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Kommunstyrelsen

Utökad civil verksamhet på Uppsala Ärna Flygplats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avvakta Regeringens ställningstagande
Ärendet
Kommunalråden Erik Pelling (S) och Maria Gardfjell (MP) föreslår i skrivelse att
kommunstyrelsen skriftligen uppmanar Regeringen att följa Mark- och miljödomstolens
rekommendation och avstyrka planerna på kommersiellt flyg på Ärna. Bilaga 1
Kommunalrådet Stefan Hanna (C) föreslår i skrivelse kommunstyrelsen att med utgångspunkt
i ovan text skriftligen uppmana Regeringen att följa Mark- och miljödomstolens
rekommendation och avstyrka planerna på kommersiellt flyg på Ärna. Vidare föreslås
kommunstyrelsen att skriftligen uppmuntra Regeringen att även använda Ärna för räddningsoch ordningsrelaterade verksamheter. Bilaga 2
Kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP) och Stefan Hanna (C) har vidare
avgivit en skrivelse till Miljöministern i ärendet. Där framhålls att en majoritet i
kommunstyrelsen anser att tillstånd inte ska beviljas och inte har avsikt att ekonomiskt stödja
flygverksamhet på Ärna. Bilaga 3.
Kommunfullmäktige yttrade sig 25 maj 2009 till Länsstyrelsen över ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken för utökad flygverksamhet vid Ärna. Innebörden var att kommunen ställde
sig positiv till effekterna på den regionala utvecklingen av utökat civilflyg, men att det bör
förenas med begränsningar och skyddsåtgärder för att hålla nere negativ inverkan avseende
buller, klimatpåverkan och risken för dricksvattenförsörjningen. Bilaga 4.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

2 (2)

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen gav i mars 2010 tillstånd till en utökad civil
flygverksamhet. Tillståndet innehöll inte samtliga de begränsningar och skyddsåtgärder som
kommunen föreslog. Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen som
tillsammans med ett eget yttrande överlämnade ärendet i april 2011 till Regeringen för
prövning. Den annorlunda instansordningen gäller när försvarsmakten är sökande. Mark- och
miljödomstolen avstyrkte tillstånd för kommersiellt linjeflyg och övrig utökad civil
flygverksamhet enligt ansökan.
Regeringen remitterade därefter Mark- och miljödomstolens yttrande till kommunen.
Kommunstyrelsen svarade 21 november 2012 (§ 225) genom att hänvisa till det tidigare
yttrandet och att understryka vikten av grundvattenskydd vid verksamheten. Bilaga 5.
Föredragning
De synpunkter som kommunalråden framför har överlämnats till Regeringen. Kommunen har
tagit ställning till ärendet utifrån kommunens perspektiv. Regeringen har att väga frågan ur ett
nationellt perspektiv.
Kommunstyrelsen föreslås avvakta Regeringens ställningstagande.

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ulla Holmgren
Enhetschef
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Förslag till ny skrivelse

A n g å e n d e ansökan o m tillstånd för k o m m e r s i e l l t linjeflyg på A r n a
Uppsala kommun yttrade sig i positiva ordalag om planerna på kommersiellt flyg på Ärna inför
länsstyrelsens beslut om tillstånd år 2009. I november 2012 bereddes kommunen möjlighet att yttra
sig över Mark- och miljödomstolens nej till planerna på kommersiellt linjeflyg och övrig utökad civil
flygverksamhet på Ärna. Kommunen avstod dock från sin möjlighet att i linje med Mark- och
miljödomstolens bedömning avstyrka planerna.
Redan 2009 stod det klart att kommersiellt linjeflyg på Ärna ett fåtal kilometer från centrala Uppsala
står i strid med kommunens eget klimatmål, riskerar dricksvattenförsörjningen och begränsar
möjligheterna att utveckla staden och närliggande tätorter. Idag, 2014 har klimatkrisen förvärrats
och behovet av en klimatsmart samhällsplanering blivit än mer brådskande. Samtidigt har upptäckten
av föroreningar i Uppsalas dricksvatten med ursprung på Ärna flygplats understrukit behovet av stor
restriktivitet när etablering av ytterligare miljöfarlig verksamhet på Ärna övervägs. Upptäckten av
dessa föroreningar i Uppsalas dricksvatten har föranlett stängningen av ett av stadens fyra
brunnsområden på obestämd tid. Det motsvarar över 25 procent av Uppsalas råvattenupptag.
Mot bakgrund av dessa delvis nya förhållanden och med anledning av uppgifter om att regeringen är
på väg att i strid med Mark- och miljödomstolens bedömning tillstyrka planerna på kommersiellt flyg
på Ärna vill kommunstyrelsen i Uppsala uppmana regeringen att följa Mark- och miljödomstolens
rekommendation och avstyrka planerna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att skriftligen uppmana regeringen att följa Mark- och miljödomstolens rekommendation och
avstyrka planerna på kommersiellt flyg på Ärna.

