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Försvarsmakten
FK M Miljöprövningsenheten
Ledningsregementet
Pl 920
749 81 ENKÖPING

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Återkallelse av tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) för
Uppsala flygplats, fastigheten Ärna 5:16 i Uppsala kommun

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD), återkallar med
stöd av 24 kap. 3 § första stycket 5 miljöbalken (MB) tillståndet enligt
miljöskyddslagen (1969:387) den 12 maj 1995, nr 73/95, dnr. 191-443-93, med
rättelse den 23 maj 1995, för Försvarsmaktens fd. F 16 flottiljflygplats, Uppsala
flygplats, på fastigheten Ärna 5:16 i Uppsala.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Koncessionsnämnden för miljöskydd beslutade den 12 maj 1995 (Nr. 73/95
Dnr. 191-443-93) att meddela Försvarsmakten tillstånd enligt miljöskyddslagen
för verksamheten vid dåvarande Uppsala flygflottilj (F16) med en omfattning av
högst 27 200 flygplansrörelser per år varav högst 12 500 rörelser med flygplan 37
Viggen och 39 Gripen.
Försvarsmakten inkom den 27 oktober 2004 med ansökan om återkallelse av
ovannämnda tillstånd eftersom flygplatsen inte längre utgör någon tillståndspliktig
anläggning. Riksdagen beslutade i maj 2001 om nedläggning av F 16 senast den
31 december 2003. Nedläggning av flygflottiljen medförde att Försvarsmakten
omdefinierade Uppsala flygplats till övningsflygplats genom TFG den 17 februari
2004, nummer 04001. Försvarsmakten anser att verksamheten nu klassas som en
anläggning med SNI-kod 63.23-2 enligt bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vilket medför att den ej längre är
tillståndspliktig utan endast anmälningspliktig till tillsynsmyndigheten (Generalläkaren). Sådan anmälan har skickats till Generalläkaren och omfattar totalt 3 200
militära flygrörelser per år, varav högst 700 med flygplan JAS 39 Gripen.
Anmälan omfattar även civil flygklubbsverksamhet (allmänflyg) med cirka
3 600 rörelser per år.
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Ansökan om återkallelse skickades den 18 november 2004 på remiss till
Generalläkaren.
Generalläkaren kom den 6 december 2004 in med yttrande varav framgår att
övningsflygfältet enligt Generalläkarens uppfattning skall bedömas enligt SNI-kod
63.23-2, vilket innebär anmälningspliktig annan flygplats.
Miljökontoret i Uppsala kommun kom den 12 april 2005 in till Länsstyrelsen med
en kopia på ett yttrande till Generalläkaren den 15 mars 2005. Miljökontoret anser
att eftersom flygplatsen har en banlängd som är längre än 1 200 m är en klassning
enligt SNI-kod 63.23-2 inte möjlig. Miljökontorel hänvisar därvidlag till
Naturvårdsverkets läsanvisningar till förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, kommentarer till SNI-kod 75.224-1 på sidan 33. Miljökontoret anser
vidare att enligt läsanvisningarna är endast civila flygplatser med en banlängd över
1 200 m anmälningspliktiga i de fall instrumentbana saknas. Med stöd av detta
anser miljökontoret att anläggningen för närvarande inte omfattas av enbart
anmälningsplikt utan fortfarande är en tillståndspliktig verksamhet.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
MB trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt 5 § lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken skall tillstånd enligt miljöskyddslagen fortsätta att gälla och skall
anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i MB.
Enligt 24 kap. 3 § första stycket 5 MB får tillståndsmyndigheten återkalla ett
tillstånd om verksamheten slutligt har upphört.
Länsstyrelsen anser att eftersom den aktuella anläggningen inte längre är en
flottiljflygplats och inte heller en civilflygplats som är avsedd även för militärt
flyg omfattas den inte längre av SNI-kod 75.224-1. Med hänsyn härtill och då
verksamheten inte heller omfattas av SNI-kod 63.23-1 är verksamheten ej längre
tillståndspliktig. Dock äger fler än 100 flygrörelser per år rum och verksamheten
omfattas därför av anmälningsplikt enligt SNI-kod 63.23-2 (prövningsnivå C).
Eftersom någon tillståndspliktig verksamhet således inte längre bedrivs på Ärna
flygfält skall tillståndet återkallas i enlighet med ansökan.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande och miljöskyddshandläggare Ing-Marie
Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare
Cajsa Hellstedt, miljöenheten.

Roger Gustafsson

Ing-Marie Askaner

BILAGOR
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Generalläkaren, 107 85 Stockholm
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Miljö- och byggnämnden i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

