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Milj öprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Ansökan om förlängd igångsättningstid för civil linjeflygfart vid Uppsala flygplats (Ärna) på fastigheterna
Fullerö 18:48, Gesvad 1:4, Ärna 5:1, 5:15 och 5:16
i Uppsala kommun
Verksamhetskod 63.40 enligt 24 kap. 4 ,55' miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län förlänger med stöd
av 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken igångsättningstiden till den 28 oktober
2021 för Försvarsmaktens, 202100-4615, flygverksamhet vid Ärna, i den del som
rör den civila linjeflygfarten.
Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Uppsala Nya Tidning och UppsalaTidningen, se bilaga 2. Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Enligt Miljöprövningsdelegationens beslut dnr 551-14077-07 ska den civila linjeflygfarten ha påbörjats senast inom tre år från att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.
Försvarsmakten ansöker om att igångsättningstiden förlängs fram till den
28 oktober 2021.
Gällande tillstånd
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnade
den 17 mars 2010, dnr 551-14077-07, tillstånd till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats (Ärna). Tillståndet gäller för högst 4 300
flygrörelser per år i militär luftfart och högst 23 400 flygrörelser per år i civil luftfart. Enligt tillståndsbeslutet ska den civila linjeflygfarten ha påbörjats senast inom
tre år från det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Beslutet överklagades till Re-
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geringen och senare till Högsta förvaltningsdomstolen. Tillståndet vann laga kraft
genom Högsta förvaltningsdomstolens dom den 28 oktober 2014, mål nr 7891-13.
Ärendets handläggning
Ansökan om förlängd igångsättningstid kom in till Milj öprövningsdelegationen den
3 juni 2016 och kungjordes i Uppsala Nya Tidning den 4 juli samt i UppsalaTidningen den 7 juli 2016. Ärendet har remitterats till Generalläkaren, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Uppsala, Uppsala Vatten och Avfall AB, Kommunstyrelsen
i Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län.
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Geologiska Undersökning, Transportstyrelsen,
Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun samt Brandförsvaret i
Uppsala kommun har beretts möjlighet att yttra sig.
Yttranden har kommit in från Generalläkaren, Uppsala Vatten och Avfall AB,
Kommunstyrelsen, Länsstyrelsen, Arbetsgruppen inom Nätverket för civilflygsfritt
Ärna och ytterligare ett par privatpersoner. Försvarsmakten har fått tillfälle att
bemöta yttrandena.

