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Vägledning för säkerhetsgodkännande av EDD-företag, -
instruktörer och -team 
 

Transportstyrelsens föreskrifter  
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd ska tillämpas av 

organisationer som ska bedriva verksamhet med sprängämnessökande hundar inom 

luftfartsskydd (EDD-företag). Dessa föreskrifter ska även tillämpas av instruktörer 

som är verksamma i en organisation som erbjuder utbildning av EDD-team (EDD-

instruktörer). Transportstyrelsen (TS) kan ge tillgång till dessa föreskrifter efter det 

att en komplett ansökan om säkerhetsgodkännande som EDD-företag och/eller 

certifiering som EDD-instruktör inkommit till myndigheten. 

 

 
Tillståndsprocessen för EDD-företag 
Ett EDD-företag som vill bli säkerhetsgodkänt av TS ska skicka in ansökan om 

säkerhetsgodkännande som EDD-företag och ansökan om godkännande av 

säkerhetsansvarig till myndigheten. Vad ansökan ska innehålla framgår av 

respektive ansökningsblankett (EDD-företag - Transportstyrelsen). Därefter 

genomförs tillståndsprocessen enligt nedanstående: 

 

 Ansökan om säkerhetsgodkännande som EDD-företag granskas för att 

kontrollera att den innehåller den information som är nödvändig för att 

påbörja tillståndsprocessen. Ansökan om godkännande som 

säkerhetsansvarig (SA) granskas för att säkerställa att den sökande uppfyller 

regelverkets krav avseende kompetens1 samt att en säkerhetsprövning är 

genomförd. 

 

 Ansvarig inspektör kontaktar EDD-företaget och ger instruktioner om hur 

man ansöker om behörighet till TS sekretesskyddade del av myndighetens 

hemsida (Extrawebben). Efter det att ansökan inkommit tilldelar TS 

behörighet till Extrawebben.  

 

 När EDD-företagets SA har fått tillgång till Extrawebben och har fått 

möjlighet att läsa in sig på området så kallas han/hon till TS i Norrköping 

                                                 
1 En säkerhetsansvarig ska innan deltagande på godkännandedagarna genomgå grundutbildning 

(11.2.2). Grundutbildningen ska genomföras av en certifierad instruktör. 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartsskydd-security/edd-foretag/
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för godkännandedagar av säkerhetsansvariga. Godkännandedagarna 

omfattar utbildning, information, en personlig intervju och ett teoretiskt 

prov. Efter detta tar TS ställning till om han/hon uppfyller föreskriftskraven. 

 

 När EDD-företaget redovisat sitt förslag till säkerhetsprogram och detta har 

granskats och godkänts så beslutar TS om säkerhetsgodkännande av EDD-

företaget och samtidigt om godkännande av SA. 

 
Tillståndsprocessen för EDD-instruktörer 
En EDD-instruktör som vill bli certifierad av TS ska skicka in en ansökan om 

certifiering som EDD-instruktör till myndigheten. Vad ansökan ska innehålla 

framgår av blanketten (Ansökan om säkerhetsgodkännande/certifiering EDD-

företag och -instruktörer (transportstyrelsen.se)). Därefter genomförs 

tillståndsprocessen enligt nedanstående: 

 

 Ansökan granskas för att kontrollera att den innehåller den information som 

är nödvändig för att påbörja tillståndsprocessen. Det kontrolleras även att 

den blivande EDD-instruktören uppfyller regelverkets krav på kompetens2 

samt att en säkerhetsprövning är genomförd. 

 

  En inspektör kontaktar instruktören och ger instruktioner om hur han/hon 

ansöker om behörighet till TS sekretesskyddade del av myndighetens 

hemsida (Extrawebben). Efter det att ansökan inkommit tilldelar TS 

behörighet till Extrawebben. 

 

 När instruktören har fått tillgång till Extrawebben, läst in sig på området och 

utbildningsprogrammet är granskat och godkänt så kallas han/hon till TS i 

Norrköping för certifiering. Detta tillfälle omfattar utbildning, information, 

en personlig intervju, ett teoretiskt prov och ett praktiskt pedagogiskt 

moment där sökande håller en lektion. 

 

 

 Efter certifieringstillfället genomför TS ett platsspecifikt besök för att delta 

vid ett praktiskt utbildningspass i sökning av sprängämnen. Det 

platsspecifika besöket görs så kort tid som möjligt efter certifieringsdagen 

 

 När instruktören har genomfört ovan beskrivna moment med godkänt 

resultat beslutar TS om certifiering. 

