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Ordningsföreskrifter Order Regulations

Giltighetsområde Validity
 
Sundsvall-Timrå Airport
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).

Sundsvall-Timrå Airport
This Airport Regulation(AR) is in accordance with 57§ aviation
regulation(1986:171) adopted by the Board of Västernorrland
County in consultation with Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-
Timrå Airport).

Innehållsförteckning Table of contents
1. Inledande bestämmelser
2. Tillträde till flygplatsen

 3. Nedskräpning
 4. Alkohol och andra berusningsmedel

 5. Störande uppträdande
 6. Vapen, sprängämnen och fyrverkerier

 7. Försäljning, affischering och reklam
 8. Fotografering och ljudupptagning

 9. Allmänna sammankomster
 10. Fordon

 11. Djur

 

1. Introductory provisions
 2. Acces to the airport

 3. Littering
 4. Alcohol and other intoxicants

 5. Disruptive behaviour
 6. Weapons, explosives and fireworks

 7. Sales, billboards and advertising
 8. Photography and sound recording

 9. Public gatherings
 10. Vehicle

 11. Animals

 

1. Inledande bestämmelser 1. Introductory provisions
1.1 Denna föreskrift äger tillämpning vid Sundsvall-Timrå Airports
flygplatsområde.

1.2 Område som anges i 1.1 får inte användas på ett sätt som ej
överensstämmer med det ändamål för vilket det upplåtits eller annars är
avsett.

1.3 Särskilt tillstånd som nämns i följandeparagrafer utfärdas av
 flygplatsens Verksamhetsansvarig eller av denna utsedd person.
 Detta tillstånd skall vara skriftligt och kunna uppvisas på anmaning av behörig

personal.

1.4 Med behörig personal som sägs i 1.3 och i följande paragrafer avses
 personal från Midlanda Flygplats AB, Polis samt av Sundsvall-Timrå Airport

 anlitad säkerhetspersonal.

1.1 This regulation applies at Sundsvall-Timrå Airports area.

1.2 Areas as defined in 1.1 must not be used in a manner not
consistent with the purpose for which it is granted to otherwise
intended.

1.3 Special permission is stated in the following paragraphs
issued by the Airports Accountable Manager or his designee.

 This authorization shall be in writing and must be presented
when so

 requested by authorized personel.

1.4 Qualified personel is stated in 1.3 and in the following
paragraphs referred to staff from Midlanda Airport AB, Police and
of the Sundsvall-Timrå Airport hired security personnel.

2. Tillträde till flygplatsen 2. Access to the airport
2.1 Personer i ärenden som inte omfattas av verksamheten på flygplatsen får
inte uppehålla sig inom det område som anges i 1.1

2.2 Personer under 15 år får inte uppehålla sig inom det område som anges i
1.1 annat än i sällskap av målsman eller annan vuxen person, såvida det 

 inte sker i direkt anslutning till egen eller någon anhörigs avresa från eller
 ankomst till flygplatsen.

2.1 Persons in matters not covered by the activity at the airport
may not reside within the area defined in 1.1

2.2 Persons under 15 year may not reside within the area
defined in 1.1 except in the company of a guardian or other adult
person, unless it is directly connected to it´s own or any relative
departure from or arrival at the airport.

3. Nedskräpning 3. Littering
3.1 Nedskräpning inom flygplatsområdet inklusive terminalsystemet är ej
tillåtet.

3.1 Littering within the airport, including the terminals is not
allowed.

4. Alkohol och andra berusningsmedel 4. Alcohol and other intoxicants



 
4.1 Förtäring av akohol får endast ske på platser där servering är tillåten.

4.2 Personer synbart påverkade av alkoholhaltiga drycker eller andra
berusningsmedel får inte uppehålla sig inom det område som anges i 1.1.

4.3 All användning av droger och narkotika är förbjudet.

4.1 Consumption of alcohol may only occur at locations where
service is permitted.

4.2 Persons visibly affected by alcohol or other intoxicants may
not reside within the area specified in 1.1.

4.3 Any use of drugs and narcotics are prohibited.

5. Störande uppträdande 5. Disruptive behavior
5.1 Personer med störande, förargelseväckande eller på annat sätt olämpligt

 uppträdande eller beteende får inte uppehålla sig inom det område som anges
i 1.1.

