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BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON
Tillståndshandlingar
Behörighetsområde – avgångshall och Platta (rött)
Följande tillståndshandlingar medger tillträde till CSRA – Avgångshallar och platta (rött):
 Permanent behörighetskort utfärdat av Ängelholm Helsingborg Airport med röd
färgmarkering,
 Tillfälligt behörighetskort, s.k. ”VISITOR” under förutsättning att en ledsagare
medföljer samt att ledsagaren har behörighet till området.
 Tjänstekort från Transportstyrelsen,
 Tjänstelegitimation utfärdat av Polismyndigheten,
 Tjänstelegitimation utfärdat av Tullverket,
 Behörighetskort för besättningsmedlemmar tillhörande säkerhetsgodkända
flygtrafikföretag som trafikerar flygplatsen vid tillfället. För närvarande; SAS,
Braathens.
Om korrekt tillståndshandling ej kan uppvisas medges ej tillträde till området.
Behörighetsområde – bagage och sorteringsanläggning (Lila)
Följande tillståndshandlingar medger tillträde till CSRA – Avgående bagagehall (Lila):
 Permanent behörighetskort utfärdat av Ängelholm Helsingborg Airport med lila
färgmarkering,
 Tillfälligt behörighetskort, s.k. ”VISITOR” under förutsättning att en ledsagare
medföljer samt att ledsagaren har behörighet till området.
 Tjänstekort från Transportstyrelsen,
 Tjänstelegitimation utfärdat av Polismyndigheten,
 Tjänstelegitimation utfärdat av Tullverket,
Om korrekt tillståndshandling ej kan uppvisas medges ej tillträde till området.
Tillträdes begränsad yta – Flygsida inkl Manöverområdet (Grönt)
Följande tillståndshandlingar medger tillträde till manöverområdet (Grönt):
 Permanent behörighetskort utfärdat av Ängelholm Helsingborg Airport med grön
färgmarkering,
 Tillfälligt behörighetskort, s.k. ”VISITOR” under förutsättning att en ledsagare
medföljer samt att ledsagaren har behörighet till området.
 Tjänstekort från Transportstyrelsen, under förutsättning att en ledsagare medföljer
samt att ledsagaren har behörighet till området
 Tjänstelegitimation utfärdat av Polismyndigheten, under förutsättning att en
ledsagare medföljer samt att ledsagaren har behörighet till området
 Tjänstelegitimation utfärdat av Tullverket, under förutsättning att en ledsagare
medföljer samt att ledsagaren har behörighet till området
 Flygcertifikat utfärdade av Transportstyrelsen eller av utfärdande land motsvarande
myndighet och har operationella behov av tillträde i form av tillgång till luftfartyg.
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Tillträdes begränsad yta – Flygledningstornet (blått)
Följande tillståndshandlingar medger tillträde till flygledningstornet – TWR (blått):
 Permanent behörighetskort utfärdat av Ängelholm Helsingborg Airport med blå
färgmarkering,
 Tillfälligt behörighetskort, s.k. ”VISITOR” under förutsättning att en ledsagare
medföljer samt att ledsagaren har behörighet till området.
 Tjänstekort från Transportstyrelsen,
 Tjänstelegitimation utfärdat av Polismyndigheten,
 Tjänstelegitimation utfärdat av Tullverket.
Avgränsad yta – flygklubbsområdet
Följande tillståndhandlingar medger tillträde till avgränsad yta:

