
               

Efternamn, samtliga förnamn (tilltalsnamn understrykes) Personnummer

Företag Avdelning Befattning

E-post

Passerkort ska utfärdas med anledning av:

Nytt fordon Nr: Skadat kort Nr:

Utgången giltighet Nr: Förlorat kort Nr:

Ändrad behörighet Nr: Övrigt Nr:

Entreprenad arbete (ange område)

Behörigheter Fordon
Fordonstyp Modell Registreringsnummer

Orange Vit

(flygsida, manöverområde) (Flygsida)

Passerkortets giltighetstid:

Full giltighetstid (1 år) Giltigt t.o.m. År Månad Dag

Begränsad giltighet p.g.a. Tillfällig anställning Besökare/Visitor Entreprenad Annat

Giltigt t.o.m. År Månad Dag

Härmed intygas att  att debitering enligt gällande prislista godkännes samt att behörighetshandlingen återlämnas när anställningen/uppdraget

upphör eller förändras så att behov av behörighet påverkas. 

OBS! Senaste besiktningsprotokoll eller motsvarande intyg skall alltid bifogas ansökan om passerkort

Underskrift av säkerhetsansvarig  hos sökanden

Underskrift Namnförtydligande Befattning

Underskrift av uppdragsgivare (vid entreprenad)

Underskrift Namnförtydligande Befattning

Undertecknad förbinder sig att inte låna ut eller överlåta behörighetshandlingen till annan samt godkänner att personuppgifter registeras i 

Säve Flygplats register för behörighetssystem. Vid förlust av handlingen förbinder sig undertecknad att omedelbart anmäla förlusten till: 

Säve Flygplats på tel: 031-92 72 36

Ort & Datum Underskrift

Sökande har erhållt flygsäkerhetsanvisningar Ansökan godkännes/utfärdas

Ansökan godkännes ej/utfärdas ej

Datum (år, mån, dag) Underskrift Namnförtydligande ver 3.0

ANSÖKAN OM PASSERKORT

Ifylles av Badgekontoret

Beslut

Sökanden

Passerkort

Kvittens av passerkort



Villkor och skyldigheter - behörighetskort Information - passerkort

Undertecknad förbinder sig att följa och är skyldig att: Passerkortet är endast giltigt på det/de 

- Inte låna ut eller överlåta passerkort till annan. behörighetsområden som framgår av 

- I fordonet placera passerkortet väl synligt. Passerkortet. 

- Uppvisa behörighetskortet på anmodan.

- På anmodan från flygplatsens verksamhetsansvarig eller då Flygplatsen har följande behörighetsområden:

  anställningen avslutas, återlämna behörighetskortet. Orange: Flygsidan samt manöverområde

- Om behörighetskortet skadas, förloras eller har blivit Vit: Flygsidan

  stulet, skall detta omgående rapporteras skriftligen

   till flygplatsens driftansvariga på tel 031-92 72 36

- Om person påträffas på behörighetsområde utan 

  giltigt behörighetskort är du som innehavare av 

  behörighetskort skyldig att anropa vederbörande och 

  avkräva förklaring samt rapportera händelsen till 

  driftansvariga vid flygplatsen 

Passerkort vitt 1000:-/år

Passerkort orange 1500:-/år

Med din underskrift intygar du att du tagit del av bestämmelserna, flygsäkerhetsanvisningarna och förstått dess innehåll och betydelse. 

Med din underskrift intygar du att du tagit del av aktuell prislista.

Med din underskrift är du vidare informerad om att överträdelser mot bestämmelserna beivras!

Ort Datum

Namn/underskrift Namnförtydligande

Flygplatsens exemplar

ver 3.0

Villkor och skyldigheter

Underskrift

Prislista



Villkor och skyldigheter - behörighetskort Information - passerkort

Undertecknad förbinder sig att följa och är skyldig att: Passerkortet är endast giltigt på det/de 

- Inte låna ut eller överlåta passerkort till annan. behörighetsområden som framgår av 

- I fordonet placera passerkortet väl synligt. Passerkortet. 

- Uppvisa behörighetskortet på anmodan.

- På anmodan från flygplatsens verksamhetsansvarig eller då Flygplatsen har följande behörighetsområden:

  anställningen avslutas, återlämna behörighetskortet. Orange: Flygsidan samt manöverområde

- Om behörighetskortet skadas, förloras eller har blivit Vit: Flygsidan

  stulet, skall detta omgående rapporteras skriftligen

   till flygplatsens driftansvariga på tel 031-92 72 36

- Om person påträffas på behörighetsområde utan 

  giltigt behörighetskort är du som innehavare av 

  behörighetskort skyldig att anropa vederbörande och 

  avkräva förklaring samt rapportera händelsen till 

  driftansvariga vid flygplatsen 

Passerkort vitt 1000:-/år

Passerkort orange 1500:-/år

Med din underskrift intygar du att du tagit del av bestämmelserna, flygsäkerhetsanvisningarna och förstått dess innehåll och betydelse. 

Med din underskrift intygar du att du tagit del av aktuell prislista.

Med din underskrift är du vidare informerad om att överträdelser mot bestämmelserna beivras!

Ort Datum

Namn/underskrift Namnförtydligande

Sökandens exemplar

Ditt passerkort Din unika PIN-kod

Underskrift

Villkor och skyldigheter

Prislista


