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BEMYNDIGANDE AV OBEROENDE VALIDERARE 

Agera som oberoende validerare  
Trafiksäkerhetsverkets enhet för luftfartsskydd kan bemyndiga en oberoende validerare 
att utföra kontroller i samband med godkännandet av kända avsändare av flygfrakt samt 
av säkerhetsgodkända leverantörer av förnödenheter för användning ombord. 

Oberoende validerare berörs av kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 om 
detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande 
standarderna avseende luftfartsskydd samt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten. 

Utöver ovan nämnda regelverk berörs personer som agerar som oberoende validerare av 
samma bestämmelser om jäv, mutor och andra motsvarande omständigheter som 
övriga personer med tjänstemannaansvar. 

Förutsättningar för att få agera som oberoende validerare och 
söka utbildningen 

En oberoende validerare ska uppfylla kraven under punkt 11.5 i bilagan till 
tillämpningsförordningen och ha genomgått Trafiksäkerhetsverkets utbildning för 
oberoende validerare. Den som agerar som oberoende validerare får inte ha 
avtalsförpliktelser med eller vara ekonomiskt bunden till dem som denne bemyndigats 
att kontrollera. Vidare ska bakgrundskontroll utföras på personer som ansöker om att bli 
oberoende validerare, såvida en sådan kontroll inte har utförts under det senaste året. 

Utbildningen och bemyndigande att agera som oberoende validerare söks genom en fritt 
formulerad ansökan till Trafiksäkerhetsverket. Ansökan ska innehålla uppgifter om den 
sökandes erfarenhet och utbildning, och där ska även anges om en bakgrundskontroll 
har utförts på den sökande under året som föregår ansökan. 

Bemyndigande av oberoende validerare och giltighetstid 
Trafiksäkerhetsverket tilldelar den oberoende valideraren en fullmakt som gäller i 5 år. 
En förteckning över de oberoende validerare som har bemyndigats publiceras på 
Trafiksäkerhetsverkets webbplats. Om en oberoende validerare inte längre vill agera 
som sådan kan denne begära att få sitt namn borttaget från webbplatsen. En oberoende 
validerares bemyndigande förnyas genom en fritt formulerad ansökan till 
Trafiksäkerhetsverket. För att bemyndigandet ska förnyas måste den sökande ha 
deltagit i Trafiksäkerhetsverkets fortbildningar och informationsträffar. 

Bemyndigandet kan upphävas om den bemyndigade personen trots underrättelse inte 
har deltagit i Trafiksäkerhetsverkets obligatoriska utbildnings- och informationsträffar 
eller inte på erforderligt sätt har utfört uppdragen som följde av bemyndigandet.  
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Mer information 
 

Mer information om bemyndigande av oberoende validerare får du från enheten för 
luftfartsskydd vid Trafiksäkerhetsverkets luftfartssektor, tfn 020 618 500. 

 

Matti Tupamäki 

Avdelningschef 

 

Auli Kankkunen 

Chef, enheten för luftfartsskydd 
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