Försvarsmaktens ansökan med yrkande
Yrkande
Försvarsmakten yrkar med stöd av 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken att igångsättningstiden för den civila linjetrafiken förlängs med fyra år intill sju år från det
att tillståndsbeslutet den 17 mars 2010 vunnit laga kraft.
Ansökan
Milj öprö vningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, meddelade
den 17 mars 2010, dnr 551-14077-07, tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till befmtlig och utökad flygplatsverksamhet vid Uppsala flygplats, samt till att göra de omoch tillbyggnader och övriga åtgärder som anses nödvändiga vid flygplatsen. Den
befintliga verksamheten utgörs av dels militär luftfart, dels civil luftfart i form av
helikopter- och flygklubbsverksamhet. Med ny tillkommande flygplatsverksamhet
avsågs kommersiell flygtrafik i linjefart. Efter överklaganden med lång handläggningstid har beslutet vunnit laga kraft först genom Högsta förvaltningsdomstolens
dom den 28 oktober 2014, mål nr 7891-13.
Tillståndet gäller för flygplatsverksamhet med
- Högst 4 300 flygrörelser (en flygrörelse är en start eller landning) i militär luftfart per år, varav högst 700 flygrörelser med flygplan JAS 39 Gripen.
- Högst 23 400 flygrörelser i civil luftfart per år, varav högst 15 000 flygrörelser
med tunga flygplan (över sju ton).
Tillståndet gäller tills vidare. Den civila linjetrafiken ska ha påbörjats senast inom
tre år från det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet i
denna del.
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I Milj öprövningsdelegationens beslut uppsköts vissa frågor, bl.a. belägenheten och
utformningen av stationsområdet för det civila linjeflyget (prövotidsförordnandet
U5). Under prövotiden ska Försvarsmakten utreda och ta fram förslag till alternativ
placering och utformning av stationsanläggningen vid flygplatsen. Av utredningen
ska stationsanläggningens alternativa belägenhet och närmare utformning framgå.
Stationsplattans, servicehangarens och drivmedelsdepåns närmare belägenhet och
utformning ska beskrivas liksom hur behovet av långtids- och korttidsparkering ska
lösas. Slutligen ska framgå hur tillfart till stationsanläggningen ska ske.
Försvarsmakten redovisade enligt prövotidsförordnandet förslag till placering av ny
flygstation den 18 december 2014. Efter föreläggande om omfattande kompletteringar den 9 augusti 2015 ingavs dessa den 11 februari 2016.
Till dess Milj öprövningsdelegationen beslutar något annat ska bland annat följande
provisoriska föreskrifter gälla för flygplatsverksamheten: P4 "Det civila stationsområdet ska inrymmas i de befintliga utrymmena som finns på Försvarsmaktens
område och verksamheten ska vidare i den utsträckning som är möjlig utnyttja
befintlig infrastruktur". Försvarsmakten har i prövotidsutredningen anfört att detta
inte är möjligt eftersom den militära verksamheten numera åter har behov av samtliga befintliga lokaler på flygplatsen. Frågan om lokalisering av flygstationen var
föremål för viss prövning redan vid handläggningen av tillståndsansökan. Vid
denna tid förelåg överväganden om att Försvarsmakten eventuellt skulle lämna
flygplatsen som fast verksamhetsområde. Detta resulterade uppenbarligen i formuleringen i tillståndsbeslutets provisoriska föreskrift P4 om att verksamheten, intill
dess annat beslutas, ska inrymmas i befintliga utrymmen på flygplatsen. Eftersom
beslutet efter överklaganden vann laga kraft först den 28 oktober 2014 har förutsättningarna för Försvarsmaktens verksamhet vid flygplatsen hunnit ändras, och
avveckling är inte längre ett alternativ. Bl.a. vill Försvarsmakten här hänvisa till den
senaste försvarspolitiska inriktningspropositionen, prop. 2014/15:109
(bet.2014/15FöU:11, rskr.2014/15:251). Detta innebär att etablering av den civila
tillkommande verksamheten inte är möjlig ens inledningsvis inom Försvarsmaktens
område i flygplatsens södra del. Placering av den civila flygstationen måste av
säkerhetsmässiga skäl tydligt skiljas geografiskt från den primära militära verksamhetsdelen, dvs. flottilj området.
Försvarsmakten konstaterar att igångsättning av den civila linjetrafiken på flygplatsen är beroende av dels beslut om lokalisering av flygstationen, dels beslut om
bygglov.
Projekterings- och byggtiden för flygstationen med terminalbyggnad, plattor för
flygplan, drivmedelsanläggning och parkeringsytor beräknas till 24-36 månader.
Det är med ovan redovisade förutsättningar inte möjligt att påbörja den civila linjetrafiken inom den i tillståndsbeslutet angivna tiden. Det föreligger därför giltigt skäl
för att förlänga tiden. Förlängningen bör utifrån en nuvarande bedömning av rimlig
tid för laga kraftvunna beslut om lokalisering av flygstationen och bygglov anges
till fyra år, dvs, sju år från det att tillståndsbeslutet vann laga kraft. Senaste tidpunkt
för igångsättning skulle därmed bli den 28 oktober 2021.
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Yttranden
Uppsala kommun
Uppsala kommun avstyrker förlängning av igångsättningstiden.
Uppsala kommun anser att frågan om samutnyttj ande 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 arbetskraft'.
De rättsliga förutsättningar som enligt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken krävs
för att förlänga tiden saknas dänned.
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 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 Milj öprövningsdelegationen 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 § milj öbalken.
I det fall Milj öprövningsdelegationen finner att den kan genomföra prövningen och
