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 Kommunstyrelsen 
 

Angående ansökan om tillstånd för utökad civil verksamhet på Uppsala 
flygplats 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge yttrande till Regeringen enligt bilaga 1 
 
Ärendet 
Regeringen (miljödepartementet) har remitterat Mark- och miljödomstolens yttrande avseende 
ett överklagat tillståndsärende avseende civil och militär flygplatsverksamhet vid Uppsala 
flygplats, Ärna. I bilaga 2 återges yttrandet och domstolens motivering. För övriga delar av 
den översända handlingen hänvisas till akten 

Bakgrunden är att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation den 17 mars 2010 gav 
försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid Uppsala flygplats. 
Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som i enlighet med 
miljöbalken 21 kap, 7 § med eget yttrande överlämnade ärendet till regeringen för prövning i 
april 2011. Denna annorlunda instansordningen gäller när försvarsmakten är sökande. 

Före miljöprövningsdelegationens beslut remitterade länsstyrelsen försvarsmaktens ansökan 
till kommunen. Kommunfullmäktige avgav remissyttrande 25 maj 2009 (§ 125) enligt bilaga 
3.  
Föredragning 
Mark- och miljödomstolen tillstyrker att tillstånd ges till militär luftfart och befintlig civil 
flygverksamhet, men avstyrker tillstånd för kommersiellt linjeflyg och övrig utökad civil 
flygverksamhet enligt ansökan. Skälen för domstolens ställningstagande avseende den civila 
delen är följande: 
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Den tillkommande kommersiella verksamheten är så omfattande i förhållande till befintlig att 
den bör bedömas som en nyetablering. Länsstyrelsens hållning har varit att Uppsala flygplats 
är den enda plats där försvarsflyg och kommersiellt flyg kan samordnas och ge de 
samordningsvinster som är en bärande idé bakom försvarsmaktens ansökan. Domstolen 
menar dock att om samlokalisering ska användas som utgångspunkt för utredning av 
platsvalet så måste det finnas vägande skäl. Lagmotiven anger visserligen att ett sådant skäl 
kan vara bättre hushållning, men då förutsätts att det handlar om en plats där störningar kan 
accepteras. 
 
Med hänvisning till omgivningsförhållandena vid Ärna menar därför domstolen att 
samordningsvinsterna inte är tillräckliga skäl för att ställa lägre krav på den kommersiella 
verksamheten än som är fallet vid nyetablering av enbart sådan verksamhet. Därmed anser 
domstolen att den presenterade lokaliseringsutredningen inte visar på vägande skäl mot att 
lokalisera den kommersiella verksamheten till någon av de alternativa flygplatser som 
utredningen tar upp (Arlanda, Skavsta, Västerås, Gävle). Lokaliseringsutredningen kan 
därmed inte anses uppfylla gällande krav och domstolen anser att den bristen är av ett sådant 
slag att det inte är möjligt att komplettera ansökan med ytterligare utredning i frågan. 
 
Den geografiska avgränsningen av området för miljökonsekvensbeskrivning motsvarar 
området som hävdas som skydd för riksintresse för totalförsvaret runt flygplatsen. Med 
hänvisning till att ansökan också avser helt ny kommersiell verksamhet anser domstolen att en 
helt annan geografisk avgränsning borde ha gjorts. Verksamhetens totala påverkan kan nu inte 
bedömas, vilket får anses vara en väsentlig brist vid lokalisering i så nära anslutning till 
tätortsbebyggelse. 
 
Uppsala kommun yttrade sig över försvarsmaktens ansökan inför länsstyrelsens beslut om 
tillstånd år 2009. Inga väsentligen nya förhållanden har uppkommit som påverkar frågan om 
kommersiellt flyg och i övrigt utökad civil flygverksamhet på Uppsala flygplats. Det 
ankommer på Regeringen att avgöra ärendet utifrån riksintresset. 
 
Det kan också vara rimligt att i remissvaret göra medskick om att de under året upptäckta 
föroreningarna i dricksvattnet kan härröra från Ärna. 
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