 Permanent behörighetskort utfärdat av Ängelholm Helsingborg Airport med grön
färgmarkering,
 Tillfälligt behörighetskort, s.k. ”VISITOR” under förutsättning att en ledsagare
medföljer samt att ledsagaren har behörighet till området.
 Tjänstekort från Transportstyrelsen,
 Tjänstelegitimation utfärdat av Polismyndigheten,
 Tjänstelegitimation utfärdat av Tullverket.
 Flygcertifikat utfärdade av Transportstyrelsen eller av utfärdande land motsvarande
myndighet och har operationella behov av tillträde i form av tillgång till luftfartyg.
Undantag
Följande personer eller kategorier av personer är undantagna krav på behörighetskort till
CSRA – Avgångshallar och platta (rött);
Passagerare
Incheckade passagerare är behöriga genom innehav av aktuell resehandling. De är behöriga
att vistas i avgångshallarna samt under ledsagning på plattan i anslutning till ankommande
eller avgående luftfartyg.
Medföljande
Medföljande till minderåriga ensamresande (UM) och till funktionshindrade passagerare
(PRM) kan beviljas tillfällig behörighet av Ängelholm Helsingborg Airport. Ej fler medföljande
än vad som bedöms nödvändigt får medfölja. Passagerare som vistas på flygsidan utanför
terminalbyggnaden ska ledsagas (se separat AR).
Följande personer eller kategorier av personer är undantagna krav på behörighetskort till
Avgänsad yta – flygklubbsområdet;
Nyckelkort
utfärdat av Ängelholm Helsingborg Airport till verksamhetsutövare som innehar
säkerhetsavtal med Ängelholm Helsingborg Airport
Särskilda undantag från krav på behörighetskort och tillståndshandling för person finns i separat beslut
(sekretess).
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PASSERKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR FORDON
Allmänt
Till inhägnade områden, flygsidan och behörighetsområden på flygplatsen är tillträde
förbjudet för obehöriga.
För fordons tillträde till flygsidan och behörighetsområden krävs särskilt tillstånd.
Områden med krav på tillståndshandling
Följande områden har krav på tillståndshandling för tillträde med fordon.
Behörighetsområden
- Behörighetsområde – Avgångshall och platta (Röd).
- Behörighetsområde – bagage och sorteringsanläggning (Lila).
Tillträdesbegränsad yta
Hela flygsidan inkl Manöverområde (grönt) .
Undantag
Avgränsade ytor på flygsidan.
Tillåtelse från verksamhetsutövare som själv hanterar inpasseringskontroll från det egna området till
flygsidan och som innehar säkerhetsavtal med Ängelholm Helsingborg Airport.

Krav på tillståndshandling till respektive område gäller för fordon.
Tillståndshandlingar

Följande tillståndshandlingar ger tillträde till respektive område för fordon.
Behörighetsområden
 Behörighetsområde – Avgångshall och platta (Röd).
- Passerkort/Fordonstillstånd utfärdat av Ängelholm Helsingborg Airport med
Gul färgmarkering
 Behörighetsområde – bagage och sorteringsanläggning (Lila).
- Passerkort/Fordonstillstånd utfärdat av Ängelholm Helsingborg Airport med
Gul färgmarkering
Tillträdesbegränsad yta
 Hela flygsidan inkl Manöverområde (grönt) .
- Passerkort/Fordonstillstånd utfärdat av Ängelholm Helsingborg Airport med
Gul färgmarkering
Undantag
Avgränsade ytor på flygsidan kräver inga passerkort/Fordonstillstånd.
Tillåtelse från verksamhetsutövare som själv hanterar inpasseringskontroll från det egna området till
flygsidan och som innehar säkerhetsavtal med Ängelholm Helsingborg Airport.

Utryckningsfordon har generell behörighet att inpassera vid utryckningssituationer. I övriga
fall betraktas sådana fordon som besökare i de fall de saknar passerkort.
Särskilda undantag från krav på passerkort och tillståndshandling för fordon finns i separat beslut (sekretess).
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ESKORTERAT TILLTRÄDE
Person

Person med behörighetskort har rätt att eskortera person på behörighetsområden till vilka
den som eskorterar har behörighet till.
Den som eskorteras skall inneha minst en utav följande handlingar;
 permanent behörighetskort,
 tillfälligt behörighetskort (s.k. besökskort el Visitorbadge),
 giltigt boardingkort,
 behörighetskort för besättningsmedlemmar tillhörande flygtrafikföretag som
trafikerar flygplatsen vid tillfället för eskorten,
 myndighetsperson med tjänstelegitimation, från Polisen, Tullverket eller
Transportstyrelsen.
Den som eskorterar skall alltid ha den eskorterade under uppsikt och i rimlig utsträckning se
till att den/de eskorterade personen/personerna inte överträder några
säkerhetsbestämmelser samt för att i rimlig utsträckning förhindra att olagliga handlingar
sker.
Särskilda undantag finns i separat beslut (sekretess).