att det fmns 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 enligt vad som har redovisats ovan. Uppsala kommun utgår från att det ges möjlighet att utveckla talan i
den här delen.
1 Miljöbalken en kommentar 24:8 Bengtsson m fl.
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Generalläkaren bedömer att från Försvarsmakten inkommen ansökan om senarelagd starttid för civil flygverksamhet på Uppsala flygplats (Ärna) inte möter några
hinder avseende tillsynen. Generalläkaren förordar att ansökan bifalles i sin helhet.
Uppsala Vatten och Avfall AB har tidigare svarat på remisser från Milj öprövningsdelegationen gällande flygverksamhet vid Uppsala flygplats, länsstyrelsens diarienummer 551-14077-07 och 551-7522-14. Uppsala Vatten vidhåller vad bolaget
framfört i de tidigare yttrandena men har inget att erinra i frågan om ändring av tid
för igångsättningen av civil flygverksamhet.
Länsstyrelsen i Uppsala län bedömer att Försvarsmakten anför giltiga skäl, i enlighet med 24 kap. 2 § miljöbalken (1998:808), i sin ansökan om förlä,ngd igångsättningstid för den civila linjetrafiken. Mot bakgrund av de ändrade omständigheter
som föreligger beträffande möjlighet att använda befintliga utrymmen för civil
linjetrafik får Försvarsmaktens föreslagna förlängning av igångsättningstid anses
som rimlig. Länsstyrelsen tillstyrker att ansökan beviljas.
Arbetsgruppen inom Nätverket för ett civilflygsfritt Ärna framför i huvudsak
följande. Det är riktigt att förutsättningarna har förändrats, både säkerhetspolitiskt
och inte minst kunskapsmässigt vad det gäller riskerna för Uppsalas dricksvattenförsörjning med flygverksamhet och relaterad bränsle- och kemikaliehantering vid
Ärna. Riskerna som påpekades i inlagor till Länsstyrelsens Milj ödelegation och till
Mark- och Milj ödomstolen har tyvärr besannats genom att PFAS förorenat Uppsalas dricksvattenbrunnar nedströms Ärna. Den i milj ökonsekvensbeskrivningen
framförda betydelsen av en grundvattendelare under Ärna har visat sig felaktig.
Därmed vilar tillståndsbeslutet 2010-03-17 på felaktiga antaganden. Säkerhetspolitiskt kan man ha uppfattningen att det var tursamt att civilflyget inte hann inrymmas
i Försvarsmaktens lokaler eftersom de säkerhetspolitiska förhållandena nu ändrats
markant. Än viktigare är att agera korrekt vad gäller kunskapen som framkommit
angående riskerna för grundvattnet och Uppsalas dricksvattenförsörjning. Större
fokus krävs för att skydda grundvattnet.
Den ansökta tiden på ytterligare fyra år medför en totaltid på sju år, vilket är avsevärt längre än den vanligen beviljade tiden på tre år. Försvarsmaktens egen saktfärdighet har kraftigt bidragit till förseningen genom att en undermålig bygglovsansökan skickades in som senare drogs tillbaka, sedan Länsstyrelsen underkänt det sätt
på vilket Plan- och byggnadsnämnden gav bygglov i stor hast omedelbart före stundande politiskt majoritetsskifte i nämnden och utan att respektera lagstadgad svarstid för grannar. Överhuvudtaget är Försvarsmaktens agerande för ett privatbolags
verksamhet synnerligen anmärkningsvärt.
Arbetsgruppen yrkar i första hand att Försvarsmaktens ansökan om förlängd tid för
igångsättning av civilflyg på Uppsala flygplats avslås med beaktande av redan
inträffad förorening av grundvattnet samt riskerna för ytterligare miljöskador på
vatten, mark, luft och buller vid eventuellt civilflyg. Detta medför att även regeringsbeslutet 2014 bör ifrågasättas. Ifall vårt yrkande ovan inte bifalls så yrkar vii
andra hand att tiden för igångsättning av civilflyg förlängs med maximalt tre år
samt att Länsstyrelsens Milj öprövningsdelegation föreskriver nya och strängare
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villkor för att ge Uppsalas dricksvattenförsörjning, liksom Fyrisån och Uppsalabornas boendemiljö ett skäligt skydd.
I ett kompletterande yttrande hänvisar arbetsgruppen till 24 kap. 10 § milj öbalken
och framför att frågan om förlängning av igångsättningstid ska hanteras av Regeringen.
XXframför i huvudsak följande. Den av Försvarsmakten inkomna ansökan reser
flera ifrågasättanden. Till att börja med så är tillståndsbeslutet av
den 17 mars 2010 olyckligt utformat. Här råder en oklarhet om ordet "igångsättning", dvs, vad gäller, när den områdesbaserade byggverksamheten startar, eller när
det första passagerarplanet startar? Alltså, ett beslut från Länsstyrelsen bör därför
innehålla tid för när igångsättning av behövlig infrastruktur på plats senast ska ha
skett. Den nu inkomna ansökan om förlängning upp till totalt 7 år är en alldeles för
lång tid. Enligt Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna är det inte förenligt med dessa rättigheter, att man under så lång tid lägger "en död hand" över
planutvecklingen, dvs. i detta fall för Uppsalas medborgare. Försvarsmakten och
Uppsala Airport AB har här ett stort ansvar för sin senfärdiga hantering och ofullständiga redovisning efter domstolsutslaget för snart två år sedan. Här kan även ifrågasättas om tidigare domstolsutslag fortfarande äger sin giltighet. Den av Försvarsmakten presenterade Milj ökonsekvensbeskrivningens förutsättningar gäller inte
längre i stora och betydelsefulla avseenden. Så för en rättssäker hantering så borde
hela Försvarsmaktens tillståndsansökan nu göras om från början. Detta för att alla
Milj öbalkens krav också ska kunna tillgodoses. Risken för skador på vattentäkten
Uppsalaåsen har uppgraderats, bland annat i form av ett riksintresse, och bör därför
än noggrannnare milj öprövas.
LIO(uttrycker en stark oro för att kvaliteten på dricksvattnet ska försämras och anser
att fel beslutsunderlag tagits fram i ärendet.

