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att avge yttrande enligt bilaga 1. 
 
 
Sammanfattning 
Försvarsmakten ansöker om att förlänga tiden för igångsättning av civil flygverksamhet vid 
Uppsala flygplats från tre till sju år. Uppsala kommun anser att de skäl som anförs inte är 
tillräckliga och avstyrker. Vidare anser kommunen att det kan finna anledning att ompröva 
tillståndet eftersom nya omständigheter tillkommit. I det fall prövningsmyndigheten finner att 
det finns skäl till förlängd tid yrkar kommunen på att villkoren för tillståndet omprövas. 
 
Remissen återges i bilaga 2. 
 
Ärendet 
Föredragning 
Miljöprövningsdelegationen har gett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över en ansökan 
från Försvarsmakten. Försvarsmakten ansöker om att förlänga tiden för igångsättning av civil 
luftfart vid Uppsala flygplats från tre till sju år. Den ordinarie remisstiden är förlängd till den 
15 september. 
 
Tillståndet för Uppsala Flygplats vann laga kraft 28 oktober 2014 efter att ärendet överklagats 
till regeringen. I tillståndet fanns flera utredningsvillkor och provisoriska villkor som skulle 
gälla under utredningstiden. De utredningsvillkor som finns i tillståndet ska vara redovisade 
inom tre år från beslutet vunnit laga kraft, det vill säga 28 oktober 2014. Bland 
utredningsvillkoren finns villkor U 5 som handlar om slutlig lokalisering av stationen för det 
civila flyget.  Kopplat till utredningsvillkoret finns ett provisoriskt villkor som anger att det 
civila stationsområdet ska inrymmas i befintliga utrymmen på området och använda befintlig 
infrastruktur. 
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I tillståndet är igångsättningstiden, det vill säga den tid inom vilken verksamheten måste ha 
påbörjats för att tillståndet inte ska förfalla, också tre år. Det innebär att den civila flygtrafiken 
måste påbörjas senast 28 oktober 2017. Civilflyget skulle under en övergångsperiod 
inrymmas i befintliga anläggningar på området. Därmed skulle den civila verksamheten 
kunna startas under tiden som slutlig lokalisering utreddes. Det fanns också överväganden om 
att Försvarsmakten helt skulle lämna Ärna som fast verksamhetsområde och befintliga 
anläggningar användas av civilflyget.  
 
I sin ansökan anför Försvarsmakten nu att det inte längre är möjligt att ha den civila 
verksamheten tillsammans med den militära. Någon avveckling av den militära delen är inte 
heller längre aktuell. Den civila verksamheten kan därför inte påbörjas förrän en ny civil 
flygstation står klar. Byggtiden från det att ett bygglov vunnit laga kraft anger Försvarsmakten 
till 24-36 månader.       
 
Enligt 24 kap 2 § andra stycket kan tillståndmyndigheten förlänga igångsättningstiden med 
högt tio år. En förutsättning är att tillståndshavaren visar att den har giltiga skäl för dröjsmålet 
eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller. 
 
Försvarsmakten anger som giltigt skäl att i och med att tillståndet överklagades gick det så 
lång tid att förutsättningarna för den militära verksamheten hann ändras. Försvarsmakten 
hänvisar till den senaste försvarspolitiska inriktningspropositionen. Enligt ansökan innebär 
förändringen att etablering av den civila tillkommande verksamheten inte är möjlig inom 
Försvarsmaktens område i flygplatsens södra del. Placeringen av den civila flygstationen 
måste av säkerhetsmässiga skäl tydligt skiljas geografiskt från flottiljområdet. 
 
I yttrandet framför Uppsala kommun att samutnyttjande av befintlig struktur är en fråga som 
sökande själv har rådighet över. Att sökande nu anser att det inte längre är möjligt kan 
knappast utgöra giltigt skäl för en förlängning av igångsättningstiden. Snarast pekar det i 
stället på att flera grunder i ansökan var både kortsiktiga och otillräckligt underbyggda. 
Kommunen avstyrker därför. 
 
I yttrandet pekar också Uppsala kommun på att det också skett andra viktiga förändringar som 
gör att en förlängning inte ska tillstyrkas. I stället bör en ny prövning övervägas. Skälen är 
Uppsalas expansion och behov av fler bostäder i bland annat Börjetull och Stabby, de 
föroreningar av PFAS som påträffats som visar att även föroreningar i den östra delen av 
flygfältet påverkar Uppsalas dricksvatten och slutligen de skarpare klimatmål som nu gäller. 
 
Uppsala kommun ifrågasätter i yttrandet om inte prövningen av en förlängning av tiden ska 
göras av regeringen. Kommunen yrkar också på att Länsstyrelsen utreder om de ändrade 
förutsättningar som Försvarsmakten anför om möjligheten att följa det provisoriska villkoret 
utgör grund för att upphäva tillståndet. 
 