5.2 Plats eller anordning som inte är avsedd för ändamålet får inte användas
 som liggplats utan medgivande av behörig personal.

5.1 People with disruptive, offensive or otherwise inappropriate
behavior or conduct may not reside within the area specified in
1.1.

5.2 Location or device that is not designed for this purpose may
not used as a sleeping place without the consent of authorized
personnel.

6. Vapen, sprängämnen och fyrverkerier 6. Weapons, explosives and
fireworks

6.1 Vapen, ammunition, sprängämnen och därtill liknande föremål får endast
användas på Sundsvall-Timrå Airport i enlighet med de begränsningar som
framgår av gällande lagstiftning. Överträdelse anmäls till polisen.

 6.2 Sprängämnen, pyrotekniska varor eller andra varor som kan bringas att
explodera eller eljest orsaka skada eller obehag samt brandfarliga varor eller
ämnen får inte införas i det område som anges enligt 1.1 utan särskilt tillstånd
från Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-Timrå Airport)

6.1 Weapons, ammunition, explosives and related items may
only be used in Sundsvall-Timrå Airport in accordance with the
limitations imposed by current legislation. Violation is reported to
police.

6.2 Explosives, pyrotechnic products or other goods that can be
caused to explode or otherwise cause harm or discomfort and
flammable products or substances shall not be introduced in the
area specified under 1.1 without special permission from
Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-Timrå Airport)

7. Försäljning, affischering eller reklam 7. Sales, billboards or advertising

7.1 Affärsverksamhet såsom t.ex försäljning och utbjudande av tjänster m.m.,
 marknadsundersökningar, enkäter, visningar av passagerarterminaler och dess

 system för enskilda eller gruppereller liknande verksamheter, samt affischering,
annonseringeller annat dylikt tillkännagivande, liksom uppsättande av 

 annonstavlor, reklamskyltar eller dylikt, får endast ske efter särskilt tillstånd
från

 Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-Timrå Airport)

7.2 Insamlingar, utdelande av flygblad, märken eller dylikt i politiska, religösa 
 eller andra syften får inte ske utansärskilt tillstånd från Midlanda Flygplats AB
 (Sundsvall-Timrå Airport)

7.1 Business activities such as eg the sale and supply of
services etc.,

 market research, surveyes, tours of the passenger terminals and
it´s

 systems for individuals or groups, or similar activities, as well as
 billboards, advertising or any such announcement, as well as

erection
 of billboards, hoarding etc. may be made only by special

permission
 from Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-Timrå Airport)

7.2 Fundraisers, distribution of leaflets, badges or similar in
political,

 religious or other purposes is not permitted without specific
permission from Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-Timrå Airport)

8. Fotografering och ljudupptagning 8. Photography and sound
recording

8.1 Organiserad filmproduktion, radioproduktion, videoproduktion,
fotografering och liknande verksamhet får inte ske utan särskilt tillstånd från
Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-Timrå Airport)

8.1 Organised film production, radio production, video
production, photography or similar activities is not permitted
without specific permission from MIdlanda Flygplats
AB(Sundsvall-Timrå Airport)

9. Allmänna sammankomster 9. Public gatherings

9.1 Allmänna sammankomster inklusive demonstrationer får inte förekomma i
flygplatsens terminalområden utan särskilt tillstånd från Midlanda Flygplats
AB(Sundsvall-Timrå Airport)

9.1 General meetings including demonstrations are not allowed
in the airport terminal areas without special permisson from
Midlanda Flygplats AB(Sundsvall-Timrå Airport)

10. Fordon 10. Vehicle



10.1 Motordrivna fordon, släpfordon, terrängfordon, efterfordon, sidovagnar,
cyklar och hästfordon får inte medföras eller uppställas på annan än för
ändamålet avsedd plats eller utrymme utan särskilt tillstånd från Midlanda
Flygplats AB(Sundsvall-Timrå Airport). Utan hinder av vad som sagts i första
stycket får sådana fordon som skall incheckas som bagage eller som är att
hänföra till handikappfordon medföras.

