
  
 
Airport Regulation    
Sundsvall-Timrå Airport 
 
Reglering av taxiverksamhet / Taxi operations 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reglering av taxiverksamhet 

1 Allmänt 
Denna Airport Regulation(AR) är i 

enlighet med 57§ luftfartsförordningen 

(1986:171) beslutad av Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län i samråd med 

Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-Timrå 

Airport) och avser yrkesmässig taxitrafik 

enligt yrkestrafiklagen(1998:490) inom 

Sundsvall-Timrå flygplatsområde. 

1.1 Med behörig personal avses personal 

från Sundsvall-Timrå Airport, Polisman 

samt av Sundsvall-Timrå Airport anlitad 
säkerhetspersonal. 

1.2 Taxizonen är en taxiparkering. 

Taxibolag som driver verksamhet på 

Sundsvall-Timrå Airport äger rätt till 

taxiparkering enligt ett särskilt upprättat 
parkeringsavtal. 

1.3 Upphämtning av taxipassagerare 

inom flygplatsområdet är endast tillåten 

om bestämmelserna i denna Airport 
Regulation efterlevs. 

1.4 Upphämtning av passagerare skall 

ske enligt punkt 3 "förbeställd taxi" eller 

punkt 4 "obokad taxi". 

1.5 Inom taxizonen gäller förbud att 

parkera fordon om avtal om parkering 

inte finns. 

 
2 Verksamhetsavtal 
2.1 Samtliga taxiföretag som avser att 

utföra taxitransporter från Sundsvall-

Timrå Airport skall teckna 

verksamhetsavtal inklusive tillkommande 

parkeringsavtal med Midlanda Flygplats 

AB och erlägga i verksamhetsavtalet 
angiven avgift. 

 

Taxi operations 

1 General 
This Airport Regulation (AR) is, in 

accordance with section 57 of the 

Aviation 

Regulation(1986:171), decided by the 

County Administrative Board of 

Västernorrland in consultation with 

Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-Timrå  

Airport) and refers to proffessional taxi 

traffic according to the commercial  

traffic law(1998:490) within Sundsvall-
Timrå Airport area. 

1.1 Authorized personnel is npersonell 

from Sundsvall-Timrå Airport, Policeman 

and Sundsvall-Timrå Airport assigned 
security personel. 

1.2 The taxi zone is a taxi parking. Taxi 

companies operating at Sundsvall-Timrå 

Airport are entitled to taxiparking under 
a specially prepared parking agreement. 

1.3 Pickup of taxipassengers within the 

airport area is only permitted if 
the Airport regulation is complied with. 

1.4 Pickup of passengers shall be made 

in accordance with paragraph 3 "pre-

ordered taxi" or paragraph 4 "non-
ordered taxi". 

1.5 In the taxi zone, a ban on parking 

vehicles applies if there is no valid 

parking agreements. 

2 Operating/Business agreement 
2.1 All taxi companies that intend to 

carry out taxi services from Sundsvall-

Timrå Airport shall sign 

operating/business agreements included 

additional parking agreement with 

Midlanda Flygplats AB and pay the 

specified fee in the operating/business 
agreement. 



3 Förbeställd Taxi 
3.1 Förare till förbeställd taxibil skall 

möta kunden vid avsedd plats inne i 

terminalen i anslutning till 

ankomstahallen och skylt med 

passagerarens namn eller företagsnamn 

skall visas. Hämtning av passagerare 

inom annat område är inte tillåtet. 

4 Obokad taxi 
4.1 Förare av ej förbeställd taxibil skall 

möta kunden vid avsedd plats utanför 

terminalen. 

5 Ordningsbestämmelser 
5.1 Förare skall följa de 

ordningsföreskrifter som finns på 
flygplatsen. 

5.2 All form av övernattning i fordon 

inom området är förbjudet. 

5.3 Förare får inte störa annan förare 
som har fått kundkontakt. 

5.4 Alla former av så kallad "raggning av 

kunder" i eller utanför terminalen är 
förbjuden. 

5.5 Förare är skyldig att följa anvisning 

från behörig personal. 

5.6 Det är inte tillåtet att påkalla 

passagerares eller kollegors 

uppmärksamhet genom användande av 
signalhorn eller motsvarande. 

5.7 I taxizonen skall förare befinna sig i 

sin bil eller i dess omedelbara närhet. 

6 Parkering av fordon 
6.1 Fordon som parkeras på 

avgiftsbelagd plats inom området skall 

betala gällande avgift. 

7 Ansvarsbestämmelser 
7.1 Överträdelse mot denna Airport 

Regulation(AR) får anmälas skriftligen till 
Sundsvall-Timrå Airport. 

7.2 Den som överträder dessa 

föreskrifter kan enligt 135§ 

luftfartsförordningen dömas till böter. 

För gärningar som är belagda med straff 

enligt brottsbalken, luftfartslagen eller 

annan lag skall den lagen tillämpas. 

3 Pre-ordered taxi 
3.1 The driver of pre-ordered taxi shall 

meet the costomer at the designated 

place inside the terminal adjacent to the 

arrivals hall and the sign with the 

passenger´s name or company name 

shall be displayed. The pickup of 

passengers in another area is not 
allowed. 

4 Non-ordered taxi 
4.1 The driver of non-ordered taxi shall 

meet the customer at designated 
location outside the terminal. 

5 Regulations 
5.1 Drivers must comply with the 
regulations at the airport. 

5.2 Any form of overnight stay in 

vehichle in the area are prohibited. 

5.3 Driver may not disturb other drivers 
who have customer contact. 

5.4 All forms of "pickup customers" 

within or outside the terminal are 
prohibited. 

5.5 Driver is obligated to follow 

instructions from authorized personell. 

5.6 It is nott allowed to get passengers 

or colleges attention using a horn or 
anything equivalent. 

5.7 In the taxi zone driver must be 

inside their vehicle or in it´s immediate 

vicinity. 

6 Parking of vehicles 
6.1 Vehicles that are parked in a fee 

location within the airport area shall pay 

the current fee. 

7 Responsibility conditions 
7.1 Violation of this Airport 

Regulation(AR) is reported in writing to 
Sundsvall-Timrå Airport. 

7.2 Any person violating these 

regulations can under 135§ Aviation 

Regulation get sentenced to a fine. For 

acts which are punishable under the 

Penal Code, the aviation Act or another 

law, this law shall be applied. 


