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Överprövning av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för 
del av Ostkupan 1:2 m.fl. i Ryd, Linköpings kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av 
Ostkupan 1:2 m.fl. i Ryd. 

Överprövat beslut
Antagande av detaljplan för del av Ostkupan 1:2 m.fl. (Norra Ryd), Linköpings kommun, 
2019-11-05, § 325.

Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör för 200 bostäder inom område som påverkas av buller från Malmens 
flygplats. Försvarsmakten hävdar området som riksintresse för totalförsvarets militära del 
enligt 3 kap 9§ miljöbalken. Ett genomförande av detaljplanen skulle kunna försvåra 
anläggningen Malmens flygplats fortsatta utnyttjande och därmed tillgodoses inte 
riksintresset. Kommunens antagandebeslut ska därför upphävas.

Bakgrund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i anslutning till befintlig bebyggelse i 
stadsdelen Ryd. Planen innebär att cirka 200 bostäder kan uppföras i flerbostadshus upp till 6 
våningar. Marken där de nya byggnaderna ska uppföras tillhör befintlig bostadsbebyggelse 
och nyttjas idag huvudsakligen för parkeringsplatser och tennisbanor. Planen ska följa den 
stadsbyggnadsidé som presenteras i planbeskrivningen för att skapa ett tillskott av bebyggelse 
av sammanhängande karaktär som skapar ett nytt avtryck i denna del av Ryd. Detaljplanen 
syftar också till att skapa bostäder med mindre lägenheter som har ett strategiskt läge nära 
centrum och universitetet som kan minska behovet av egen bil och öka användandet av cykel 
och kollektivtrafik. Planen ska fullfölja den översiktliga planeringens intentioner om att bygga 
en tätare och rundare stad. Förtätningen av nyproducerade lägenheter i Ryd kan bidra till en 
förbättring av ytterområdets sociala hållbarhet, minskad segregation och förbättrad 
socioekonomisk struktur. Längs omgivande vägar står biotopskyddade alléträd vars fortlevnad 
inte bedöms påverkas negativt av bebyggelsen.

Under planprocessen har planläggningen ifrågasatts av Länsstyrelsen med hänvisning till att 
området ligger inom det påverkansområde kring Malmens flygplats som av Försvarsmakten 
hävdas som riksintresse för totalförsvarets militära del. Avgränsningen av påverkansområdet 
är till för att tydliggöra en bullerzon som utgör det område där etablering av nya bostäder eller 
annan störningskänslig bebyggelse innebär påverkan på riksintresset genom att den senare 
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kan medverka till att krav ställs på begränsningar av flygplatsverksamheten. En utökad 
bostadsbebyggelse inom det bullerutsatta området skulle därmed riskera att påtagligt försvåra 
flygplatsens fortsatta nyttjande och därför har Länsstyrelsen ansett att planen riskerar att inte 
vara förenlig med reglerna i 3 kap 9§ miljöbalken. 

Försvarsmakten har i yttranden 2018-11-30 och 2019-05-13 avstyrkt den föreslagna 
detaljplanen med anledning att den innebär risk för framtida begränsningar av 
flygplatsverksamheten och att den därmed skulle bidra till att påtagligt försvåra utnyttjandet 
av den riksintresseförklarade anläggningen.

Av planhandlingarna framgår att kommunen inte delar Försvarsmaktens och Länsstyrelsens 
synpunkter. Kommunen accepterar att Malmen utgör riksintresse för totalförsvaret. 
Kommunen delar emellertid inte Försvarsmaktens syn på restriktioner avseende flygbuller 
och anser inte att det finns tillräcklig grund för Försvarsmaktens krav. 

Kommunen anser att Försvarsmakten i sin bedömning av eventuella bullerstörningar inte 
tagit hänsyn till behovet av bostäder, till möjligheten att åstadkomma acceptabla 
inomhusnivåer i nya bostäder, till förändrad lagstiftning (samordning av Plan- och bygglagen 
och Miljöbalken) eller till att riksdag och regering har en mer tillåtande syn på buller än 
tidigare, vilken bland annat kommit till uttryck i trafikbullerförordningen (2015:216). 

