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Anders Ostlings, Swedavia AB
Letmatt Persson, AOPA Sweden

Swedavia AB
Kjell-Ake Westin
190 45 Stockholm Arlanda

Swedavias flygplatsforordning A-31 -2011
Transpmtstyrelsen har via en skrivelse fran AOPA Sweden
uppmarksammats pa att Swedavia AB den 17 november 2011 beslutade om
en flygplatsforordning (AR A-31-2011) vid Stockholm Arlanda flygplats .
Inneborden i forordningen ar att: "[/]ran och med den 17 november 2011
skall trafiliflygplan och GA-jlyg (Gen eral Aviation), privat smnt affarsjlyg
av alia typer, med undantag av statsluftfartyg och ambulansjlyg, bade
inkommande och avgaende inrikes och internationellt, alltid anlita en
marktjanstoperator. "
Av 7 § i lagen (2000:150) om marktjanster vid flygplats framgar att
tilltradet till marknaden for marktjanster ska vara fritt. Lagen omfattar
Stockholm Arlanda flygplats . Av lagens bestammelser foljer ratten till
egenhantering. Detta ar ocksa tydligt i det underliggande direktivets
artikel 7. 1 Transpmistyrelsen rar dock med stod i 7-9, 12-13 §§ fatta beslut
om att beg~·ansa tilltradet till marknaden fOr marktjanster, inkl. ratten till
egenhantering.
Swedavia har alltsa inte ratt att fatta beslut om att begransa tilltradet till
marknaden for marktjanster, inkl. ratten till egenhantering. Swedavias AR
A-31-2011 ar darfor inte giltigt da den begransar ratten till egenhantering.
Transpmistyrelsen uppmanar darfor Swedavia AB att snarast mojligt
upphava AR A-31-2011 , informera flygplatsanvandama vid Stockholm
Arlanda flygplats om forandringen och underratta Transportstyrelsen sa fort
sa har skett.
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Radets direkti v 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tilltriide till marknaden for
marktjiinster vid tl ygplats.
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