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Samtycke till registerkontroll – Intyg om genomförd säkerhetsprövning
Registerkontroll

Ansökan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och SvK FS 2013:1 får göras av OKG
Aktiebolag AB i samband med att jag söker anställning, eller utför arbete för OKG Aktiebolag, i tjänst som
omfattas av:

Kryssa i lämplig ruta:
Säkerhetsklass 3

Säkerhetsklass 2

SUA Säkerhetsskyddsavtal (SUA) Namn/ diarienummer:
Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska även blankett ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2”
skickas med. OBS! Blanketten måste skickas in i original till OKG.
Blanketten finns på Svenska Kraftnäts hemsida:
https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c622f/1562325944757/Bilaga-sarskildpersonutredning-for-sakerhetsklass-1-och-2.pdf
Det är ett eget ansvar för den sökande att se till att nya underlag måste lämnas in vid ändrade familjeförhållanden.
För mer detaljerad information se http://www.okg.se/sv/Arbeta-pa-OKG/Inpasseringskrav/

Personuppgifter

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Efternamn

Yrke/titel på OKG efter godkänd
säkerhetsprövning

Alla förnamn

Kontrollorsak (Beskriv arbetsuppgifterna väl. T ex ”Anställning som XXX med tillgång till
skyddsvärda utrymmen på Kärnkraftverk”)

Nuvarande medborgarskap (land/länder)
Anställning (faktisk arbetsgivare)

Tidigare medborgarskap (land/länder)
Organisationsnr (ifylles vid SUA)

Telefonnummer (dagtid)

Ifylles endast vid utländsk medborgare (folkbokförd i Sverige sedan minst fem år tillbaka)
Senaste gatuadress i hemlandet

Postnummer

Födelseort

Födelseland

Postort

Passnummer

Den som säkerhetsprövningen gäller för skall ha gett sitt samtycke innan registerkontroll och särskild personutredning får göras. Ett samtycke skall anses gälla också förnyade kontroller och utredningar så länge som den
kontrollerade skall inneha samma ställning. Den sökande har även rätt att när som helst återkalla sitt samtycke
till att registerkontroll utförs. Det kommer dock att medföra att tillträdet till anläggningen kommer att dras in.
Jag är införstådd med ovanstående och lämnar härmed mitt samtycke till att registerkontroll och särskild
personutredning får göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Genom att fylla i ovanstående fält för Personuppgifter har jag förståelse för att Svenska Kraftnät samlar in mina
personuppgifter för att kunna fullgöra den rättsliga förpliktelse Svenska Kraftnät har gentemot Säkerhetsskyddslagen enligt dataskyddsförordningen (artikel 13).
Personuppgifterna kommer att lagras till dess att registerkontrollen upphör. Registerkontrollen upphör när
avanmälan görs till Svenska Kraftnät efter avslutad anställning.

Undertecknad har tagit del av informationen ovan och medgiver härmed till registerkontroll
Datum
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Underskrift
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Säkerhetsprövning (Ifylles av arbetsgivaren) för
Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Efternamn

Alla förnamn

Lag, förordning och föreskrift framhåller ansvar för den som gör en upphandling av tjänster eller varor, att
genom säkerhetsprövning förvissa sig om leverantörens tillförlitlighet.
Säkerhetsprövningen ska visa:
•
•

att personlig kännedom grundas på uppgifter som framgår av betyg, intyg och liknande samt på
referenser.
att de uppgifter som framkommer under anställningsintervjun, bl a om familjeförhållanden,
utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal och domar och
personliga egenskaper utgör underlag för personkännedomen.

Uppgiftslämnaren intygar att ovanstående person har säkerhetsprövats och befunnits lojal och pålitlig samt att löpande
uppföljning sker av personalansvarig. Vid iakttagelse som kan tyda på minskad lämplighet ur säkerhetsskyddssynpunkt ska
det rapporteras till OKGs säkerhetsskyddschef. Registerkontroll får utföras ur ett säkerhetsperspektiv, vilket också är
myndighetskrav.

Datum

Tfn:

Företag
Befattning
Underskrift/namnförtydligande _______________________________________________________

Kontaktperson på OKG
Kontaktperson arbetsgivare

Blanketten ska efter underskrift sändas till:
Centralvaktens reception - zrc@okg.uniper.energy
alternativt
OKG AB, Centralvaktens reception, 572 83 Oskarshamn
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