
Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om 
luftfartsskydd och de delar av 4 kap. som är föremål för ny 
remiss på grund av de remissyttranden som inkommit. 
  
4 kap. 5 – 11 §§ 

Rekrytering, placering i säkerhetsklass, säkerhetsprövning och 
pålitlighetskontroll 

Placering i säkerhetsklass och säkerhetsprövning 

5 § Följande kategorier omfattas av krav på säkerhetsprövning i enlighet med punkterna 1.2.3.1, 

6.1.3, 6.3.1.3, 6.4.1.3, 11.1.1. 11.1.2, 11.1.5, 11.5.1 och 11.6.3.5 i bilagan till förordning (EU) 

2015/1998. (TSFS 2019:xx) 

 

5 a § Följande befattningar ska placeras i säkerhetsklass 3 enligt 3 kap. 9 § säkerhetsskyddslagen 

(2018:585): 

1. Befattning som medger oeskorterat tillträde till behörighetsområden och säkerhetsområden. 

2. Befattning som certifierad säkerhetspersonal. 

3. Befattning som innebär att en person i mer än ringa omfattning får tillgång till sekretes-

skyddad information som har betydelse för luftfartsskyddet. 

4. Befattning som innebär att en person tilldelas ett identitetskort för besättningar. 

5. Befattning som säkerhetsansvarig. 

6. Befattning som instruktör som genomför utbildning av säkerhetspersonal och EDD-team. 

7. Befattning som validerare av luftfartsskydd i EU. 

8. Befattning som hundförare i ett EDD-team. (TSFS 2019:xx) 

 

5 b §  Följande befattningar ska placeras i säkerhetsklass 3 enligt 3 kap. 9 § säkerhetsskyddslagen 

(2018:585) från och med den 31 juli 2019: 

1. Befattning som innebär oeskorterat tillträde till identifierbar flygfrakt. 

2. Befattning som innebär oeskorterat tillträde till förnödenheter för användning ombord. 

3. Befattning som innebär oeskorterat tillträde till förnödenheter till flygplatsen. 

4. Befattning som innebär att en person utför säkerhetskontroll, tillträdeskontroll eller andra 

säkerhetsåtgärder utanför ett behörighetsområde.  

6 § En ansökan om registerkontroll ska skickas till Transportstyrelsen som enligt 5 kap. 15 § 

säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ansöker om att en registerkontroll ska göras. Innan en 

ansökan om registerkontroll skickas till Transportstyrelsen ska grundutredningen vara slutförd 

och godkänd av ansvarig verksamhetsutövare. Transportstyrelsen prövar betydelsen av de 

uppgifter som framkommer vid registerkontrollen. (TSFS 2019:xx) 

Undantag från säkerhetsprövning 

7 § Följande ska betraktas som pålitliga ur säkerhetssynpunkt: 

1. Anställda vid Transportstyrelsens avdelning sjö- och luftfart som enligt särskilt beslut har 

placerats i säkerhetsklass 1−3 enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

2. har upphävts genom (TSFS 2019:xx) 

3. Anställda vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller Tullverket som 

enligt särskilt beslut har placerats i säkerhetsklass 1−3 enligt säkerhetsskyddslagen 

(2018:585). (TSFS 2019:xx) 

8 § har upphävts genom (TSFS 2019:xx) 



9 § har upphävts genom (TSFS 2019:xx) 

10 §  har upphävts genom (TSFS 2019:xx) 

 

Pålitlighetskontroll 

11 § Befattningar som inte omfattas av kraven enligt 5 §, men som har tillträde till identifierbar 

flygfrakt, förnödenheter för användning ombord, förnödenheter till flygplatsen eller som utför 

säkerhetskontroll, tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder utanför ett behörighetsområde, 

ska genomgå en pålitlighetskontroll i enlighet med punkterna 11.1.4 och 11.1.5 i bilagan till 

förordning (EU) 2015/1998. 

Pålitlighetskontrollen upphör att gälla den 31 juli 2019. Befattningar som varit föremål för 

pålitlighetskontroll före den 31 juli 2019 ska placeras i säkerhetsklass 3 enligt 5 b § senast den 30 

juni 2020. (TSFS 2019:xx) 
 
 

 


