
 

Anmälan om byte av säkerhetsansvarig person  
hos en känd avsändare 

Om ni som känd avsändare önskar byta säkerhetsansvarig person, ska ni 
anmäla detta till Transportstyrelsen. Använd denna anmälningsblankett: 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/luftfart/luftfartsskydd/kand
-avsandare-anmalan-om-forandring-i-sakerhetsgodkannande.pdf 
 
Bifoga följande till eller fyll i följande i anmälan: 

• kontaktuppgifter till den nya säkerhetsansvariga personen 
• dokumentation som visar att personen genomgått en säkerhets- 

prövning, inkl. en registerkontroll 
• dokumentation som visar att personen uppfyller kompetenskraven. 

Kontaktuppgifter 
Bifoga eller skriv in namn, e-postadress och telefonnummer till den nya 
säkerhetsansvariga personen. 
 
Säkerhetsprövning 
En säkerhetsprövning består av 

• kontroll av ID 
• kontroll av anställning, utbildning och eventuella luckor (överstigande 

28 dagar) i anställnings- eller utbildningsförteckningen under de 
senaste fem åren  

• en registerkontroll. 
 

Om personen ifråga har luckor mellan utbildning, anställning etc. som 
överstiger 28 dagar ska det förklaras och vid behov verifieras.  

När ni ska ansöka om registerkontroll, så fyller ni i följande blankett och 
skickar den till Transportstyrelsen: 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/luftfart/registerkontroll/bsl
14201_ansokan-om-registerkontroll.pdf 
 
Kompetenskrav 
De kompetenskrav som gäller för säkerhetsansvariga personer framgår av 
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSFS 2016:1). Där står 
att en säkerhetsansvarig person ska ha  

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. 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/luftfart/registerkontroll/bsl14201_ansokan-om-registerkontroll.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/luftfart/registerkontroll/bsl14201_ansokan-om-registerkontroll.pdf


Redovisa i anmälan att varje punkt är uppfylld. Om det saknas dokumenta-
tion, kan t.ex. ansvarig chef intyga att personen uppfyller kompetenskraven. 
 
Om den säkerhetsansvariga personen tagit del av Transportstyrelsens utbild-
ningsmaterial, så anses personen uppfylla punkt a) och delar av punkt b) 
och d). Notera i sådana fall i anmälan att personen tagit del av materialet. 
 
Säkerhetsansvariga ska ha kunskap om den företagsinterna kvalitetskontroll-
en (punkt b). Med det menas de interna kontroller som finns för att 
säkerställa att de krav som rör luftfartsskyddet är uppfyllda. Det kan 
exempelvis vara interna revisioner eller motsvarande. 

Kravet på att ha en förmåga att motivera (punkt c) kan uppfyllas t.ex. genom 
att den säkerhetsansvariga personen går eller har gått en ledarutbildning, en 
projektutbildning eller motsvarande. Om personen har denna förmåga utan 
formell utbildning, ska förmågan intygas av chef eller motsvarande. 
 
 