Försvarsmaktens bemötande av yttranden
Länsstyrelsen Uppsala län den 27 juli 2016, Generalläkaren 29 augusti 2016,
Uppsala Vatten AB den 26 augusti 2016
Försvarsmakten konstaterar att länsstyrelsen, Generalläkaren och Uppsala Vatten
tillstyrker ansökan om förlängning av igångsättningstiden.
Uppsala kommun den 24 augusti 2016
Försvarsmakten erinrar inledningsvis om att frågan om civil flygverksamhet prövats
i såväl Milj öprövningsdelegationen, som därefter hos mark- och milj ödomstolen
samt Högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet som medger civil traflkflygverksamhet har därmed vunnit laga kraft.
Försvarsmakten har redovisat förändrade förutsättningar i fråga om inledande lokalisering av civil terminalverksamhet beroende på dels lång handläggningstid intill
laga kraftvunnet beslut, dels av riksdagen och Regeringen beslutad ändrad inriktning för Försvarsmaktens verksamhet. Varken i den förra eller den senare delen
torde Försvarsmakten som myndighet under Regeringen knappast kunna sägas ha
Page 6 of 12

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

BESLUT

7(10)

2017-04-24

Dnr: 551-3911-2016

Miljöprövningsdelegationen

självständig rådighet så som kommunen anför. Bestämmelsen i 24 kap. 2 § andra
stycket anger alternativa motiv för förlängning, och Försvarsmakten har här angett
det ena motivet, dvs, giltigt skäl till dröjsmål att ta tillståndet i anspråk. Kommunen
har i denna del feltolkat innebörden av bestämmelsen.
Beträffande de av kommunen angivna övriga skälen för att inte medge förlängning
må följande anföras.
Kommunens expansion som motiv är svårbegripligt, eftersom flygplatsen med nuvarande verksamhet redan innebär begränsningar av möjligheterna till bebyggelseplanering för främst bostäder närmare flygplatsen.
Förorening av PFAS är i allt väsentligt ett arv från tidigare verksamhet och utreds i
särskild ordning. Försvarsmakten delar inte, enligt hittills gjorda undersökningar,
kommunens påstående såsom yttandet får tolkas om Försvarsmaktens verksamhet
som generell orsak till påverkan av PFAS på grundvatten. Lokalisering av civil
flygstation är en prövotidsfråga enligt tillståndsbeslutet, och prövas för närvarande
av Milj öprövningsdelegationen. I prövningen ingår givetvis bedömning av skyddsåtgärder beträffande bl.a. grundvatten.
Frågan om klimatpåverkan kan generellt inte utgöra skäl för omprövning av gällande beslut.
Regeringen gjorde vid sin prövning inte några ändringar av Milj öprövningsdelegationens beslut. Därmed saknas grund för att överlämna ärendet till Regeringen. Det
saknas anledning att nu, efter den mycket omfattande tidigare prövningen av tillståndsfrågan och med de av Kommunen anförda skälen, ändra villkor för verksamheten utöver vad som kan regleras i anledning av prövotidsutredningar.
XX den 31 augusti 2016 och den 23 oktober 2016
Försvarsmakten hänvisar till vad som anförts ovan om yttrandet från Uppsala kommun. XX synes i övrigt ha missuppfattat innebörden av ett laga kraftvunnet
tillståndsbeslut.
XX den 31 augusti 2016 och den 16 oktober 2016 samt XX den 6 oktober 2016
Försvarsmakten hänvisar till vad som anförts ovan om yttrandet från Uppsala
kommun. XX och XX synes i likhet med XX ha missuppfattat innebörden av ett
laga kraftvunnet tillståndsbeslut.
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Miljöprövningsdelegationens bedömning
Formalia
I ärendet har det framförts att Regeringen ska pröva frågan om förlängning av
igångsättningstiden i stället för Milj öprövningsdelegationen, bland annat har
24 kap. 10 § miljöbalken åberopats.