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)
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Förslag till skrivelse

Angående ansökan om tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Ärna
Uppsala kommun yttrade sig i positiva ordalag om planerna på kommersiellt flyg på Ärna inför
länsstyrelsens beslut o m tillstånd år 2009. I november 2012 bereddes kommunen möjlighet att yttra
sig över Mark- och miljödomstolens nej till planerna på kommersiellt linjeflyg och övrig utökad civil
flygverksamhet på Ärna. Kommunen valde att tydligt markera att det är rikets regering som har
ansvaret att avgöra om riksintresse föreligger eller ej för en viss verksamhet. I yttrandet var
kommunen tydlig med att vi redan idag har problem med vattenkvaliteten kopplat till dagens
verksamhet på Ärna flygfält. Upptäckten av dessa föroreningar i Uppsalas dricksvatten har föranlett
stängningen av ett av stadens fyra brunnsområden på obestämd t i d . Det avstängda brunnsområdet
motsvarar över 25 procent av Uppsalas råvattenupptag.
Redan 2009 stod det klart att kommersiellt linjeflyg på Ärna, ett fåtal kilometer från centrala Uppsala;
är i strid med kommunens eget klimatmål, riskerar dricksvattenförsörjningen och begränsar
ytterligare möjligheterna att utveckla staden och närliggande tätorter.
Eftersom kommunen, sedan tidigare beslut i frågan, vägt de sociala och ekonomiska
hållbarhetsperspektiven som viktigare än de ekologiska kopplat till exploatering av Fullerö samt att
Mark- och miljödomstolen ser mycket negativt på kommersiellt civilt flyg på Ärna vill
kommunstyrelsen i Uppsala uppmana regeringen att följa Mark- och miljödomstolens
rekommendation och avstyrka planerna. Det är fortsatt rikets regering som har ansvaret att avgöra
om riksintresse föreligger eller ej för en viss verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att med utgångspunkt från ovan text skriftligen uppmana regeringen att följa Mark- och
miljödomstolens rekommendation och avstyrka planerna på kommersiellt flyg på Ärna.
Att skriftligen uppmuntra regeringen att även använda Ärna för räddnings och ordningsrelaterade
flygverksamheter.

Stefan Hanna
Centerpartiet
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På regeringens bord ligger sedan snart två år frågan om ifall kommersiellt linjeflyg ska ges tillstånd att
flyga från Ärna endast ett fåtal kilometer från centrala Uppsala. Ni har bland annat att ta ställning till
om riksintresse föreligger eller inte för en viss verksamhet. Eftersom ett regeringsbeslut i frågan kan
komma inom en nära framtid vill vi göra dig uppmärksam på att en bred majoritet i Uppsalas
kommunstyrelse anser att tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Ärna inte ska beviljas. Vi har inte
heller för avsikt att ekonomiskt stödja kommersiell flygverksamhet på Ärna. Det finns flera skäl till
det:
•

Uppsala behöver goda flygförbindelser. Men vår civila flygplats heter Arlanda och är också
kommunens största arbetsplats. Den vill vi slå vakt om och utveckla, inte,försöka konkurrera
med.

•

t?

Den dryga femdubbling av flygtrafiken som ett tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Ärna
medför strider mot Uppsala kommuns eget klimatmål och kommer kraftigt begränsa
tillväxtmöjligheterna i Uppsala stad och i närliggande tätorter.

•

Upptäckten av föroreningar i Uppsalas dricksvatten med ursprung på Ärna flygplats har
understrukit behovet av stor försiktighet när etablering av ytterligare miljöfarlig verksamhet
övervägs på den här platsen. Dessa föroreningar i Uppsalas dricksvatten har lett till
stängningen av ett av stadens fyra brunnsområden på obestämd tid. Det avstängda
brunnsområdet motsvarar över 25 procent av Uppsalas.råvattenupptag.
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räddningsverksamheter. Den bedömningen delar vi med Miljödomstolen och det hoppas vi att
regeringen instämmer i. Våra invändningar gäller den dryga femdubbling av trafiken som ett tillstånd
för kommersiellt linjeflyg medför.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 november kommer frågan om kommersiellt linjeflyg på
Ärna att behandlas. Förslaget till beslut är att Uppsala kommun officiellt ska uppmana regeringen att
följa Miljödomstolens rekommendation och inte bevilja tillstånd för kommersiellt linjeflyg på Ärna.
För detta finns en bred politisk majoritet.

Maria Gardfjell
Kommunalråd (MP)
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