR ANVÄNDNING OMBORD
I enlighet med förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomförandeakter intygar jag
att [företagets namn] på [adress/ort] kommer att
a) utse en person som har ansvaret för säkerheten i företaget, och
a) se till att personer som har tillgång till förnödenheter för användning ombord på luftfartyg
genomgår allmän utbildning om säkerhetsfrågor i enlighet med punkt 11.2.71 i bilagan till
genomförandeförordning (EU) 2015/1998 innan de får tillträde till förnödenheterna. Dessutom
säkerställa att personer som utför säkerhetskontroll av förnödenheter som används ombord får
utbildning i enlighet med 11.2.3.32 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 och
att personer som genomför andra säkerhetsåtgärder vad gäller förnödenheter för användning
ombord på luftfartyg får utbildning i enlighet med 11.2.3.103 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998, och
b) hindra obehöriga personer från att få tillträde till dess lokaler och förnödenheter för användning
ombord,
c) i rimlig grad se till att inga förbjudna föremål döljs i förnödenheter för användning ombord, och
e) förse alla fordon och/eller behållare som används för att transportera förnödenheter för
användning ombord på luftfartyg med försegling eller ett fysiskt skydd (denna punkt behöver
inte tillämpas under transporter på flygsidan).
Om ett annat företag används för transport av förnödenheter, som inte är en känd leverantör till
flygföretaget eller en säkerhetsgodkänd leverantör, ska [företagets namn] säkerställa att alla
säkerhetsåtgärder som anges ovan iakttas, och
– att [företagets namn] kommer att samarbeta till fullo vid alla inspektioner som krävs och ge
tillgång till all dokumentation som inspektörerna begär,
– att [företagets namn] kommer att meddela [flygföretaget eller den säkerhetsgodkända
leverantören till vilken förnödenheterna levereras] om eventuella allvarliga brister i säkerheten och
alla misstänkta omständigheter som kan påverka förnödenheternas säkerhet, särskilt eventuella
försök att gömma förbjudna föremål i förnödenheter som ska användas ombord,
– att [företagets namn] kommer att se till att all relevant personal får lämplig utbildning i enlighet
med kapitel 11 i bilagan till förordning (EU) 2015/1998 och känner till sitt säkerhetsansvar, och
– att [företagets namn] kommer att informera [flygföretaget eller den säkerhetsgodkända
leverantören till vilken förnödenheterna levereras] om
a) de upphör med sin verksamhet
b) de inte längre kan uppfylla kraven enligt gällande unionslagstiftning.
Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.
Namn:
Befattning:

Datum:
Underskrift av rättslig företrädare:

