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Airport Regulation för Karlstad Airport

1. Beskrivning
Airport Regulation (AR) är flygplatsens lokala regelsamling.
Denna AR (AR.1:1.13) beskriver vilken status regelsamlingen har, vilka som berörs av
AR. Den tydliggör även verksamhetsutövares, myndigheters, flygklubbar, hyresgästers,
entreprenörers och besökares skyldighet att följa fastställda regler.

2. Status
Denna enskilda Airport Regulation gäller, tillsammans med samtliga AR, från och med
2013-06-01.
AR, som publicerats före 2013-06-01 är att beteckna som inaktuella.

3. Regel
Airport Regulation (AR) är en samling föreskrifter som ges ut av Karlstad Airport AB.
AR innehåller föreskrifter för de verksamheter som bedrivs och spänner allt ifrån rent
flygoperativa föreskrifter till miljö, ordnings och säkerhetsföreskrifter.
Flygsäkerheten skall alltid prioriteras högst i förhållande till andra verksamheter och
arbetsuppgifter, vilket framgår av en separat AR.
Verksamhetschefen är ansvarig utgivare för publikationssamlingen AR.
AR gäller för all personal hos verksamhetsutövare, myndigheter, flygklubbar,
entreprenörer och hyresgäster som utövar verksamhet och syftar till att ge dessa
styrande anvisningar vid deras verksamhetsutövning.
Arbetsgivare vid Karlstad Airport har en skyldighet att säkerställa att personal får
kontinuerlig information om innehållet i AR.
Inom flygplatsens flygklubbar åvilar detta ansvar klubbens ordförande
Karlstad Airport AB:s personal har tillgång till AR via intern server.
Verksamhetsutövare, myndigheter, flygklubbar och hyresgäster ingår i en E-post
sändlista för AR och AI (Airport Informations) och får ständig information om vilka AR
som är gällande, i samband med att nya AR ges ut.
Verksamhetsutövare kan vid behov ansöka om att få ut tidigare AR, via flygplatsens
officiella E-postadress: karlstadairport@karlstad.se
Som verksam vid Karlstad Airport är man skyldig att hålla sig informerad om innehållet i
AR, och speciellt inom de områden man är verksam.
Verksamhetsutövare, myndigheter, flygklubbar och hyresgäster ansvarar själva för att
personalen informeras på lämpligt sätt.
Verksamhetsutövare ansvarar också för att meddela flygplatshållaren då man avser att
byta kontaktperson och E-postadress i sändlistan.
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