10.2 Lokala trafikföreskrifter och vägtrafiklagstiftningen i övrigt , skall tillämpas
för de delar av flygplatsens vägtrafiksystem som omfattas av dessa
ordningsregler.

10.1 Motor vehicles, trailers, ATV:s, sidecars, bicykles and horse-
drawn vehicles may be brought or imposed on other than the
dedicated site or space without special permission from Midlanda
Flygplats AB(Sundsvall-Timrå Airport). Notwithstanding what has
been said in the first paragraph of such vehicles shall be
checked as luggage or are attributable to a handicap vehicles
carried.

10.2 Local traffic regulations and traffic laws in general, be
applied to the parts of the airport road system covered by these
regulations.

11. Djur 11. Animals
11.1 Hund eller katt som inte bärs eller hålls i knäet skall vara kopplad och
övervakad samt vara placerad så att den inte hindrar passagerare eller andra
personer, förorenar, vållar skada eller obehag då den befinner sig inom
området definierat enligt punkt 1.1.

11.2 Andra mindre sällskapsdjur skall hållas under tillsyn. Därvid gäller i
tillämpliga delar vad som ovan sagts om hund och katt. Fåglar skall hållas i
bur.

11.3 Andra djur än ovan nämnda får inte medföras.

11.4 Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte tjänstehund inom
polisen, tullen, försvaret eller bevakningsföretag, ledarhund för synskadad
person, räddningshund eller hund för vilken särskilt tillstånd utfärdats.

1.1 Dog or cat that is not carried or held in the knee must be in
leash and monitored, and be located so as not to hinder
passengers or other persons, poluting, causing injury or
discomfort when it is within range defined as 1.1.

11.2 Other small pets must be kept under supervision, As
applicable, the regulations above for dog or cat. Birds must be
kept in a cage.

11.3 Animals other than the above shall not be allowed.

11.4 The regulations of the first and second paragraphs do not
apply to service dog of police, costums, defence, security, guide
dog for a visually impaired person, rescue dog or a dog for which
a special permit issued.

12. Rökning och eldning inom
flygplatsområdet 12. Smoking and prevention of fire

12.1 Rökning är normalt förbjudet på airside, i flygplatsens byggnader, vid
entre'er till terminalen och inom flygplatsområdet och endast tillåtet
på hänvisade platser.

12.2 Verksamheter som kan skapa brandrisk är förbjuden på airside, i
flygplatsens byggnader, vid entre'er till terminalen och inom flygplatsområdet.
Vid "Heta Arbeten" skall alltid skriftligt tillstånd inhämtas från flygplatsen.

 
12.1 Smoking is normally prohibited on the airside, in the airport
buildings, at entrances to the terminal and within the airport area
and is only permitted in designated places.

12.2 Activities that may create a fire risk are prohibited on the
airside, in the airport's buildings, at entrances to the terminal and
within the airport area. In the case of "Hot Work" operations,
written permission must always be obtained from the airport.

 

13. Ansvarsbestämmelser
 

13. Liability
13.1 Personer som åsidosätter föreskrift i 2-21§§ och som efter anmaning inte
omedelbart vidtar rättelse eller inte efterkommer uppmaning enligt 18§, får,
jämlikt Luftfartslagen(157:297) 6 kap 1 §, avvisas eller avlägsnas från området
av behörig personal.

13.2 Den som överträder dessa föreskrifter kan enligt 135§
luftfartsförordningen dömas till böter.

13.3 För gärning som är belagd med straff enligt brottsbalken, luftfartslagen
eller annan lag, skall den lagen tillämpas.

13.1 Persons who breach regulations in §§2-21 and, after due
warning, does not immediately take corrective action or fails to
comply with order issued under § 18, may equally Aviation
Act(1957:297), Chapter 6, §1, dismissed or removed from
the Airport area by qualified personnel.

13.2 Any person violating these regulations can under § 135
Aviation Regulation to be fined.

13.3 The act which is punishable under the Penal Code, the Civil
Aviation Act or another Act, the Act applies.
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