1

5 kap. 20 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd
5 kap. 12 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd
3
5 kap. 12 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd
2
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Bilaga 4 – Checklista för
genomförande av
säkerhetsprövning
(Mallar för digital ifyllnad återfinns bland stödmaterialet på
Transportstyrelsens hemsida under Kända leverantörer)
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Bilaga 5 – Mall för
referenstagning
(säkerhetsprövning)
(Mallar för digital ifyllnad återfinns bland stödmaterialet på
Transportstyrelsens hemsida under Kända leverantörer)
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Bilaga 6 – Mall för
inledande
säkerhetsprövningsintervju
(Mallar för digital ifyllnad återfinns bland stödmaterialet på
Transportstyrelsens hemsida under Kända leverantörer)
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Bilaga 7 – Mall för
uppföljande
säkerhetsprövningsintervju
(Mallar för digital ifyllnad återfinns bland stödmaterialet på
Transportstyrelsens hemsida under Kända leverantörer)
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Bilaga 8 – Mall för
avslutande
säkerhetsprövningsintervju
(Mallar för digital ifyllnad återfinns bland stödmaterialet på
Transportstyrelsens hemsida under Kända leverantörer)
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Bilaga 9 – Föreskriftens krav på innehåll i utbildning
Utdrag 5 kap. 12.17 och 20 §§ Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd,
Förordning (EU) 2015/1998 11.2.5, 11.2.7, 11.2.3.10
11.2.5 Särskild utbildning för personer med ett övergripande ansvar på nationell och lokal
nivå att säkerställa att säkerhetsprogram och deras genomförande uppfyller alla rättsliga
krav (säkerhetsansvariga)
Särskild utbildning av säkerhetsansvariga ska ge följande kompetens (samtliga):
a) Kunskap om relevant lagstiftning och hur den ska uppfyllas.
b) Kunskap om kvalitetskontroll på intern nivå, nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå.
c) Förmåga att motivera.
d) Kunskap om säkerhetsutrustningens och kontrollmetodernas förmåga och begränsningar.
11.2.7 Utbildning av personer som behöver allmän utbildning om säkerhetsfrågor. Allmän utbildning om
säkerhetsfrågor ska ge följande kompetens (samtliga):
a) Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten,
terroristattacker och aktuella hot.
b) Kännedom om relevant lagstiftning
c) Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation i personernas arbetsmiljö,
bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de personer som genomför
säkerhetsåtgärder har.
d) Kunskap om rapporteringsförfaranden.
e) Förmåga att på lämpligt sätt reagera på säkerhetsrelaterade incidenter.
Varje person som genomgår allmän utbildning om säkerhetsfrågor ska kunna visa att de har kännedom om
alla frågor som avses i denna punkt innan de träder i tjänst.
11.2.3.10 Utbildning av personer som deltar i andra säkerhetsåtgärder än säkerhetskontroll av
lufttrafikföretagens post och materiel, förnödenheter som används ombord på luftfartyg och leveranser av
förnödenheter till flygplatser ska ge följande kompetens (samtliga):
a) Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten, terroristattacker och aktuella
hot.
b) Kännedom om relevant lagstiftning.
c) Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation, bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de
personer som genomför säkerhetsåtgärder har.
d) Kunskap om metoder för att konfrontera personer och om situationer i vilka personer ska konfronteras
eller rapporteras.
e) Kunskap om rapporteringsförfaranden.
f) Förmåga att identifiera förbjudna föremål.
g) Förmåga att reagera korrekt om förbjudna föremål detekteras.
h) Kunskap om hur förbjudna föremål kan döljas.
i) Kunskap om gällande krav för skydd av lufttrafikföretagens post och materiel, förnödenheter som
används ombord på luftfartyg och leveranser av förnödenheter till flygplatser.
j) I förekommande fall kunskap om krav på transport.
Om personen har ett behörighetskort ska utbildningen dessutom ge följande kompetens (samtliga):
k) Kunskap om säkerhetskontrollens utformning och metoder för säkerhetskontroll.
l) Kännedom om tillträdeskontroll och gällande förfaranden för säkerhetskontroll.
m) Kunskap om system för identitetskort som används.
n) Förmåga att på lämpligt sätt reagera på säkerhetsrelaterade incidenter.
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Bilaga 10 – Prov och mall
för utbildningsintyg
(Mallar för digital ifyllnad återfinns bland stödmaterialet på
Transportstyrelsens hemsida under Kända leverantörer)
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Bilaga 11 – Förbjudna föremål
Tillägg 1-A i bilagan till förordning (EU) 2015/1998

