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Uppsala Flygklubb
Sundbro 423
743 82 Bälinge

Milj öprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt
miljöbalken för verksamhet vid flygfält på fastigheten
Sundbro 22:1 i Uppsala kommun
Verksamhetskod 63.50 enligt 24 kap. 5 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län avslår Uppsala
Flygklubbs, orgnr 817600-9747, förstahandsyrkande och huvudsakligen
andrahandsyrkandet om ändring av villkor 5 i tillstånd meddelat av
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län den 6 mars 2008, dnr
551-6293-04, ändrat av mark- och miljödomstolen, den 27 mars 2009, Mål nr M
1767-09. Tillståndet avser verksamhet vid Sundbro flygfält på fastigheten Sundbro
22:1 i Uppsala kommun.
Milj öprövningsdelegationen bifaller del av klubbens andrahandsyrkande om
ändring av villkor 5. Villkoret ska ha följande lydelse.
5. Under midsommarhelgen (fredag- söndag) får ingen flygverksamhet med
motordrivet flygplan eller modellflygplan med förbränningsmotor äga rum.
Om särskilda skäl föreligger får tillsynsmyndigheten meddela undantag från
ovanstående flygförbud ett år i taget för samhällsviktig flygverksamhet, främst
flygspaning efter skogsbränder.
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 Upsala Nya Tidning, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker
enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Uppsala flygklubb ansöker om ändring av villkoren i tillståndet enligt
miljöbalken att bedriva flygverksamhet vid Sundbro flygfält på så sätt att
samhällsviktig flygverksamhet får bedrivas alla dagar utan begränsningar eller krav
på undantag.
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Yrkanden
1 första hand: Tidsrestriktionerna enligt villkor 2 och flygförbuden enligt villkor 5
och 12 skall inte gälla vid s.k. uppdragsflygning för brandövervakning,
räddningstjänst m.m. och annan samhällsviktig flygverksamhet. Vid större tävling,
uppvisning eller liknande arrangemang på Sundbro flygfält får tillsynsmyndigheten
meddela undantag från tidsrestriktionerna enligt villkor 2 och 4 och från flygförbud
varannan söndag enligt villkor 12.
1 andra hand: Vid större tävling, uppvisning eller liknande arrangemang på
Sundbro flygfält samt vid s.k. uppdragsflygning för brandövervakning,
räddningstjänst m.m. och samhällsviktig flygverksamhet får tillsynsmyndigheten
meddela undantag från tidsrestriktionerna enligt villkor 2 och 4 och från flygförbud
enligt villkor 5 och 12.
Bakgrund
I två beslut (år 2008, dnr 551-6293-04, och år 2012, dnr 551-1627-10) har
Länsstyrelsen beviljat tillstånd enligt milj öbalken för flygverksamhet vid Sundbro
flygfält i Uppsala kommun och har samtidigt fastställt villkor för verksamheten.
Villkoren har delvis ändrats av Milj ödom stolen, Nacka Tingsrätt, år 2009 genom
dom i mål M1767-08 och av Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, år 2014
genom dom i mål M 1339-12.
Villkoren innehåller bland annat restriktioner för flygverksamhet med motordrivet
flygplan kvälls- och nattetid (villkor 2) samt förbud mot flygverksamhet med
motordrivet flygplan under midsommarhelgen (villkor 5) och varannan söndag
under sommaren (villkor 12). Tillsynsmyndigheten, Milj öförvaltningen i Uppsala
kommun får, enligt villkor 13, bevilja undantag från villkor 2 och villkor 12, men
inte från villkor 5.
Frivilliga flygkåren (FFK) är en organisation som på uppdrag av myndigheter och
samhällsviktiga företag bedriver samhällsnyttig flygverksamhet, i huvudsak i form
av olika former av spaning och inspektion, främst flygspaning efter skogsbränder
(brandflyg), men också t.ex. spaning efter skador på kraftledningar,
trafikbevakning, sjöbevakning m.m. FFK använder flygplan och ideellt arbetande
piloter från landets flygklubbar i sin verksamhet, däribland flygplan baserade på
Sundbro flygfält.
Brandflygverksamheten i Uppland bedrivs av FFK på uppdrag av Länsstyrelsen i
Uppsala län. Brandflygningarna fördelas årligen mellan flygklubbarna i Uppland
enligt ett jourschema. Beslut om flygning sker löpande av räddningstjänsten baserat
