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Miljö 

Allmänt 
På Sundsvall-Timrå Airport ska 

miljöhänsynen vara en naturlig del av 

verksamheten. Vi ska gemensamt arbeta 

för ständiga miljöförbättringar och sträva 

efter att minska verksamhetens 
påverkan på människors hälsa och miljö. 

Det åligger alla verksamhetsutövare 

inom flygplatsen att se till att egen och 

anlitad personal har kännedom om och 

följer denna Airport Regulation. 

Verksamhetsutövaren ska ha kännedom 

om de lagar, förordningar och andra krav 

som tillämpas på verksamhetsutövarens 

verksamhet, samt ha gällande tillstånd 
eller liknande för aktuell verksamhet.   

Flygplatsen har ett miljöledningssystem 

som följer ISO 14001 samlat i 

flygplatsens kvalitets- och 

driftledningssystem (QOMS). Ansvarig 

handläggare kallas Miljöansvarig. 

Verksamhetsutövarens anställda ska vid 

behov informeras om flygplatsens 
miljöledningssystem.   

Samtliga verksamhetsutövare inom 

flygplatsen ska ha en kontaktperson i 

miljöfrågor gentemot flygplatsen. 

Verksamhetsutövaren bör ha en 

miljöpolicy samt känna till flygplatsens 

miljöpolicy, och arbeta aktivt för att 

uppfylla den. 

Verksamhetsutövarens avfallshantering 

ska ske enligt gällande lagar och regler, 

samt följa rutinerna som finns i Airport 

Regulation ”Avfallshantering” för 

Sundsvall-Timrå Airport. 

Förvaring och utsläpp av 
miljöfarliga ämnen 
Miljöfarliga ämnen ska förvaras så att ett 

eventuellt läckage kan omhändertas. Vid 

förvaring av större mängder ska samråd 
ske med flygplatsens Miljöansvarig.   

Environment 

General 
At Sundsvall-Timrå Airport, 

environmental considerations should be 

a natural part of our daily work. We will 

jointly work for environmental 

improvements and strive to reduce the 

impact on human health and the 
Environment. 

It is the responsibility of all operators 

within the airport to ensure that their 

own and hired staff have knowledge and 

follows this regulation. The operator 

must be aware of the laws, ordinances 

and other requirements that apply to 

their operation, as well as having valid 
permits for these. 

Sundsvall-Timrå Airport has an 

environmental management system, 

which follows ISO 14001 an available in 

Quality & Operations Management 

System (QOMS). Responsible manager is 

the airports environmental manager. 

Operators' employees shall, if necessary, 

be informed of the airport's 
environmental management system. 

Airport operators have to have a contact 

regarding environmental issues and an 

environmental policy. The operators also 

need to have knowledge about the 

airport's environmental policy and work 

according to the strategy. 

Operator’s waste disposal must be done 

under current laws and rules, and follow 

the routines existing in Airport 

Regulation  “Standard for waste 

disposal” for Sundsvall-Timrå Airport. 

Storage and release of hazardous 
substances 
Hazardous substances must be stored so 

leakage can be disposed of. Storage of 

larger quantities has to be consulted with 
the Airport. 



Verksamhetsutövaren är skyldig att 

upprätta en kemikalie-förteckning över 

de kemiska produkter som används inom 

flygplatsområdet, samt ha uppgifter om 

årlig förbrukning. Kemiska produkter 

som innehåller ämnen som finns i 

Kemikalieinspektionens PRIO- eller 

begränsningsdatabas, ska inte 

användas.   

Verksamhetsutövaren är skyldig att 

omgående rapportera olyckor och andra 

händelser som innebär eller kan 

innebära okontrollerade utsläpp till luft, 

mark eller vatten. Kontakt ska 

omedelbart tas med flygplatsens 

Insatsledare 070-696 63 81 alt. 

Driftledare 070-522 03 12.   

Om en miljöskada orsakas av 

verksamhetsutövare och om sanerings- 

eller efterbehandlingsbehov föreligger, 

ska verksamhetsutövaren bekosta 

sanering/efterbehandling fullt ut.   

Merkostnader 
I det fall där en verksamhetsutövare 

orsakar flygplatsen merkostnader, äger 

flygplatsen rätt att debitera 

merkostnaden efter överenskommelse. 

Kontakt 
För mer information kontakta 

Miljöansvarig, 

petra.schwartz@sdlairport.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is the operator’s duty to have a 

documented list of all the chemicals used 

within the airport, including consumption 

on annual base. Chemical products with 

substances that are found in Swedish 

Chemicals Agency list PRIO (Risk 

Reduction of Chemicals) or the 

Restricted Substances Database shall not 

be used. 

It is the Operator’s duty to immediately 

report accidents or other incidents that 

are/can be uncontrolled emissions to air, 

ground and water. Operators must 

immediately contact operational 
command at +46(0)70-696 63 81. 

If any environmental damages is made 

by the operator and if sanitation has to 

be performed or in case after treatment 

is necessary, the complete 

sanitation/after treatment is to be fully 
paid by the operator. 

 

Additional costs 
If the operator causes the airport 

additional costs, the airport is entitled to 

charge additional costs after agreement 
with the operator. 

Contact 
For more information contact the 

Environmental Manager, 
petra.schwartz@sdlairport.se 
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