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Övergripande information
Flygplatsens namn

Kontaktperson på ledningsenheten

Telefonnummer

Mejladress

Begränsningen (utifrån lagen 2000:151 om marktjänster, Rådets direktiv 96/67/EG samt
förordning 2000:151 om marktjänster)
1. Markera vilken grupp begränsningen ska gälla för
a. Leverantörer av marktjänster (tredje man)

☐

b. Egenhanterare

☐

2. Markera vilken eller vilka tjänster begränsningen ska gälla
a. Bagagehantering (8, 12 §§)

☐

b. Ramptjänster (8, 12 §§)

☐

c.

☐

Påfyllning av bränsle och olja (8, 12 §§)

d. Gods- och posthantering vid såväl ankomst och avgång som transit (8, 12 §§)

☐

e. Begränsningen gäller andra marktjänster än de som anges ovan och ska baseras på
särskilda utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar (särskilt sådana som beror på
trängsel och nyttjandegrad av tillgängliga ytor enligt 9, 13 §§). Om detta alternativ väljs
ska en plan bifogas för åtgärder som syftar till att komma till rätta med dessa
begränsningar (art 9.2).

☐
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3. Markera vilket eller vilka skäl begränsningen ska baseras på (om begränsningen gäller
bagagehantering, ramptjänster, påfyllning av bränsle och olja eller gods- och posthantering)
a. Säkerhet

☐

b. Luftfartsskydd

☐

c.

Kapacitet

☐

d. Utrymme

☐

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping
Besöksadress

Olai kyrkogata 35, Norrköping

transportstyrelsen.se
kontakt@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
011-185 256
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4. Tillhandahåller ledningsenheten liknande marktjänster, kontrollerar ledningsenheten direkt eller
indirekt något företag som tillhandahåller sådana tjänster, eller har ledningsenheten på annat
sätt anknytning till ett sådant företag? (10 §)
a. Har ledningsenheten för avsikt att under tiden för eventuell begränsning tillhandahålla
sådana marktjänster som begränsningen gäller? (11 §)
b. Har ledningsenheten för avsikt att under tiden för eventuell begränsning tillåta ett annat
företag (som är direkt eller indirekt kontrolleras av ledningsenheten, eller som direkt
eller indirekt kontrollerar ledningsenheten) tillhandahålla sådana marktjänster som
begränsningen gäller? (11 §)

5. Från och med vilket datum ska
begränsningen gälla*?

☐

☐

6. Till och med vilket datum ska begränsningen
gälla?

7. Vilken del av flygplatsen avses?
a. Hela flygplatsen

☐

b. Avgränsad del, såsom en terminal

☐

8. Om begränsningen ska gälla en begränsad del av flygplatsen var god specificera vilken eller
vilka delar avgränsningen gäller (fritext)

*Måste vara minst två månader från dagens datum om begränsningen görs utifrån 8 eller 12 §§, och minst fem månader från dagens datum om
begränsningen görs utifrån 9 eller 13 §§.

