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 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 

 sammanträde den 1 februari 2018 

 

 

 

Remiss angående utredningsvillkor U3 om provfiske och 
bottenfaunaundersökningar Uppsala Flygplats (Ärna) på 
fastigheterna Fullerö 18:48 m fl 

Remiss från Miljöprövningsdelegationen, dnr. 551-6866-2017, Remisstid: 2018-02-02. 

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

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

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 

I beslutet för flygplatsen den 17 mars 2010 (Dnr: 551-14077-07) finns ett krav på 

prövotidsutredning angående provfiske och bottenfaunaundersökningar i Fyrisån uppströms 

och nedströms flygplatsen (utredningsvillkor U3). Den 27 oktober 2017 lämnade 

Förvarsmakten in utredning enligt villkor U3. Därefter har miljöprövningsdelegationen 

(MPD) skickat ärendet på remiss till bland annat miljö- och hälsoskyddsnämnden.   

 

Miljö och hälsoskyddsnämnden bedömer att det inte är möjligt att uppskatta påverkan från 

flygverksamheten i Fyrisån med den här typen av undersökningar då nedströmslokalen också 

är påverkad av tillkommande flöde från Jumkilsån och industriverksamheter vid Librobäcks 

industriområde.  

 

 

Anna Nilsson 

miljödirektör 

 

 

 



2 (2) 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Yttrande över Remiss angående utredningsvillkor U3 om provfiske och 

bottenfaunaundersökningar Uppsala Flygplats (Ärna) på fastigheterna Fullerö 18:48 m fl 

 

 

 

 



 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
 
 

 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Ulls väg 28 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer 

Mats Dahlén  2018-02-01 2017-6999-MI 

018-727 43 83 

 
 Miljöprövningsdelegationen 

 751 86 Uppsala 

 uppsala@lansstyrelsen.se 

 

 

 

Yttrande angående remiss om utredningsvillkor U3 gällande  
provfiske och bottenfaunaundersökningar vid Uppsala Flygplats 
(Ärna) på fastigheterna Fullerö 18:48 m fl 

 

Miljö och hälsoskyddsnämnden bedömer att det inte är möjligt att uppskatta påverkan från 

flygverksamheten i Fyrisån med utfört provfiske och bottenfaunaundersökningar.  Lokalerna 

är inte likvärdiga och nedströmslokalen är påverkad av tillkommande flöde från Jumkilsån 

och industriverksamheter vid Librobäcks industriområde. Deformationer hos kiselalger är 

däremot oberoende av lokalernas olika förutsättningar för biodiversitet. Antalet deformationer 

är högre nedströms jämfört med uppströms vilket pekar på en påverkan från metaller och/eller 

biocider.  

 

Nämnden anser att det hade varit önskvärt att lokalerna varit mer likvärdiga. Om syftet är att 

påvisa skillnader mellan lokalerna så måste fler undersökningar av likvärdiga lokaler 

genomföras för att få entydiga resultat. Nämnden vill också påpeka att dagvattenutsläpp från 

den civila delen kan komma att ske uppströms den nu undersökta uppströmslokalen. 

 

 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Bengt Fladvad Anna Nilsson 

ordförande  miljödirektör 
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