Fordon

Eskort på flygsidan
Personal (flygplatspersonal) med fordon och passerkort/Fordonstillstånd till det aktuella
området har rätt att eskortera annat fordon som saknar passerkort.
Särskilda undantag finns i separat beslut (sekretess).

Eskort på behörighetsområden
Personal (flygplatspersonal) med fordon och passerkort till det aktuella området har rätt att
eskortera annat fordon som saknar passerkort på behörighetsområden under förutsättning
att;
 personen som framför det eskorterade fordonet innehar handling som medger
tillträde till behörighetsområdet i form av tillfälligt fordonstillstånd
 den person som eskorterar och de personer som eskorteras samt deras respektive
fordon genomgår säkerhetskontroll.
Den som eskorterar skall alltid ha den eskorterade under uppsikt och i rimlig utsträckning se
till att den/de eskorterade personen/personerna inte överträder några säkerhetskrav samt
för att i rimlig utsträckning förhindra att olagliga handlingar sker.
Särskilda undantag finns i separat beslut (sekretess).
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PERMANENTA BEHÖRIGHETSKORT
Behörighetskort

Ansökan om utfärdande av behörighetskort
Behörighetskort utfärdas efter inkommen och godkänd ”ansökan om behörighetskort”.
Behörighetskort utfärdas till den:
 Som genomgått säkerhetsprövning med tillfredsställande resultat.
 Minst genomgått grundläggande säkerhetsutbildning genom Ängelholm Helsingborg
Airports försorg i enlighet med TSFS.
 Har ett klart behov av ett behörighetskort.
Behörighetshandling begränsas till att endast gälla till de behörighetsområden som den som
behörighetshandlingen avser har ett driftsmässigt behov utav.
Behörighetskort utfärdas av Ängelholm Helsingborg Airports ”Security” efter godkännande
av säkerhetsansvarig eller annan utsedd person.
Behörighetskorts utformning och indelning

Behörighetskortet har följande områdesindelning och begränsningar genom färger:
Färg Område
CSRA – Avgångshall och Platta E (behörighetsområde)
Bagagesortering – Avgående bagagehall (behörighetsområde)
Flygsida – Manöverområde och körtillstånd (tillträdesbegränsat
område)
ATS byggnad – TWR (tillträdesbegränsat område)
A, B
C, D

Tillstånd att medföra förbjudna föremål indelat i olika kategorier**

**Enligt särskild lista
A) Verktyg
B) Spetsiga och skarpa vapen
C) Skjutvapen och andra anordningar som kan avlossa projektiler
D) Brandfarliga ämnen och anordningar
Behörighetskortets giltighetstid är högst två år och bestäms av säkerhetsansvarig.
Behörighetskortets giltighetstid framgår av behörighetskortet.
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Villkor och skyldigheter – behörighetskort
Följande villkor och skyldigheter gäller för behörighetskort:
o Förbud att låna ut eller överlåta behörighetskortet till annan.
o I tjänsten bära behörighetskortet väl synligt.
o Uppvisa behörighetskortet på anmodan.
o På anmodan från flygplatsens säkerhetsansvarig eller då anställningen avslutas,
återlämna behörighetskortet.
o Om behörighetskortet skadas, förloras eller har blivit stulet, skall detta omgående
rapporteras till flygplatsens säkerhetspersonal.
o Om person påträffas på ett behörighetsområde utan giltigt behörighetskort är
innehavare skyldig att anropa vederbörande och avkräva förklaring samt rapportera
händelsen.
Anm.
Innehavare som även innehar tillstånd att medföra förbjudna föremål är underställd följande
villkor och skyldigheter:
o Inte låna ut eller överlåta förbjudna föremål till annan.
o Alltid ha uppsikt och kontroll över medförda förbjudna föremål på
behörighetsområden.
Särskilda undantag finns i separat beslut (sekretess).

