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Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter;

Ordningsföreskrifter för yrkesmässig taxitrafik vid
Sundsvall Härnösand Airport
beslutade den 19 februari 2008.
(Dnr 213-17318-07)
1.

Allmänt
Denna Airport Regulation (AR) är i enlighet med 57 §
luftfartsförordningen (1986: 171) beslutad av Länsstyrelsen
Västernorrland län i samråd med Luftfartsverket (LFV) Sundsvall
Härnösand Airport och avser yrkesmässig taxitrafik enligt
yrkestrafiklagen (1998:490) inom Sundsvall Härnösand
flygplatsområdet.

1.1

Med behörig personal avses personal från LFV, polisman samt av
LFV anlitad säkerhetspersonal.

1.2

Taxizonen är en taxiparkering. Taxibolag som driver verksamhet på
Sundsvall Härnösand Airport äger rätt till taxiparkering enligt ett
särskilt upprättat parkeringsavtal.

1.3

Upphämtning av taxipassagerare inom flygplatsområdet är endast
tillåten om bestämmelserna i denna AR 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 Härnösand Airport skall teckna verksamhetsavtal med
tillkommande parkeringsavtal med LFV och erlägga i
verksamhetsavtalet angiven avgift.

3.

Förbeställd taxi

3.1

Förarna till förbeställda taxibilar ska möta kunden vid avsedd plats
inne i terminalen i anslutning till ankomsthallen och skylt med
passagerarens namn eller företagsnamn skall visas. Hämtning av
passagerare inom annat område är inte tillåtet.

4.

Obokad taxi

4.1

Förarna till ej förbeställda taxibilar skall möta kunden vid avsedd
plats utanför terminalen i anslutning till ankomsthallen.

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 förarna befinna sig i sina bilar 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 m.m.

7.1

Överträdelse mot denna AR får anmälas skriftligen till SundsvallHärnösand Airport.

7.2

Den som överträder dessa föreskrifter kan enligt 135§
luftfartsförordningen dömas till böter. För gärningar som är belagd
med straff enligt brottsbalken, luftfartslagen eller annan lag, skall
den lagen tillämpas.
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