I det fall Miljöprövningsdelegationen finner att den kan genomföra prövningen och att det 
finns skäl att medge förlängning, yrkar Uppsala kommun på att det sker en omprövning av 
tillståndets villkor enligt 24 kap 2 § andra stycket. Det behövs skärpta villkor som tillgodoser 



de ändrade förutsättningar om Uppsalas utveckling, grundvatten och klimatåtgärder som har 
redovisats ovan. Uppsala kommun utgår från att det ges möjlighet att utveckla talan i den här 
delen. 
 
Remissen har också adresserats direkt till Uppsala vatten och avfall AB och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Uppsala vatten och avfall svarar i egenskap av VA-huvudman och har 
ännu inte avgett något yttrande. Det är troligt att bolaget i den rollen inte har några 
synpunkter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har valt att inte svara på remissen. Nämnden har 
i dag ingen tillsyn över flygplatsen. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Vidmark Hannes 
 

Datum 
2016-08-24 

Diarienummer 
KSN-2016-1521 

 
 Miljöprövningsdelegationen 

Länsstyrelsen Uppsala län 
751 86 UPPSALA 

Yttrande över remiss om ändring av tid för igångsättning av civil 
flygverksamhet vid Uppsala flygplats/Ärna, Fullerö 18:48 m fl  
Uppsala kommun avstyrker förlängning av igångsättningstiden.  
 
Försvarsmakten anför att då ärendet dragit ut på tiden har förutsättningarna ändrats. Det är 
inte längre möjligt samutnyttja befintlig struktur för både civil och militär verksamhet som 
var tänkt. Det provisoriska villkoret kan därmed inte följas och det är inte möjligt att i tid 
påbörja verksamheten. 
 
Uppsala kommun anser att frågan om samutnyttjande av befintlig struktur är en fråga som 
sökande själv har rådighet över. Att sökande nu anser att det inte längre är möjligt att 
samutnyttja befintliga anläggningar kan knappast utgöra giltigt skäl för en förlängning av 
igångsättningstiden. Snarast pekar det i stället på att flera grunder i ansökan var både 
kortsiktiga och otillräckligt underbyggda.  
 
Det saknas därför giltigt skäl för dröjsmålet och sökande har inte ens anfört att synnerliga 
olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller. Giltiga skäl skulle kunna ha varit 
svårigheter att få andra tillstånd, brist på arbetsmaskiner eller arbetskraft1. De rättsliga 
förutsättningar som enligt 24 kap 2 § andra stycket miljöbalken krävs för att förlänga tiden 
saknas därmed. 
 
Sedan tillståndet gavs har dessutom andra saker inträffat som gör att det finns skäl att inte 
medge en förlängning. En ny prövning behöver övervägas av följande skäl: 

• Uppsala expanderar i allt snabbare takt. Områden som inte tidigare var tänkta för 
bebyggelse behöver nu tas i anspråk, bland annat Stabby och Börjetull. Fler människor 
berörs därmed av flygbuller från verksamheten på Ärna. 

• Föroreningar av PFAS har påvisats i Uppsalas grundvatten. Uppsala kommuns 
uppfattning är att föroreningarna kan härledas till verksamheten på Ärna flygfält 
väster om vattendelaren. I prövningen låg mycket fokus på att hindra föroreningar 

1 Miljöbalken en kommentar 24:8, Bengtsson m fl.  
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öster om vattendelaren. En ny riskvärdering av Uppsalas grundvattentäkt behöver 
göras utifrån nya fakta. 

• Uppsala har i likhet med Sverige och världen i övrigt långt gående åtaganden för att 
minska sin klimatpåverkan. En ny flygplats för att underlätta för lågprisflyg att 
etablera sig ligger med dagens teknik inte i linje med sådana tankebanor. 

 
Uppsala kommun yrkar att Länsstyrelsen utreder om de ändrade förutsättningar som 
Försvarsmakten anför om möjligheten att följa det provisoriska villkoret utgör grund för att 
upphäva tillståndet. 
 
Uppsala kommun ifrågasätter om inte prövningen av en förlängning av tiden ska göras av 
regeringen i enlighet med 24 kap 10 § miljöbalken. 
 
I det fall Miljöprövningsdelegationen finner att den kan genomföra prövningen och att det 
finns skäl att medge förlängning, yrkar Uppsala kommun på att det sker en omprövning av 
tillståndets villkor enligt 24 kap 2 § andra stycket. Det behövs skärpta villkor som tillgodoser 
de ändrade förutsättningar om Uppsalas utveckling, grundvatten och klimatåtgärder som har 
redovisats ovan. Uppsala kommun utgår från att det ges möjlighet att utveckla talan i den här 
delen. 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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