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flygplats
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(Dnr 213-17318-07)
Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskriver följande med stöd av 57 §
luftfartsförordningen (1986:171).
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1.

Inledande bestämmelser

1.1

Denna föreskrift äger tillämpning vid Sundsvall Härnösand
flygplatsområde, bilaga 1.

1.2

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

1.3

Särskilt tillstånd som sägs i följande paragrafer utfärdas av
flygplatschefen eller av denne utsedd person. Detta tillstånd skall
vara skriftligt och kunna uppvisas på anmaning av behörig personal.

1.4

Med behörig personal som sägs i 3 § och i följande paragrafer avses
personal från LFV, polis samt av LFV anlitad säkerhetspersonal.

2.

Tillträde till flygplatsen

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.

3.

Nedskräpning

3.1

Nedskräpning inom flygplatsområdet inklusive terminalsystemet är ej
tillåtet.

4.

Alkohol och andra berusningsmedel

4.1

Förtäring av alkohol får endast ske på platser än 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.

5.

Störande uppträdande m m

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.

6.

Vapen, sprängämnen och fyrverkerier m m

6.1

Vapen, ammunition, sprängämnen och därtill liknande föremål får
endast användas på Sundsvall Härnösand 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 LFV, Sundsvall Härnösand Airport.

7.

Försäljning, affischering, reklam m m

7.1

Affärsverksamhet såsom t.ex försäljning och utbjudande av tjänster
m.m., marknadsundersökningar, enkäter, visningar av passagerarterminaler och dess system för enskilda eller grupper eller liknande
verksamheter, samt affischering, annonsering eller annat dylikt
tillkännagivande, liksom uppsättande av annonstavlor, reklamskyltar
eller dylikt, får ske endast efter särskilt tillstånd från LFV Sundsvall
Härnösand Airport.

7.2

Insamlingar, utdelande av flygblad, märken eller dylikt i politiska,
religiösa eller andra syften får inte ske utan särskilt tillstånd från
LFV Sundsvall Härnösand Airport.

8.

Fotografering, ljudupptagning m m

8.1

Organiserad filmproduktion, radioproduktion, videoproduktion,
fotografering och liknande verksamhet får inte ske utan särskilt
tillstånd från
LFV, Sundsvall Härnösand Airport.

9.

Allmänna sammankomster

9.1

Allmänna sammankomster inklusive demonstrationer får inte
förekomma i flygplatsens terminalområden utan särskilt tillstånd från
LFV, Sundsvall Härnösand Airport.

10.

Fordon

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 LFV, Sundsvall Härnösand 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.

11.

Djur

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 1.1

11.2

Andra mindre sällskapsdjur skall hållas under tillsyn. Därvid gäller i
tillämpliga delar vad som ovan sagts om hund eller 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.

12.

Ansvarsbestämmelser

12.1

Personer som åsidosätter föreskrift i 2-21 §§ och som efter
anmaning inte omedelbart vidtar rättelse eller inte efterkommer
uppmaning enligt 18 §, får, jämlikt Luftfartslagen (1957:297) 6 kap
1 §, avvisas eller avlägsnas från området av behörig personal.
Den som överträder dessa föreskrifter kan enligt 135 §
luftfartsförordningen dömas till böter.
För gärning som är belagd med straff enligt brottsbalken,
luftfartslagen eller annan lag, skall den lagen tillämpas.
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