ANDRA PERSONER ÄN PASSAGERARE FÖRTECKNING
ÖVER FÖRBJUDNA FÖREMÅL
a) Skjutvapen och andra anordningar som kan avlossa projektiler – föremål som kan, eller ger
sken av att kunna, vålla allvarlig skada genom att avlossa en projektil, inbegripet
– alla typer av eldvapen, som t.ex. pistoler, revolvrar, kulgevär, hagelgevär,
– leksaksskjutvapen, repliker och imitationer av eldvapen som kan misstas för verkliga vapen,
– komponenter till eldvapen, med undantag för kikarsikten och sikten,
– trycklufts- och CO2-vapen som t.ex. luftpistoler och luftgevär, gaspistoler och gasgevär
samt vapen för rundkulor,
– signalpistoler och startpistoler,
– pilbågar, armborst och pilar,
– harpuner och pilgevär, och
– slungor och slangbågar.
b) Anordningar för att förlama – anordningar som är specifikt avsedda för att förlama eller
paralysera, inbegripet
– elchockvapen som t.ex. elpistoler (stun guns och tasers) och elbatonger,
– anordningar för bedövning och avlivning av djur, och
– funktionsnedsättande eller tillfälligt paralyserande kemikalier, gaser och sprejer t.ex. tårgas,
pepparsprej, capsicumsprej, sprejer innehållande syra samt insektsmedel i sprejform.
c) Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar – explosiva och brandfarliga ämnen och
anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada eller utgöra en risk för
luftfartygets säkerhet, inbegripet
– Ammunition.
– tändhattar,
– detonatorer och tändrör,
– repliker eller imitationer av sprängämnen eller spränganordningar,
– minor, granater och andra militära spränganordningar,
– fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning,
– rökbomber och rökpatroner, och
– dynamit, krut och plastiska sprängämnen.
d) Alla andra föremål som kan vålla allvarlig skada och som inte vanligen används i
behörighetsområden, t.ex. kampsportsutrustning, svärd och sablar.
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Bilaga 12 – Åkeriavtal mellan Känd leverantör och anlitat åkeri
Exempel på försäkran för ett åkeri som utför marktransport av förnödenheter som ska
levereras till en flygplats, flygbolag eller till en säkerhetsgodkänd leverantör.
Undertecknad försäkrar att
1.

utse en person som har ansvaret för säkerheten i företaget

2.

tillse att alla chaufförer har kunskap om och utför transporter åt [namn på den kända
leverantören] i enlighet med innehållet i detta avtal. Innehållet i avtalet skall finnas
tillgängligt i de fordon som används för dessa transporter.

3.

förse alla fordon och/eller behållare som används för att transportera leveranser till
flygplatsen med försegling eller ett fysiskt skydd

4.

[namn på den kända leverantören] ska meddelas vid tecken på att någon obehörig
har haft åtkomst till godset.

5.

Chaufför skall ha vetskap om att Transportstyrelsen, kan utföra oanmälda
inspektioner och har då tillträde till fordonet. Inspektören ska vid dessa fall kunna
legitimera sig som inspektör.

6.

Vi meddelar [namn på den kända leverantören] förändring inom vårt företag som
påverkar innehållet i detta avtal.

Denna säkerhetsförsäkran har följande giltighetstid…………

Ort/Datum

Organisationsnummer

…………………………………

………….…………………

Företag (stämpel) / Signatur

Namnförtydligande

…………………………………

…………………………….

70

Bilaga 13 – Exempel på egenkontrollprogram
Egenkontrollplanen (kvalitetskontroll) utgör en grund för kvalitetsarbetet inom luftfartsskydd då
den bör ange hur ofta och vilka granskningsområden som ska granskas under året. Planen gör att ni
på ett enklare sätt kan förbereda, planera och bemanna kommande kvalitetsgranskningar som ska
genomföras under året. Se exempel på en egenkontrollplan nedan. Glöm inte att följa upp resultatet
av genomförda kvalitetskontroller.

Exempel på Egenkontrollplan luftfartsskydd, 20XX
Upprättad av:_________________
Datum:______________________
Verksamhets/granskningsområde
Säkerhetsåtgärder för
förnödenheter

Frekvens
(kan anges mer detaljerat
t.ex. vilken månad)
1 gång/kvartal

Säkerhetsprövning - Uppfyller
genomförda säkerhetsprövningar
kraven?

1 gång/år

Kompetenskrav och
utbildningsprogram

1 gång/år

Skalskydd – Är staket intakt?

1 gång/kvartal

Fungerar larmfunktioner? Skyddas
förnödenheterna inne i lokalerna?

Säkerhetsprogram – Har
förändringar skett? Är rutiner
uppdaterade?

1 gång/år

Tillträde - Fungerar rutiner för
tillträdeskontroll? Besöksrutiner?

2 gånger/år

Transport - Skyddas

1 gång/kvartal

förnödenheterna under transport?
Efterlevs ev. rutiner för försegling
under transport?
Har anlitade chaufförer kunskap om
krav och rätt utbildning?

o.s.v.
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Ansvarig

Checklista/
blankett

Kommentarer