Kommunen vidhåller sin bedömning att planområdet är lämpligt att bebygga med bostäder 
och att verksamheten på Malmen kan fortsätta att bedrivas trots planerad bebyggelse. 
Kommunen framför att bullerberäkningar visar att den planerade bebyggelsen inte kommer 
att utsättas för flygbuller som överskrider FBN 55dBA, i enlighet med Boverkets allmänna råd 
(3 bilagda kartor avseende flygbuller, Malmens flygfält i Linköping). 

Planområdet ligger inom redan befintlig bebyggelsestruktur, minskar inte avståndet mellan 
tätorten och Malmen och med modern byggnadsteknik kan ljudnivåer inomhus enligt 
Boverkets Byggregler åstadkommas. Därför bedömer kommunen att detaljplanen inte 
kommer att leda till begränsningar på den militära verksamheten och därmed inte påtagligt 
försvåra utnyttjandet av totalförsvarets anläggning Malmens flygplats.

Mot bakgrund av att kommunen inte har beaktat de framförda invändningarna mot 
detaljplanen beslutade Länsstyrelsen 2019-11-28, med stöd av 11 kap 10§ PBL, att kommunens 
antagandebeslut ska överprövas. 

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING

Allmänt
Frågan för överprövningen gäller om ett genomförande av den antagna detaljplanen kan antas 
medföra att riksintresset för totalförsvarets militära del – Malmens flygplats inte tillgodoses. 

Tillämpliga bestämmelser
Ärendet prövas enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Av 2 kap 2 § framgår att planläggning ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
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och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 
kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas.

Av 3 kap 9§ miljöbalken (1998:808) framgår att mark- och vattenområden som har betydelse 
för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka 
totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för 
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Enligt 2 kap 5§ 1 och p PBL ska vid bland annat planläggning bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet samt till möjligheten att förebygga vatten- och luftföroreningar samt buller-
störningar.

Enligt 11 kap 10§ PBL ska Länsstyrelsen överpröva kommunens beslut bland annat om 
beslutet kan antas innebära att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken inte tillgodoses 
eller att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Om 
beslutet har en sådan innebörd ska Länsstyrelsen enligt 10 kap 11§ upphäva kommunens 
beslut.

Riksintresse för totalförsvarets militära del
Malmens flygplats har av Försvarsmakten pekats ut som riksintresse för totalförsvarets 
militära del enligt 3 kap 9§ miljöbalken. Motivering samt beskrivning av riksintressets 
geografiska omfattning m.m. framgår av Försvarsmaktens beslut 2018-12-17 med tillhörande 
bilagor såsom beskrivning av förekommande riksintresseanspråk i Östergötlands län. 
(FM2018-22570:1 bilaga 23) Till riksintresset hör flygplatsområdet med kringutrustning samt 
påverkansområden för hinderrestriktioner och buller. De områden som tidigare har benämnts 
influensområden kallas enligt senaste revideringen, efter Boverkets inrådan, 
påverkansområden.

Värdet av flygplatsen består i första hand av möjligheten att fortsatt nyttja en av få 
kvarvarande militära flygplatser för basering av huvuddelen av helikopterflottiljen, för 
grundläggande utbildning av flygförare, transportflygverksamhet samt flygutprovning. 
Samtliga militära flygplatser utgör även reservflygplatser vid pågående flygtjänst i händelse av 
otjänlig väderlek vid återgång till ordinarie flygplats för flygande enheter, eller vid 
nödsituationer. Försvarsmakten bedömer att det saknas såväl ekonomiska förutsättningar 
som andra motiv för att överväga nyetablering av militära flygplatser. Behovet av skydd för 
flygplatsen är därför mycket högt prioriterat.

Påverkansområdet för buller utgår från det tillståndsbeslut som meddelats för flygplatsen av 
Länsstyrelsen i Östergötland 2004-12-17 med ändring i viss del av regeringen 2008-05-22. 
För verksamhet på Malmens flygplats omfattas flygverksamhet med 42 000 flygrörelser per 
år, varav 24 500 flygrörelser med skolflygplan och 16 000 rörelser med helikopter, 3 700 
rörelser med transport- och specialflygplan samt 3000 rörelser med stridsflygplan. 
Verksamheten pågår såväl dagtid som kvällstid och påverkar därmed bebyggelseplaneringen i 
flygplatsens närhet, både beträffande flygbuller och hinderfrihet. Påverkansområdet för buller 
har av Försvarsmakten definierats som beräknade utomhusnivåer på LAmax 80 dBA för det 
definierade flygvägssystemet. Värdebeskrivningen anger att påtaglig skada på riksintresset 
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kan uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta hinder för vilken verksamhet som kan 
utföras på eller kring flygplatsen. Exempel på sådan åtgärd är uppförande av ny, alternativt 
större förändringar av befintlig störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör 
påverkansområde för buller eller annan risk.

