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ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Tillämpning
Ordningsföreskrifterna äger tillämpning på flygplatsområdet vid Säve Flygplats.
Med flygplatsområdet avses i dessa föreskrifter flygplatsens byggnader med intilliggande
beläget vägsystem, utomhus belägna utrymmen och parkeringsområden samt utomhus
belägna områden dit allmänheten enligt uppsatta staket eller anslag inte äger tillträde.
Med särskilt tillstånd avses i de här föreskrifterna tillstånd som utfärdas av Säve Flygplats
eller av annan verksamhet på flygplatsen enligt AR 2-02.
Vistelse inom flygplatsområdet
Personer i ärenden som inte omfattas av verksamheten inom flygplatsområdet får inte
uppehålla sig där.
Personer som uppehåller sig inom flygplatsområdet är skyldiga att på uppmaning av
flygplatsens personal uppvisa skriftligt tillstånd, styrka ändamålet med eller annars ge en
godtagbar förklaring till sin vistelse där.
Personer som kan antas vara under 15år och inte synbarligen är i sällskap med målsman eller
annan vuxen person, är skyldiga att på uppmaning av behörig personal styrka sin ålder.
Avvisande och avlägsnande
Personer som åsidosätter ordningsföreskrifterna och som efter anmaning inte omedelbart
vidtar rättelse eller inte efterkommer uppmaning, får i enlighet med 6 kap. 1 § luftfartslagen
(1957:297) avvisas eller avlägsnas från området av flygplatsens personal.
Nedskräpning
Nedskräpning, nedsmutsning, nedklottring, uttömmande av vätskor samt kvarlämnande av
glas, burkar, papper, emballage eller avfall på för ändamålet ej avsedd plats eller
förvaringsutrymme inom flygplatsområdet är inte tillåtet.
Alkohol och störande beteende
Alkoholdryck med mer än 2,25 volymprocent får inte förtäras inom flygplatsområdet.
Personer med störande, förargelseväckande 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 utan
medgivande av behörig personal.
Vapen, sprängämnen, fyrverkerier m.m.
Skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som jämställes med skjutvapen enligt
vapenlagen (1996:67) vilka innehas med stöd av lag, annan författning eller särskilt beslut får
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medföras endast av passagerare och i direkt anslutning till avresa från eller ankomst till
flygplatsen.
Knivar och andra stick- och skärvapen och andra föremål enligt knivlagen (1988:254) får inte
innehas inom de delar av flygplatsområdet som inte är att anse som allmän plats. Förbudet
gäller inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst
uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och
övrig omständigheter är att anse som befogat.
Sprängämnen, pyrotekniska varor eller andra varor som kan bringas att explodera eller orsaka
skada eller obehag samt brandfarliga varor eller ämnen får inte införas inom flygplatsområdet
utan särskilt tillstånd, om de inte är auktoriserade för transport av ett flygföretag.
För uppsläpp av obemannade raketer och uppsläpp av föremål i luften gäller regelverk TSFS
2013:77
Försäljning, affischering, reklam m.m.
Försäljning, utbjudande av tjänster, marknadsundersökningar, enkäter, visningar av
passagerarterminaler och dessas system för enskilda grupper eller liknande verksamheter
samt affischering, annonsering, liksom uppsättande av annonstavlor eller reklamskyltar får
inte ske utan särskilt tillstånd.
Penninginsamlingar, utdelande av flygblad, märken eller dekaler får inte heller ske utan
särskilt tillstånd.
Fotografering, ljudupptagning m.m.
Filmproduktion, radioproduktion, videoproduktion, fotografering och liknande verksamhet
som inte är av privat karaktär får inte ske utan särskilt tillstånd.
Allmänna sammankomster
Allmänna sammankomster och demonstrationer får inte förekomma inom flygplatsområdet
utan särskilt tillstånd.
Fordon
Motordrivna fordon, släpfordon, terrängfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar och andra
fordon får inte framföras eller uppställas på annat än för ändmålet avsedd plats eller utrymme
utan särskilt tillstånd.
Utan hinder av vad som sagts i första stycket får sådana fordon som avses att transporteras
ombord på ett luftfartyg eller som är att hänföra till handikappfordon framföras.
Inom de delar av flygplatsens vägtrafiksystem som omfattas av de här ordningsföreskrifterna
gäller lokala trafikföreskrifter och Trafiklagstiftningen i övrigt.
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Djur
På flygplatsens flygsida är djur ej tillåtna. Med undantag för djur som ska medfölja på
flygresan.
Vad som sägs ovan gäller inte för tjänstehund inom polisen, tullen, försvarsmakten,
bevakningsföretag samt ledar-, service- eller signalhund för funktionshindrade personer.
Böter m.m.
Den som överträder de här ordningsföreskrifterna kan enligt 135 § luftfartsförordningen
(1986:171) dömas till böter.
För gärning som är straffbelagd med straff enligt brottsbalken (1962:700), luftfartslagen
(1957:297), eller lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. eller
annan tillämplig lag skall den lagen tillämpas.
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