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Behörighetshandling/Badge

1. Beskrivning
Ett behörighetsområde är en del av flygplatsområdet till vilket allmänheten inte har
tillträde och till vilket det erfordras särskilt tillstånd för att vistas.
Flygsidan är vid Karlstad Airport klassat som skyddsobjekt.
Den badge som utfärdas av flygplatshållaren är den handling som visar att innehavaren
har rätt att vistas inom områden som framgår av badgens behörighetsfärg.
Ett giltigt flygcertifikat och en giltigt identitetshandlig från en myndighet (t.ex.
Transportstyrelsen) kan i särskilda fall accepteras som behörighetshandling

2. Status
Denna AR (AR.3:2.13) ersätter tidigare utgående AR (AR.6:1.08) från 2008-11-15

3. Regel
3.1 Allmänt
Flygplatsens behörighetshandlingar (badgar) tilldelas personer som bedöms ha giltiga
skäl att vistas inom aktuella behörighetsområden. Badgen är personlig och får inte
överlåtas eller utlånas. Inom flygplatsområdet skall badgen alltid bäras väl synligt, i
brösthöjd. Innehavaren får vistas självständigt inom de områden som framgår av
badgens behörighetsfärg.
Innan tillträde ges till flygplatsens känsliga områden skall innehavaren genomgå
säkerhetskontroll.
Olovlig vistelse inom flygplatsens behörighetsområden beivras.
Vid utkvittering av badge skall identiteten stärkas med godkänd ID-handling. Förlust av
personlig, eller tillfällig, badge skall omedelbart anmälas till flygplatshållaren.
3.2 Fotobadge
De personer som arbetar eller som regelbundet besöker flygplatsen, skall ansöka om
personlig fotobadge. Ansökan ställs till flygplatshållaren på avsedd blankett.
En personlig fotobadge tilldelas endast personer som genomgått säkerhetsprövning.
Säkerhetsprövningen skall genomföras av verksamhetsutövaren, enligt fastställd rutin,
och skall på uppmaning kunna redovisas för flygplatshållaren
I samband med ansökan om personlig fotobadge skall innehavaren genomgå en webbbaserad säkerhetsutbildning, samt vid behov ansöka om verktygstillstånd
3.3 Tillfällig Badge, Visitorbadge
Vid tillfälliga besök till flygplatsområdet skall tillfällig badge, s.k ”Visitor- badge”, bäras.
Visitorbadge tilldelas efter beslut av flygplatsens säkerhetspersonal. Vid utkvittering
skall identitet styrkas med godkänd ID-handling.
Visitors skall ledsagas av behörig person.
Visitorbadge skall återlämnas vid besökstidens slut.
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3.3 Behörighet/Färg på badge.
Inom Karlstad Airport tillämpas olika behörighetsfärger.
Innehavaren skall vara förtrogen med vilka behörighetsområden den egna
behörighetsfärgen är kopplad till.
3.4 Överträdelser
Olovlig vistelse inom flygplatsens behörighetsområden, eller överträdelse av gällande
behörighetsregler, beivras.
Påföljden beslutas av polismyndighet eller flygplatsens säkerhetsansvarige och bestäms
utifrån överträdelsens allvarlighetsgrad.
Om säkerhetspersonal påträffar personer inom flygplatsens behörighetsområden, utan
synlig behörighetshandlig, upprättas en rapport.
Om överträdelsen bedöms vara allvarlig, eller om händelsen återupprepas, kommer
aktuell arbetsgivare informeras. Dessutom kan den personliga behörighetshandlingen
tillfälligt eller permanent återkallas.
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