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Behörighet att skriva ut fototillstånd har FC eller Sitechef.
Site och FC kan i särskilda fall bevilja undantag från denna rutin.
Som Perstorpanställd med placeringsort Stenungsund har du fototillstånd för att fotografera anläggning
eller anläggningsdelar.
Respektive chef skall granska och godkänna kort tagna av medarbetare.
Extern personal som i sitt uppdrag på Perstorp Oxo behöver fotografera skall göra detta med kamera
eller ex-telefon med inbyggd kamera tillhörande Perstorp Oxo. Respektive avdelningschef som gett
uppdraget ska godkänna fotografierna.
Personer med tillstånd att fotografera förväntas vara väl förtrogna med de regler för fotografering som
finns på Perstorp Oxo.
Regler för fotografering
Anläggning får endast fotograferas med kamera eller med ex-telefon med inbyggd kamera tillhörande
Perstorp Oxo se ID 20190 (detta för att förhindra obehörig spridning). Fotografering med mobiltelefon
som inte är ex-klassad är inte tillåten.
Utrustning som inte får fotograferas och lämnas till extern personal utan särskilt tillstånd:
• Östra sidan på syntes gas- och aldehydanläggning d.v.s. area 21/22
• All utrustning i area 22 utom destillationskolonner
• Södra sidan FAME- anläggning d.v.s. hela area 30
• Reaktorer för 2-etylhexanal i area 23
• Norra sidan på area 32 (reaktorsidan)
De företag som får fotografier på Perstorp Oxo anläggningen skall ha sekretessavtal med Perstorp Oxo.
Foton får endast sparas på datorer och lagringsmedia som tillhör Perstorp Oxo.
De
•
•
•

som kan godkänna bilder från ovanstående anläggningsdelar är:
Sitechef
Fabrikschefer
Teknikchef
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FOTOGRAFERINGSTILLSTÅND
Härmed meddelas fototillstånd*.

Till:

__________________________________
Namn

Tillståndet gäller t.o.m.

Godkänns av:

____________________
Datum

___________________________
Fabrikschef/sitechef

Distribueras till: Tillståndsrum

* Filmning är likställt med fotografering

_________________________________________________________________________________________________________________________
URL: https://processes.perscorp.com/ste/lists/licontrolleddocuments/fototillstånd - perstorp oxo.docx
TRANSACTION CODES:

[Transaction Codes]
PAGE

2 OF (2)

