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Räddningsnämnden 

Förslag till beslut – Ansökan om bidrag till byte av radioutrustning 

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 

att bevilja ett bidrag om 30 000 kronor till Norra Upplands flygklubb för byte av radioutrustning 

Bakgrund  
Norra Upplands flygklubb har ansökt hos Tierps kommun om bidrag för byte av radioutrustning på 
grund av ändrade regler.  

Flygklubben är aktiva i samarbetet med länsstyrelsen beträffande skogsbrandflyg. Samarbetet är 
uppskattat och bedöms göra stor nytta för tidig upptäckt, lokalisering och eventuell vägledning till 
brandplats.  

I tjänsten, dag som ovan 

Anders Ahlström, brandchef 

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33  Telefon: 018-727 30 00  Fax: 018-727 30 19 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Bidrag till Norra Upplands flygklubb 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Norra Upplands flygklubb ett bidrag på 30 000 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Flygklubben ansöker om bidrag på grund av ny obligatorisk EU-förordning 1079/2012. 
Förordningen innebär att alla flygplatser och luftfartyg ska ha radioutrustning med 8,33 kHz 
kanalseparation mot tidigare 25 kHz. Det är obligatoriskt enl denna EU-förordning att flygplatser 
och luftfartyg ska kommunicera på dessa kanaler från och med den 1 januari 2018. De nya 
reglerna påverkar alla radioapparater inom frekvensområdet 117.975-137 MHz (VHF-bandet). 
För flygklubbens del innebär det att all radioutrustning måste bytas mot nya som har denna 
kanalseparation. 
 
Kostnaden för detta byte av radioutrustning i flygplanen kommer uppgå till 80 000 kronor. Enligt 
flygklubbens ansökan har andra flygklubbar fått bidrag till detta från sina kommuner. Tierps 
kommun anser att flygverksamheten fyller en viktig funktion i kommunen både som verksamhet 
och gällande beredskap. Tierps kommun kommer därför betala ut ett bidrag på 80 000 kronor till 
Norra Upplands flygklubb så att de byta ut radioutrustningenan. 
 
Ansökan om bidrag till ny radioutrustning har även skickats till Uppsala brandförsvar som 
kommer att bidra med 30 000 kronor. Resterande summa på 20 000 kronor får flygklubben stå för 
själva. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet medför en kostnad för kommunen på 30 000 kronor. Pengarna tas från ansvar 10102, 
verksamhet 0992. 
 
Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Ansökan om bidrag från Norra Upplands flygklubb  
 
Beslutet skickas till 
Norra Upplands Flygklubb 
Ekonomienheten 
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