 

                                                 
2 En Instruktör ska ha: Kompetens i instruktionsteknik, kunskap om arbetssituationen inom 

luftfartsskyddet, kompetens avseende de säkerhetsåtgärder som ska läras ut samt uppfylla kraven för 

grundutbildning (11.2.2). 

https://transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/luftfartsskydd/ansokan-om-sakerhetsgodkannandecertifiering-edd-foretag-och--instruktorer/
https://transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/luftfartsskydd/ansokan-om-sakerhetsgodkannandecertifiering-edd-foretag-och--instruktorer/
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Tillståndsprocessen för EDD-team 
Ett EDD-företag som vill certifiera EDD-team ska skicka in en ansökan om 

certifiering av EDD-team till myndigheten. Vad ansökan ska innehålla framgår av 

ansökningsblankett, Ansökan om certifiering av EDD-team som används för 

säkerhetskontroll av frakt och post (transportstyrelsen.se). Därefter genomförs 

tillståndsprocessen enligt nedanstående: 

 

 Ansökan granskas för att kontrollera att den innehåller den information som 

är nödvändig för att påbörja tillståndsprocessen. 

 

 En inspektör kontaktar EDD-företaget och ger instruktioner om hur kontakt 

sker med certifierande myndighet i Belgien eller Polen. 

 

 Innan det praktiska certifieringstillfället ska hundföraren genomföra ett 

teoretiskt prov med godkänt resultat i Sverige. 

 

 När EDD-teamet genomfört den praktiska certifieringen i Belgien eller 

Polen med godkänt resultat utfärdar TS ett godkännande 

 

Det finns just nu ingen möjlighet att certifiera EDD-team inom luftfartsskyddet i 

Sverige. EDD-företagen måste genomföra den praktiska delen av certifieringen i ett 

annat EU-land3. Certifieringen är giltig i max 12 månader. 

 

 
Avgifter och andra kostnader 
TS tar ut avgifter för tillståndsarbete. Tillståndsavgifterna faktureras efter det att 

beslut om tillstånd tagits. Dessa avgifter regleras i en särskild föreskrift, som 

revideras årligen – Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter. 

 

Tillståndsavgifterna gällande godkännande av EDD-företag baseras på den tid TS 

lägger på granskning av inskickat underlag. 

 

Godkännande av säkerhetsansvarig och certifiering av EDD-instruktörer debiteras 

med en fast kostnad. 

 

                                                 
3 TS har samverkat med ansvariga myndigheter i Polen och Belgien och därifrån fått uppgifter om 

att det för närvarande är möjligt för svenska EDD-team att certifieras på plats i Polen eller Belgien. 

TS kan dock inte lämna några garantier för att detta beslut inte kan komma att omprövas i framtiden. 

https://transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/luftfartsskydd/ansokan-om-certifiering-av-edd-team-som-anvands-for-sakerhetskontroll-av-frakt-och-post/
https://transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/luftfartsskydd/ansokan-om-certifiering-av-edd-team-som-anvands-for-sakerhetskontroll-av-frakt-och-post/
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Tillståndsavgifterna gällande certifiering av EDD-team baseras på TS granskning, 

administration och registerhållning kopplat till respektive EDD-team. Kostnaderna 

kopplat till den praktiska certifieringen i ett annat EU-land står EDD-företaget för. 

 

 

Tillsynsavgifter 
TS tar ut en avgift för tillsynsarbete genom en så kallad årsavgift. Årsavgifterna för 

TS tillsynsverksamhet baseras på myndighetens plan för tillsynsaktiviteter. 

Avgiften ska täcka kostnaderna för TS årliga möte med tillståndshavarna (SEC-

dagarna) samt för handläggning och genomförande av tillsynsaktiviteter.  

 
 
Datum för godkännandedag/certifieringstillfälle 
Efter det att ansökan om säkerhetsgodkännande som EDD-företag och/eller 

certifiering som EDD-instruktör inkommit till myndigheten kommer TS, efter 

samverkan med ansökande organisation, att fastställa datum för godkännandedag 

för säkerhetsansvariga för EDD-företag och datum för certifieringstillfälle för 

EDD-instruktörer. 

 

 
Kontaktpersoner Transportstyrelsen  
 
Inspektör Luftfartsskydd 

Niklas Athley  

010-495 33 08  

niklas.athley@transportstyrelsen.se 

 

Inspektör Luftfartsskydd 

Sandra Jansson Palm 

010-495 59 45 

sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se 

 

 

 

 
 