TILLFÄLLIGA BEHÖRIGHETSKORT (VISITORS)
Bestämmelser gällande tillfälliga behörighetskort (s.k. VISITORS)

Besökande till ett behörighetsområde inom flygplatsen kan vid t.ex. arbetsplatsbesök,
praktik eller kortvarigt arbete, tilldelas en s.k. visitorbadge med högst en dags giltighetstid.
Visitorbagde får nyttjas som ersättning för förlorad eller glömt permanent behörighetskort
om personen är anställd av Ängelholm Helsingborg Airport och innehar permanent
behörighetskort.
Person med visitorbagde skall ledsagas av en person som har giltigt behörighetskort med
tillträde till det aktuella området. Ledsagaren får inte lämna den som eskorteras utan
uppsikt. Av visitorbadgen framgår vem som är besöksmottagare/ledsagare.
Missbruk eller överträdelse från reglerna vid ledsagning, kan resultera i sanktioner, som t.ex.
indraget behörighetskort.
Utländsk flygpersonal med dispens att vistas på behörighetsområden, får ej utföra
ledsagning.
Ej registerkontrollerad besökare, entreprenör eller praktikant får kortvarigt medges tillträde
till flygplatsens behörighetsområde för maximalt 30 dagar under en 6-månadersperiod.
Besökare, entreprenör eller praktikant skall varje dag kvittera ut en ny visitorbagde.
Visitorbadge skall återlämnas av ledsagaren när besökaren lämnar behörighetsområdet,
flygplatsen eller då visitorbadgen inte längre är giltigt. Visitorbadge återlämnas av
ledsagaren till flygplatsens information för utcheckning.
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Utfärdande av tillfälligt behörighetskort (VISITORS)

Visitorbadge utfärdas och uthämtas vid flygplatsens information.
Vid utfärdandet av tillfälligt behörighetskort skall:
o Ledsagaren/besöksmottagaren uppvisa giltigt permanent behörighetskort.
o Besökaren skall uppvisa en SIS godkänd legitimation, körkort enligt Europeiska
gemenskapens modell, svenskt pass eller då besökaren är utländsk, ett utländskt
pass.

PASSERKORT
Ansökan om och utfärdande av passerkort

Passerkort/Fordonstillstånd utfärdas efter inkommen och godkänd ”ansökan om
passerkort”.
Passerkort kan utfärdas till:
o Godkända leverantörer och entreprenörer samt deras underleverantörer till
Ängelholm Helsingborg Airport.
o Verksamheter som slutit särskilt säkerhetsavtal med Ängelholm Helsingborg Airport.
o Den som efter bedömning av säkerhetsansvarig anses ha ett klart behov utav ett
passerkort.
Passerkort begränsas till att endast gälla till de områden som den som passerkortet avser har
ett driftsmässigt behov utav.
Behörighetskort utfärdas av Ängelholm Helsingborg Airports ”Security” efter godkännande
av säkerhetsansvarig eller annan utsedd person.
Passerkorts utformning och indelning

Färg

Område
Vitt/Gult – Flygsida, manöverområde samt behörighetsområde CSRA – Avgångshall och
platta

Passerkortets giltighetstid är högst ett år och bestäms av säkerhetsansvarig.
Passekortets/Fordonstillståndets giltighetstid framgår av passerkortet
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Villkor och skyldigheter – passerkort/fordonstillstånd

Följande villkor och skyldigheter gäller för passerkort:
o Förbud att låna ut eller överlåta passerkortet till annan.
o I fordonet placera passerkortet väl synligt.
o På anmodan uppvisa passerkortet.
o På anmodan från flygplatsens säkerhetsansvarig eller då anställningen avslutas,
återlämna passerkortet.
o Om passerkortet skadas, förloras eller har blivit stulet, skall detta omgående
rapporteras till flygplatsens säkerhetspersonal.
o Om fordon påträffas på flygsidan, manöverområdet eller behörighetsområde utan
giltigt passerkort är innehavaren skyldig att anropa vederbörande och avkräva
förklaring samt rapportera händelsen.

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGHETSHANDLINGAR
Behörighetskort

Behörighetskort vid Ängelholm Helsingborg Airport ser ut enligt följande och innehåller
information enligt beskrivningen nedan.

AIRPORT REGULATION
AR AGH 20 2013 2013-11-06

Visitorbadge

Visitorbadge vid Ängelholm Helsingborg Airport ser ut enligt följande och innehåller
information enligt beskrivningen nedan.

Passerkort

Passerkort/Fordonstillstånd vid Ängelholm Helsingborg Airport ser ut enligt följande och
innehåller information enligt beskrivningen nedan.

