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Ordningsföreskrifter

1. Beskrivning
Denna Airport Regulation, äger tillämpning inom hela Karlstad Airports flygplatsområde
och är beslutad av Karlstad Airport, med stöd av Luftfartsförordningen.

2. Status
Denna AR (AR.1:3.13) ersätter tidigare utgående AR (AR.2.1.08) från 2008-11-13

3. Regel
3.1 Allmänt
Området får inte användas på annat sätt än till det ändamål för vilket det upplåtits eller
annars är avsett för, om inte Flygplatschef givit speciell tillåtelse.
Den del av Karlstads Airport till vilken allmänheten inte har tillträde och till vilken det
erfordras särskild behörighet benämns som behörighetsområde.
Rullbanan och taxibanor benämns för manöverområdet.
Särskilt tillstånd utfärdas av flygplatschefen eller av behörig personal.
Med behörig personal avses flygplatschefen (FC), ställföreträdande FC,
säkerhetsansvarig vid flygplatsen, flygplatskontrollant, säkerhetsvakt och polisman.
Efterlevnaden av denna AR kontrolleras regelbundet av ovan angiven personal.
Förutom eventuellt ansvar enligt svensk lag kan underlåtenhet att följa bestämmelserna
i denna AR leda till utfärdande av kontrollavgift, tillfällig eller permanent indragning av
eventuella tillstånd, avstängning från behörighetsområdet, indragning av personlig
behörighetshandlig eller avvisning från flygplatsområdet
3.2 Ordningsföreskrifter
3.2.1 Tillträde till flygplatsen
Personer i ärenden som inte omfattas av verksamheten på flygplatsen får endast
uppehålla sig i terminalbyggnaden och utanför flygplatsens staket.
Personer under 15 år får inte uppehålla sig inom detta område, annat än i sällskap av
målsman eller annan vuxen person, såvida det inte sker i direkt anslutning till egen eller
anhörigs ankomst till eller avresa från flygplatsen.
Passagerarrörelser på stationsplattan skall ske under övervakning av behörig
trafikpersonal.
Markerade gångvägar och övergångsställen skall användas.
Vid passering av stationsplattan skall skärpt uppmärksamhet ägnas taxande flygplan,
vilka alltid skall lämnas fri väg.
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3.2.2 Nedskräpning
Nedskräpning, nedsmutsning, nedklottring, uttömmande av vätskor eller dylikt, samt
kvarlämnande av glas, burkar, papper, emballage, avfall eller dylikt på annan plats än
avsedd är inte tillåtet.
3.2.3 Alkohol och andra berusningsmedel
Förtäring av alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel är förbjuden på andra
platser än där utskänkning är tillåten.
Taxfreesprit får inte öppnas eller förtäras på flygplatsområdet. All användning av droger
och narkotika är förbjuden.
Personer som är synbart påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel får inte
uppehålla sig inom flygplatsområdet
3.2.4 Störande uppträdande m m
Personer med störande, oanständigt eller på annat sätt olämpligt uppträdande eller
beteende får inte uppehålla sig inom flygplatsområdet
Plats eller anordning som inte är avsedd för ändamålet får inte användas som
liggplats/sovplats utan medgivande av behörig personal.
Vapen, ammunition och andra föremål enligt vapenlagen vilka innehas med stöd i lag,
annan författning eller särskilt beslut, får medföras endast av passagerare och i direkt
anslutning till ankomst till eller avresa från flygplatsen.
Knivar, stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen
vid brott mot liv eller hälsa får inte medföras om inte föremålet enligt särskilda
föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst, visst uppdrag eller om innehavet annars
med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att
anse som befogat. Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller
bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar)
får under inga omständigheter medföras.
Vad som nämns ovan i detta stycke gäller inte tjänsteman inom polisen, tullen,
