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Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

att överlämna yttrande till Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län, enligt bilaga 1 

 

 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker remissen.  

  

Utredning av bullerbegränsande åtgärder, uppsamling av avisningsvätska och utredning av 

flygvägar är centrala frågor och påverkar människors hälsa och miljö. Utifrån detta är det 

olämpligt att förlänga tiden för ingivande av prövotidsutredningar och tidpunkt för 

bullerbegränsande åtgärder enligt försvarsmaktens yrkanden. För att inte olägenheter för 

människors hälsa och miljö ska uppstå behöver behovet av bullerbegränsande åtgärder och 

uppsamling av avisningsvätska vara utredda innan flygplatsverksamheten utökas.   

 

Tillståndsbeslut vann laga kraft den 28 oktober 2014 och att ställda krav i villkoret ska vara 

uppfyllda senast den 28 oktober 2017.  Idag gäller kravet på de bullerbegränsande åtgärderna, 

flygplatsverksamheten på Ärna, det vill säga både militär och civil trafik. Att ändra att 

villkorspunkten 4 till att träda i kraft först när den civila delen tagits i anspråk, innebär en 

förändring vars konsekvenser inte är klargjorda. Oavsett om det är militärt eller civilt flyg 

finns risken för bullerstörningar.  

  

Prövotidsutredningar och tidpunkt för bullerbegränsande åtgärder bör även fortsatt kopplas till 

tidpunkten för när tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft och villkoret för igångsättningstid.  
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker remissen.  

  

Utredning av bullerbegränsande åtgärder, uppsamling av avisningsvätska och utredning av 

flygvägar är centrala frågor och påverkar människors hälsa och miljö. Utifrån detta är det 

olämpligt att förlänga tiden för ingivande av prövotidsutredningar och tidpunkt för 

bullerbegränsande åtgärder enligt försvarsmaktens yrkanden. För att inte olägenheter för 

människors hälsa och miljö ska uppstå behöver behovet av bullerbegränsande åtgärder och 

uppsamling av avisningsvätska vara utredda innan flygplatsverksamheten utökas.   

 

Tillståndsbeslut vann laga kraft den 28 oktober 2014 och att ställda krav i villkoret ska vara 

uppfyllda senast den 28 oktober 2017.  Idag gäller kravet på de bullerbegränsande åtgärderna, 

flygplatsverksamheten på Ärna, det vill säga både militär och civil trafik. Att ändra att 

villkorspunkten 4 till att träda i kraft först när den civila delen tagits i anspråk, innebär en 

förändring vars konsekvenser inte är klargjorda. Oavsett om det är militärt eller civilt flyg 

finns risken för bullerstörningar.  

  

Prövotidsutredningar och tidpunkt för bullerbegränsande åtgärder bör även fortsatt kopplas till 

tidpunkten för när tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft och villkoret för igångsättningstid.  

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Bengt Fladvad Lars Wedlin 

ordförande  tf. miljödirektör 

 

 



2 (2) 

Kopia 

Försvarsmakten 

 










	Ärna 2016_5380_efter AU
	16. Yttrande över förlängd tid för ingivande av prövotidsutredning, Uppsala Flygplats