Enligt 24 kap. 10 § miljöbalken får tillståndsmyndigheten, om Regeringen i samband med prövningen av en verksamhet har föreskrivit att ett visst villkor ska gälla
för ett tillstånd, vid omprövningen inte avvika väsentligt från villkoret utan att
Regeringen har medgivit det.
Den åberopade paragrafen innebär att Milj öprövningsdelegationen som tillståndsmyndighet har att iaktta de villkor som Regeringen har föreskrivet ska gälla för ett
tillstånd. I annat fall är Milj öprövningsdelegationen skyldig att inhämta ett medgivande från Regeringen för att kunna frångå ett meddelat villkor. I förevarande fall
har Regeringen vid sin överprövning inte meddelat några ytterligare villkor. Vidare
kan noteras att en igångsättningstid som anges i ett tillståndsbeslut inte är ett villkor
utan är att klassa som en bestämmelse. Paragrafen är inte tillämplig vid prövning av
förlängning av igångsättningstid.
Enligt 3 § förordningen (2011:1137) om miljöprövningsdelegationer prövas ärenden
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § milj öbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen av Milj öprövningsdelegationen.
Milj öprövningsdelegationen meddelade grundtillståndet. Det innebär att alla frågor
som är relaterade till det tillståndet ska prövas av Milj öprövningsdelegationen som
första instans, se dom MÖD M 216-15, meddelad den 9 mars 2015. Miljöprövningsdelegationen är således behörig att pröva ansökan om förlängning av prövotid.
Prövning i sak
Enligt 24 kap. 2 § miljöbalken förfaller tillståndet om tillståndshavaren inte iakttar
de bestämmelser som har meddelats i tillståndsdomen eller tillståndsbeslutet i fråga
om tid inom vilken arbetena ska vara utförda eller den tid inom vilken igångsättning
ska ha skett. Om tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller
att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller, kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden med högst tio år. Tillståndsmyndigheten får föreskriva nya
eller strängare villkor efter vad som är skäligt. Ansökan om förlängning ska göras
innan den föreskrivna tiden har gått ut.

