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Utdrag ur bilagan till förordning (EU) nr 185/2010  

6.2.1.1. Vid säkerhetskontroll av frakt eller post 

a)  ska de metoder som har bäst förutsättningar för att upptäcka 

förbjudna föremål användas, med hänsyn till försändelsens art, 

och 

b)  ska det säkerställas att de metoder som används håller till-

räckligt hög standard för att i rimlig grad säkerställa att inga 

förbjudna föremål finns dolda i försändelsen. 

6.2.1.2. Om kontrollanten inte i rimlig grad kan utesluta att för-

bjudna föremål ingår i försändelsen ska försändelsen vägras eller 

säkerhetskontrolleras igen till dess att kontrollanten är tillfreds-

ställd.  

 

6.0.2. Följande föremål ska anses vara förbjudna i frakt- och post-

försändelser:  

– Monterade explosiva och brandfarliga anordningar som inte 

transporteras i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser. 

2 § En verksamhetsutövare som säkerhetskontrollerar frakt ska även 

säkerställa följande: 

Utdrag ur bilagan till förordning (EU) nr 185/2010  

6.2.1.5 Frakt och post ska säkerhetskontrolleras enligt minst en av 

följande metoder […]: 

a) Manuell genomsökning, 

b) röntgenutrustning, 

c) EDS-utrustning, 

d) sprängämneshundar, 

e) ETD-utrustning för att upptäcka spår av sprängämnen, 

f) visuell kontroll, och 

g) metalldetektorer. 

 

Om säkerhetskontrollanten inte kan fastställa om frakten eller posten 

innehåller förbjudna föremål ska frakten eller posten vägras eller 

kontrolleras om tills kontrollanten är tillfredsställd.  

3 § Sekretess 

4 § Sekretess 

5 § Sekretess 

6 § Sekretess 

7 § Sekretess 

8 § Sekretess 

Obs! Detta rättelseblad ersätter sidorna 11 och 12 i tidigare utgivna TSFS 

2014:86. Rättelsen avser att löpnumret på den författning som upphävs i 

ikraftträdandebestämmelsen har ändrats till 111.   
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Undantag från säkerhetskontroll 

9 § Sekretess  

10 § Sekretess 

7 kap. Högriskfrakt 

Allmänt 

1 § Sekretess 

2 § Sekretess 

3 § Sekretess 

Säkerhetskontroll av högriskfrakt 

4 § Sekretess 

5 § Sekretess 

6 § Sekretess 

8 kap. Undantag 

1 § Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 15 december 2014, då Transport-

styrelsens föreskrifter (TSFS 2011:111) om luftfartsskydd för flygningar 

från tredje land till svenska flygplatser ska upphöra att gälla. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Annika Ramstedt 

 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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