försvaret, bevakningsföretag, räddningstjänsten, jaktdeltagare vid jakt sanktionerad av
Karlstad Airport eller person för vilket särskilt tillstånd utfärdats.
Sprängämnen, fyrverkeripjäser eller andra varor som kan bringas att explodera eller
eljest orsaka skada eller obehag samt brandfarliga ämnen får inte införas till
flygplatsområdet, utan särskilt tillstånd.
3.2.5 Försäljning, affischering, reklam mm.
Försäljningsstånd, ställningar eller liknande får inte sättas upp eller användas utan
särskilt tillstånd.
Försäljning, utbjudande av tjänster, penninginsamling, marknadsundersökning, enkäter,
visningar av passagerarterminaler och dess system för enskilda, alternativt grupper eller
liknande verksamheter, samt affischering, annonsering eller annat dylikt
tillkännagivande, liksom uppsättande av annonstavlor, reklamskyltar eller dylikt, får inte
ske utan särskilt tillstånd.
3.2.6 Fotografering, ljudupptagning, mm
Fotografering, film-, video- eller ljudupptagning som äger rum i en omfattning som stör
verksamheten får inte ske utan särskilt tillstånd. Massmedias tillträde till flygplatsens
behörighetsområde regleras i AR ”Behörighetshandling”.
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3.2.7 Opinionsyttringar mm
Demonstrationer, manifestationer, propaganda, menings- eller opinionsyttringar,
penninginsamlingar eller liknande verksamheter, liksom utdelande av flygblad, märken,
dekaler eller dylikt i politiska, religiösa eller andra syften som rör ställningstagande i
olika frågor är inte tillåtet.
3.2.8 Fordon
Motordrivna fordon, släpfordon, terrängfordon, sidovagnar, cyklar eller hästfordon får
inte medföras eller uppställas på annan än för ändamålet avsedd plats utan särskilt
tillstånd. Sådana fordon som skall checkas in som bagage eller är att hänföra till
handikappfordon får dock medföras.
Tomgångskörning max 1 minut gäller för alla fordon på flygplatsområdet, även utanför
terminal och på parkeringsplatser.
3.2.9 Djur
Hund eller katt som inte bärs eller hålls i knät skall vara kopplad och övervakad samt
vara placerad så att den inte hindrar passagerare eller andra personer, förorenar eller
annars vållar skada eller obehag då den befinner sig inom flygplatsområdet.
Andra mindre sällskapsdjur, som inte kan vålla skada eller obehag, får medföras. Därvid
gäller i tillämpliga delar vad som ovan sagts om hund eller katt. Fåglar skall hållas i bur.
Andra djur än ovannämnda får inte medföras.
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.
Bestämmelser runt medhavda husdjur på flygresa bestäms av aktuellt flygbolag.
Av flygsäkerhetsskäl får inte husdjur medföras inom flygplatsens inhägnade områden.
Bestämmelsen inkluderar alla sorters hundar med undantad för hundar i tjänstebruk
vid; Tullverket, polisen, flygplatsens bevakningsentreprenörer samt vid flygplatsens
skyddsjakt. Undantaget gäller även polisens hästar.
3.2.10 Avvisning mm
Personer som uppehåller sig inom flygplatsområdet, är skyldiga att på uppmaning av
behörig personal ge en nöjaktigt förklaring till sin vistelse inom området.
Personer som kan antas vara under 15 år och till synes inte i sällskap med målsman
eller annan vuxen person, är skyldiga att på uppmaning, av behörig personal styrka sin
ålder.
Personer som åsidosätter föreskrift enl. ovan och efter uppmaning inte omedelbart
vidtar rättelse, får avvisas eller avlägsnas från området av behörig personal.
Felaktigt uppställda fordon enligt ovan, som utgör en fara för säkerheten på flygplatsen,
flyttas genom flygplatsens försorg på fordonsägarens bekostnad.
3.2.11 Ansvarsbestämmelser
Den som överträder föreskrift enligt ovan kan dömas till böter enligt 135 §
Luftfartsförordningen.
För gärning som är belagd med straff enligt brottsbalken, luftfartslagen eller annan lag,
skall den lag tillämpas.
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