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet vid
Uppsala flygplats (Ärna), meddelades av Miljöprövningsdelegationen den 17 mars
2010, dnr 551-14077-07. Beslutet vann laga kraft den 28 oktober 2014 genom
Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 7891-13. Den civila linjeflygfarten ska
enligt tillståndsbeslutet ha påbörjats senast inom tre år från det att tillståndsbeslutet
vunnit laga kraft, annars förfaller tillståndet i denna del.
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Giltiga skäl för dröjsmål av igångsättning är sådana omständigheter som den sökande inte har rådighet över och som inte kunde förutses vid tillståndsprövningen, det
vill säga sådana omständigheter som rent faktiskt hindrar ett utförande av verksamheten.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att Försvarsmakten har lämnat in ansökan
innan den föreskrivna tiden gått ut.
Av handlingarna i ärendet framgår bland annat att förutsättningarna för Försvarsmaktens verksamhet vid flygplatsen har ändrats sedan verksamheten tillståndsprövades. En avveckling av den militära flygverksamheten är inte längre aktuell, vilket
medför att placeringen av den civila flygstationen av säkerhetsmässiga skäl måste
skiljas geografiskt från den primära militära verksamhetsdelen, dvs. flottiljområdet.
Den ändrade inriktningen i försvarspolitiken är en omständighet som Försvarsmakten inte har haft rådighet över och som inte kunde förutses vid tillståndsprövningen.
Vidare kan noteras att frågan om placeringen av var den civila verksamheten inom
Ärna inte är slutligt avgjord utan hanteras inom prövotidsärende U5, dnr 551-752214, som rör utredning av lokalisering och utformning av stationsanläggningen för
den civila linjeflygfarten. Ett avgörande i prövotidsärendet är en förutsättning för att
kunna påbörja den civila linjetrafiken.
Omständigheter som inträffat i tiden efter en tillståndsprövning kan dock påverka
bedömningen om igångsättningstiden ska förlängas eller inte. I förevarande fall har
sedan tillståndet meddelats omständigheter tillkommit som inte var kända vid prövningen, nämligen att förorening av PFAS (perfluorerade ämnen) har påträffats inom
Ärnaområdet och att Havs- och vattenmyndigheten 2016 utpekade Uppsalaåsens
dricksvattenanläggningar som riksintresse för vattenförsörjning. Frågan om PFAS
och riksintresset kommer att hanteras inom ramen för inneliggande prövotidsärende
rörande utredningsvillkor U5, dnr 551-7522-14. Med beaktande härav och utifrån
vad som i övrigt framkommit i ärendet finner Milj öprövningsdelegationen att de
nya omständigheterna inte utgör sådana skäl att det finns anledning att avslå
Försvarsmaktens ansökan.
Försvarsmakten har ansökt om att igångsättningstiden ska förlängas fram till
den 28 oktober 2021. Tidsrymden får betraktas som rimlig Sammanfattningsvis
bedömer Milj öprövningsdelegationen utifrån vad som framkommit ovan att
Försvarsmakten har visat giltiga skäl för dröjsmålet. Ansökan om förlängd igångsättningstid ska därför beviljas.
Frågan om förekomsten av PFAS-förorening och riksintresset Uppsalaåsens dricksvattenanläggningar kommer att hanteras av Milj öprövningsdelegationen inom
ramen för det pågående prövotidsärendet U5, dnr 551-7522-14, som rör utredning
av lokalisering och utformning av stationsanläggningen för den civila linjeflygfarten, samt inom kommande utredningar som ska redovisas. Det finns därför inte
anledning att i nu aktuellt ärende föreskriva nya eller ytterligare villkor.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Pia Persson Holmberg, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet
har beretts av milj öskyddshandläggare Anne Wynne.

Annika Israelsson

Pia Persson Holmberg

Anne Wynne

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning

Sändlista:
Naturvårdsverket, registratorgnaturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Uppsala län
Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala
Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala
Generalläkaren, 107 85 Stockholm
Uppsala Vatten och Avfall AB, Box 1444, 751 44 Uppsala
Nätverket för civilflygsfritt Ärna
XX
)0(
Akten
Miljöskyddsenheten (PPH och AW)
Rättsenheten (AI)
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Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen
tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och
redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur
Ni anser att beslutet ska ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer.
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars
kan Ert överklagande inte tas upp.

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.
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Bilaga 2

Förlängd igångsättningstid för civil flygverksamhet vid
Uppsala Flygplats (Ärna)
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 24 april 2017,
dnr 551-3911-2016, med stöd av 24 kap. 2 § andra stycket milj öbalken beslutat att
förlänga igångsättningstiden för Försvarsmaktens, 202100-4615, flygverksamhet vid
Uppsala flygplats (Ärna) på fastigheterna Fullerö 18:48, Gesvad 1:4, Ärna 5:1, 5:15
och 5:16, i den del som rör den civila linjeflygfarten. Igångsättningstiden förlängs till
den 28 oktober 2021.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala.
Sök på Ärna flveplats.
Beslutet får överklagas senast den 29 maj 2017.
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