Samtycke till säkerhetsprövning och registerkontroll
Bilaga till ”Rutin för tillträde”

Företags- och kontaktuppgifter
Företag (fullständigt namn)

Kontaktperson på företaget

Telefon till kontaktperson på företaget

E-post till kontaktperson på företaget

Telefon till kontaktperson på BUND/SVAFO

E-post till kontaktperson på BUND/SVAFO

Arbetsuppgift – vad ska personen arbeta med? (används för bedömning av säkerhetsklass och kontrollorsak vid registerkontroll)

Personuppgifter på den som ska utföra arbete
Personuppgifter för person som ska ha eget tillträde till Vattenfall och AB SVAFO:s anläggningar och kontor.
* Radiologisk klassning görs av ansvarig strålskyddsingenjör (ASI) på den anläggning där arbetet ska utföras.
** Beslut om placering i säkerhetsklass ska göras i samråd med säkerhetsskyddschefen på BUND

Efternamn

Förnamn (alla) – tilltalsnamn understruket

Födelseort

Jag har bott i utlandet de senaste fem åren
Ja

Senaste bostadsadress i utlandet

Nej

Personnummer

Radiologisk klassning* (A eller B)

Säkerhetsklass**

A

SK3

B

Bostadsadress

Ort

Telefon

E-postadress

SK2

Postnummer

Obligatoriska uppgifter vid placering i säkerhetsklass (kryssruta SK3 eller SK2 ifylld)
Yrke

Titel

Eventuellt tidigare namn

Medborgarskap

Antal år som svensk
medborgare

Passnummer
(ej svensk medborgare)

Eventuellt tidigare medborgarskap

Undertecknad är införstådd med att säkerhetsprövning enligt 7 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:12)
om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar genomförs innan anställning eller uppdrag på Vattenfall (BUND/SVAFO) kan
påbörjas. Vid placering i säkerhetsklass (någon av kryssruta SK3 eller SK2 ovan ifylld efter samråd med säkerhetsskyddschef)
genomförs även en registerkontroll enligt 3 kap. 18 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Framställan om registerkontroll utförs
av BUND/SVAFO:s säkerhetshandläggare till den myndighet som ansvarar för registerkontroller enligt
Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) med information från denna blankett som underlag.
Vid anställning genomförs en säkerhetsprövningsintervju (SPI) av särskilt utsedd Vattenfallpersonal.
Vid inhyrning av personal genomförs säkerhetsprövning av arbetsgivaren (uthyraren) enligt BUND/SVAFO:s riktlinjer.
Ifylld blankett skannas och mejlas till Säkerhetshandläggare, sakerhetskontroll@svafo.se eller postas till
AB SVAFO, Säkerhetskontroll, Box 90, 611 23 Nyköping

_________________________________________________________________
Ort

_____________________________________________________
Datum

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Namnteckning

