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Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter om 

ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, 

Nyköpings kommun 

 

Beslutade den 10 december 2010 
(dnr 213-16177-2008) 
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län föreskriver följande med 
stöd av 6 kap. 16 § luftfartsförordningen (2010:770) 
 
Inledande bestämmelser 

1 §  Dessa föreskrifter äger tillämpning på flygplatsområdet 
för Stockholm-Skavsta flygplats eller del av området, där så 
särskilt anges. 
 Med flygplatsområde i dessa föreskrifter avses 
flygplatsens terminalområde med intilliggande beläget 
parkeringshus, förbindelsegångar samt utomhus belägna 
parkeringsområden som för tillträde kräver passerande av in- 
och utfartsautomat eller motsvarande anordning samt utomhus 
belägna områden dit allmänheten enligt uppsatta staket eller 
anslag inte äger tillträde, se bilaga. 
 Inom övriga områden gäller Nyköpings kommun 
allmänna lokala ordningsföreskrifter (ALOF). 
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2 § Med särskilt tillstånd avses i dessa föreskrifter tillstånd 
som utfärdas av Stockholm-Skavsta Flygplats AB. 
 Sådant tillstånd ska vara skriftligt och kunna uppvisas på 
uppmaning av behörig personal. 
 
3 § Med behörig personal avses i dessa föreskrifter 
flygplatschefen och ställföreträdande flygplatschef, 
driftschefen, säkerhetschefen, Airport Duty Officer och 
säkerhetsvakt samt av Stockholm-Skavsta Flygplats AB anlitad 
bevakningspersonal och polis.  
 

Vistelse inom flygplatsområde 

4 § Personer som uppehåller sig inom flygplatsområdet är 
skyldiga att, på uppmaning av behörig personal, styrka 
ändamålet med eller i övrigt ge en godtagbar förklaring till sin 
vistelse där. 
 
Nedskräpning 

5 § Nedskräpning inom flygplatsområdet inklusive 
terminalsystemet är inte tillåtet.  
 
Alkohol 

6 § Alkoholdryck med mer än 2,25 volymprocent får inte 
förtäras inom flygplatsområdet på andra platser än där 
utskänkning är tillåten.  
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Störande uppträdande m.m. 

7 § Personer med störande uppträdande, 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 Stockholm-
Skavsta Flygplats AB. 
 
Vapen, sprängämnen, fyrverkerier m.m. 

8 § Vapen, ammunition, sprängämnen och därtill liknande 
föremål får endast användas inom flygplatsområdet i enlighet 
med de begränsningar som framgår av gällande lagstiftning.  
 
9 § Sprängämnen, pyrotekniska varor eller andra varor som 
kan bringas att explodera, orsaka skada eller obehag samt 
brandfarliga varor eller ämnen får inte föras in i 
flygplatsområdet utan särskilt tillstånd. Detsamma gäller för 
vapen och ammunition. 
 
Försäljning, affischering, reklam m.m. 

10 § Försäljning, utbjudande av tjänster, 
marknadsundersökningar, enkäter, visningar av 
passagerarterminaler och dess system för enskilda eller grupper 
eller liknande verksamheter samt affischering, annonsering 
eller annat liknande tillkännagivande liksom uppsättande av 
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annonstavlor, reklamskyltar eller liknande får inte ske inom 
flygplatsområdet utan särskilt tillstånd. 
 Penninginsamlingar, utdelande av flygblad, märken, 
dekaler eller liknande med propaganda- eller opinionsbildande 
syfte, får inte ske inom flygplatsområdet utan särskilt tillstånd. 
 
Fotografering, ljudupptagning mm 

11 § Filmproduktion, radioproduktion, videoproduktion, 
fotografering och liknande verksamhet, som inte är av privat 
karaktär, får inte ske inom flygplatsområdet utan särskilt 
tillstånd. 
 
Allmänna sammankomster 

12 § Allmänna sammankomster inklusive demonstrationer får 
inte förekomma i flygplatsens terminaler utan särskilt tillstånd. 
 
Fordon 

13 § Motordrivna fordon, släpfordon, terrängfordon, 
efterfordon, sidovagnar och cyklar får inte framföras eller 
uppställas på annan än för ändamålet avsedd plats eller 
utrymme utan särskilt tillstånd. 
 Utan hinder av vad som sägs 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 dessa ordningsföreskrifter gäller lokala 
trafikföreskrifter och trafiklagstiftningen i övrigt.  
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Djur 

14 §  I flygplatsens terminaler är det endast tillåtet att medföra 
djur med resedokument och som ska medfölja på resan. Inom 
detta område är även tillåtet att medföra ledar-, service- eller 
signalhund för funktionshindrade personer. 
 Vad som sägs ovan om restriktion att medföra hund inom 
angivet område gäller inte tjänstehund inom polisen, tullen, 
försvaret eller bevakningsföretag. 
 
Avvisning 

 
15 § Personer som åsidosätter föreskrift i 4-14 §§ och som efter 
anmaning inte omedelbart vidtar rättelse eller inte efterkommer 
uppmaning enligt 2 § andra stycket och 4 § får avvisas från 
området.  
 
Böter m.m. 

16 § Den som överträder dessa föreskrifter kan enligt  
13 kap. 1 § 10. luftfartsförordningen (2010:770) dömas  
till böter. 
 För gärning som är straffbelagd enligt brottsbalken 
(1962:700), luftfartslagen (2010:500), skyddslagen (2010:305) 
eller annan lag ska den lagen tillämpas. 
 
_______________ 
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Dessa föreskrifter gäller från den dag de kungjorts i 
Södermanlands läns författningssamling. 
 
 
 
KURT EKELUND 
 
   
  Karin Bergkvist 

 