Bedömning av påverkan på riksintresset 
Avgörande för bedömningen av planens lämplighet är i detta fall vilken påverkan den 
föreslagna bebyggelsen kan antas få på riksintresset. Här måste hänsyn tas till beslutets 
prejudicerande effekt och de långsiktiga behoven av att nyttja flygflottiljflygplatsen. 

Detaljplanen innebär tillskott av bostäder genom förtätning av befintlig bebyggelsemiljö inom 
område som påverkas av flygbuller från Malmens flygplats. Påverkansområdet hävdas som 
riksintresse enligt 3 kap 9§ miljöbalken av Försvarsmakten. Kommunen har ifrågasatt 
riksintressets utbredning. 

Kommunens motivering till att anta planen är att bostadsbyggandet har en hög 
angelägenhetsgrad, att bebyggelsetillskottet sker i en sedan tidigare etablerad bostadsmiljö, 
samt att bullerpåverkan är liten jämfört med de krav på störningsfrihet som idag ställs på 
andra flygplatser. 

Försvarsmakten motiv för gränsdragning av påverkansområdet bygger på tidigare 
tillståndsbeslut för flygplatsen som reglerar antal tillåtna flygrörelser över 80 dBA maxnivå. 
Vid en eventuell framtida ny miljöprövning kan, enligt Försvarsmaktens resonemang, kraven 
på bullerfrihet komma att höjas om fler bostäder har etablerats inom påverkansområdet. 

Av planhandlingarna framgår att vid planområdet är antalet flygrörelser begränsat till högst 
150 gånger per år. Kommunens utredningar visar därmed en långt större restriktivitet mot 
bullerstörning än vad fallet skulle bli med tillämpning av Trafikbullerförordningen (2015:216). 
Nämnda förordning ger uttryck för samhällets krav för att skydda människors hälsa och är en 
del av reformen med samordnade regler i miljöbalken och plan- och bygglagen med syftet att 
kravställandet ska bli lika vid tillämpning av båda lagstiftningarna. Trafikbullerförordningen 
gäller dock bara för civila flygplatser medan militär flygverksamhet är exkluderad. Därför är 
förordningens riktvärden inte tillämpliga i detta fall.  Gränserna för riksintressets 
påverkansområde bygger på erfarenheter från tidigare beslutade, och fortfarande gällande, 
regleringar enligt miljöbalken. Försvarsmaktens riksintresseanspråk har samma utbredning 
idag som innan de samordnade bullerreglerna infördes.  

Mot bakgrund av att det råder skillnader i regleringen avseende bullerriktvärden mellan olika 
slags flygverksamhet ser Länsstyrelsen oklarheter i hur riksintresset bör tillämpas när det 
gäller önskemål om nya tillskott av bebyggelse. Hur framtida miljömyndigheter kommer att 
tolka kraven på militär flygverksamhet i förhållande de krav som ställs på civila flygplatser är 
okänt men med beaktande av såväl prejudicerande effekter som flygplatsens långsiktiga behov 
kan det i vart fall inte uteslutas att ett genomförande av detaljplanen kan komma att försvåra 
flygplatsens framtida utnyttjande. Kommunen har vid planläggningen inte visat att det finns 
platsspecifika behov av att bygga just i det område som omfattas av den aktuella detaljplanen. 
Länsstyrelsens bedömning är att riksintresset väger tyngre i detta fall.

_______________________________________________________________
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I handläggningen av detta yttrande har förutom undertecknad medverkat 
samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson och miljöskyddshandläggare Thomas Lindvall.

Carl Fredrik Graf
Landshövding

Sofie Helgesson
Samhällsplanerare 

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
Försvarsmakten
Studentbostäder i Linköping AB
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 

Hur man överklagar
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen. Överklagandet ska skickas till 
Länsstyrelsen, ostergotland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 
Linköping.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden 
fick del av beslutet. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska 
överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Om 
överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna i ärendet till regeringen.
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