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CHECKLISTA FÖR NY FRAKTAGENT
1.

Godkännandeprocessen påbörjas genom att en ansökan skickas in till Transportstyrelsen
som innehåller en beskrivning av verksamheten, antal verksamhetsorter, namn på tilltänkt
säkerhetsansvarig samt kontaktuppgifter (inklusive organisationsnummer).

2.

Vidare ska en ansökan om registerkontroll på den person som ska bli säkerhetsansvarig
skickas till Transportstyrelsen (blankett finns på Transportstyrelsens hemsida
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartsskydd-security/Registerkontroll2/
Observera att det är två olika blanketter som ska skickas in – dels en för den som ska
skriva under själva ansökan och dels ansökan för den blivande säkerhetsansvariga
personen.

3.

Efter godkänd registerkontroll ska den tilltänkte säkerhetsansvarige ansöka om
behörighet till ”Sec-webben”.

4.

När behörigheten tilldelats så får den säkerhetsansvarige tillgång till Transportsstyrelsens
författningssamling inklusive den handbok som finns för fraktagenter, vilket behövs för
att ta fram ert företags säkerhetsprogram. Vidare finns ett modellprogram som ger förslag
på en passande grundstruktur av detta dokument.

5.

Samtidigt som arbetet med säkerhetsprogrammet sker kan processen för godkännande av
den säkerhetsansvarige påbörjas.

6.

Säkerhetsprogrammet skickas till Transportstyrelsen för granskning.

7.

När säkerhetsprogrammet är granskat och eventuella korrigeringar genomförts, den
säkerhetsansvarige godkänts och personalen är utbildad på de delar av era rutiner som rör
luftfartsskyddet och säkerhetsprövade alt. pålitlighetskontrollerade är det dags att slutföra
processen. Detta sker genom att Transportstyrelsen genomför en verksamhetskontroll på
plats.
OBS! Transportstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas vid
utbildning av berörd personal. Den finns på ”Sec-webben” dit den blivande
säkerhetsansvariga har behörighet alternativt kan den skickas på mail.

8.

Efter en godkänd verksamhetskontroll och att den säkerhetsansvariga är godkänd
kommer ni att få ett säkerhetsgodkännande. Samtidigt registreras ert godkännande med
en unik kod (t.ex. SE/RA 0000XX-01) i Unionens databas över leveranskedjors
säkerhetssystem i Europa.

9.

Årsavgiften 2019 är 21 500 kr för en fraktagent utan fraktterminal (speditör) samt för
fraktagenter som är tredjepartslogistiker och 51 600 kr för en fraktagent med
fraktterminal. För varje plats som ska godkännas utöver detta tillkommer ytterligare en
avgift. Kostnaden för att bli godkänd sker genom debitering för nedlagd tid under
godkännandeprocessen. För godkännandet av säkerhetsansvarig person tas en avgift ut på
8 400 kr. För mer information om våra avgifter hänvisas till TSFS 2016:105 om avgift för
verksamhet och tjänster inom Transportstyrelsens luftfartsverksamhet.

