
SAMTYCKE TILL REGISTERKONTROLL 
OCH INFORMATION OM SÄKERHETSPRÖVNING 

INFORMATION OM SÄKERHETSPRÖVNING 

Enligt gällande säkerhetsskyddslagstiftning (SFS 2018:585) skall 
säkerhetsprövning ske av personer som får tillträde till, eller tillgång till 
säkerhetskänslig information om, viktiga anläggningar såsom kärnkraftverk.  
  
Säkerhetsprövningen avser pålitlighet och syftar till att skydda dessa 
anläggningar mot spioneri, sabotage och terroristangrepp.   
Den baseras på vitsord, referenser, intervjuer och registerkontroll att ingen 
belastning förekommer i polisens och säkerhetspolisens register.   
Uppföljning sker under den tid tillträde beviljats alternativt tillgång till 
känslig information består. 
 
Handläggning av frågor rörande säkerhetsprövning följer särskild instruktion 
och uppgifter hanteras med sekretess.   
Den som önskar detaljerad information är alltid välkommen att kontakta 
Säkerhetsskyddschefen vid Ringhals: 
Carl-Gustav Renmarker, tel. 0340-36 951, 
Mailadress: Carl-Gustav.Renmarker@vattenfall.com 

SAMTYCKE TILL REGISTERKONTROLL 

Undertecknad har tagit del av informationen ovan och samtycker till att  
registerkontroll genomförs samt att personuppgifter registreras av Ringhals. 

Ort:      Datum  

Personnummer  

Namn 

Namnförtydligande 

Befattning inom företaget: 

Nedanstående dokument ska 
sändas samtidigt till Ringhals: 
  
- Samtycke till registerkontroll 
- Intyg säkerhetsprövning 
- Framställan om registerkontroll  
- Personbevis alt. kopia på pass

Dokumenten sänds alt. mailas till: 
  
Ringhals AB 
Tillträdesservice  
43285 VÄRÖBACKA 
access.Ringhals@vattenfall.com

Innan ansökan skickas till SÄPO gör Ringhals en bakgrundskontroll på 
berörd person.
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