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Allmänna villkor för inpassering till Strömören
Inpasseringstillstånd
•
•

Inpasseringstillståndet är personligt och taggen/kortet för inpassering är en värdehandling.
Tillståndsinnehavaren ansvarar själv för att bevaka giltighetstiden på sitt inpasseringstillstånd samt i
god tid ansöka om eventuell förlängning.

•

Luleå Hamn ska meddelas om giltigheten på inpasseringstillståndet ska upphöra före registrerat
slutdatum.
Förlust av inpasseringstillstånd ska omgående anmälas till Luleå Hamn.
Tagg/kort ska, när så är möjligt, återlämnas efter tillståndet har upphört.
Felanvändning som medför utryckning av servicepersonal eller tjänsteman i beredskap samt uppkomna
skador kommer att debiteras ansvarig arbetsgivare alt. tillståndsinnehavaren (privatperson).

•
•
•

Avslag på ansökan till inpasseringstillstånd samt återkallande av befintligt tillstånd kan göras om:
•
personen saknar giltig orsak att vistas på området.
•
inpasseringstagg/kort har använts av annan person.
•
tillståndet använts för att vistas på området i annat ärende, än det som angivits i ansökan.
•
underlåtenhet att inte respektera angivna regler, uppmaningar från ansvarig personal och/eller
föreskrifter inne på området.
•
andra skäl som gör att tillstånd att vistas på området inte är lämpligt.
Identifiering och personuppgifter
•
Fotolegitimation ska uppvisas vid utlämning av inpasseringstagg.
•
Lämnade personuppgifter lagras i Luleå Hamns passagesystem i enlighet med GDPR.
•
Samtliga passager registreras och lagras.
•
Samtliga inpasseringsgrindar är kamerabevakade.
•
Den som befinner sig inom eller invid Luleå Hamns område ska vid begäran från behörig person kunna
uppvisa fotolegitimation.
•
Innehav av inpasseringstillstånd innebär även ett godkännande av eventuell kontroll av fordon.

Kostnader
Två taggar ingår i hyran av båtplats. Vid utfärdande av ytterligare tagg samt vid för förlorad tagg uttas en
avgift om 300 kr/st exkl moms, vid eventuell förlängning tillkommer ingen ytterligare avgift. Påkörda
grindar och andra skador uppkomna genom oaktsamhet debiteras tillståndsinnehavaren.

Regler och föreskrifter
Luleå Hamn utgör hamnskyddsområde enligt Lagen om hamnskydd och innefattar ISPS-områden enligt
Lagen om sjöfartskydd.
Som innehavare av inpasseringstillstånd medför skyldighet att informera sig om gällande regler,
föreskrifter, rutiner och risker för att vistas inom området. De som vistas i hamnområdet ska:
•
•
•
•
•

följa gällande Hamnordning
följa Luleå Hamns driftföreskrifter
följa övriga anvisningar och restriktioner
följa angivna säkerhetsinstruktioner
där det krävs använda skyddsutrustning

Området utgör zon med parkeringsförbud. Parkering endast på anvisad plats.
Grinden till Strömören är normalt öppen för behöriga vardagar kl 06.00 – 17.00, övriga tider krävs
inpasseringstagg/kort. Besökande kontaktar fastighetsägaren för inpassering.
Tillståndsinnehavare är ansvarig för sina besökare under hela vistelsen.
Kontakt: 0920-45 68 00 lulea.hamn@portlulea.com
Vid tekniska fel/skador 070-325 12 87 (dygnet runt beredskap)