på aktuella brandriskprognoser eller kännedom om pågående bränder. FFK bedriver
också verksamhet vid speciella händelser som stormen Gudrun och 2014 års
skogsbrand i Västmanland. Sådant kan av naturliga skäl inte planeras i förväg och
FFK har generellt krav på att en flygning skall kunna påbörjas med två timmars
varsel.
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Konsekvenser av nuvarande villkor
För att kunna bedriva FFK-verksamhet vid Sundbro flygfält har Uppsala flygklubb
årligen begärt undantag från villkor 2 och 12. Tillsynsmyndigheten har varje gång
beviljat sådant undantag med förutsättning att kringboende informeras om
undantaget och att eventuella klagomål på "undantagsflygningar" rapporteras.
Eftersom undantag från villkor 5 inte kan ges har klubben under midsommarhelgen
tvingats basera om flygplan till Tierps flygplats, vilket både innebär en extra
kostnad, försening av flyginsatser och olägenhet för våra piloter.
Villkorens formulering innebär också att vid hastigt uppkomna händelser kan
flygplan baserade på Sundbro flygfält inte användas alls under midsommarhelgen.
Vid andra tillfällen med restriktioner uppstår en försening eftersom
tillsynsmyndigheten först måste kontaktas för att bevilja undantag.
Uppsala flygklubb behöver även lämna in en likalydande ansökan om undantag till
tillsynsmyndigheten varje år. Vi har frågat efter ett stående undantag men fått
besked att det inte kan ges eftersom det skulle innebära en de facto ändring av
villkoren. Istället har tillsynsmyndigheten uppmanat oss att ansöka om ändring av
dessa.
Under åren 2015 — 2017, sedan villkoren trädde i kraft i sin nuvarande faun, har
det hänt vid sammanlagt två tillfällen att det skett flygningar vid Sundbro flygplats
som utnyttjat undantaget till villkor 12 och det har inte vid något tillfälle hänt att vi
utnyttjat undantaget till villkor 2 eller behövt utföra en flygning under
midsommarhelgen. Behovet av "undantagsflygningar" varierar förstås mycket år
från år beroende på vädret under sommaren, jourschemats utformning, eventuella
särskilda händelser etc. men med tre års erfarenhet kan man ändå med säkerhet säga
att det är mycket ovanligt.
I jämförelse med att det totala antalet flygplansrörelser vid Sundbro flygplats som i
dag kan uppskattas till 10 000 per år (verksamhetstillståndet är giltigt upp till
20.000 rörelser per år) så är konsekvenserna av "undantagsflygningar" för
flygplatsens grannar vad beträffar bullerstörningar ytterst minimala. Några
klagomål från kringboende om de två genomförda "undantagsflygningarna" har inte
heller inkommit. Samtidigt innebär begränsningarna en betydande olägenhet för
flygklubben med tanke på vi, oavsett om flygningar faktiskt genomförs eller inte
har ett åtagande gentemot FFK och dess uppdragsgivare att under jourtid kunna
påbörja en flygning med två timmars varsel.

Handläggning
Ansökan kom in till Milj öprövningsdelegationen den 30 januari 2018. Ansökan
kungjordes i Uppsala Nya tidning och remitterades till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun. Yttranden har kommit in från nämnden
och flera närboende. Myndighetsyttrandet har kommunicerats med närboende.
Bolaget har fått tillfälle att bemöta inkomna yttranden.

Yttranden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför i huvudsak följande. Nämnden bedömer
att villkorsändringen utgör liten risk för påverkan på människors hälsa och miljön
om den bedrivs enligt vad som anges i ansökan.

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

BESLUT

4 (6)

2018-06-04

Dnr: 551-697-18

Miljöprtivningsdelegationen

Kristian Jönsson anför i huvudsak följande. Jag kan inte bo kvar på
fädernegården vid flygfältet eftersom överflygningar, buller och olycksfall vid fältet
ger hjärtklappning och högt blodtryck. Trots påstötningar på klubben följs inte ens
de regler som redan är beslutade. Tillsynen över verksamheten fungerar inte alls.
Inga tider får ändras i gällande tillstånd.
Ingemar Alm med flera anför i huvudsak följande. Flygklubben hänvisar till att
"några klagomål från kringboende" inte har inkommit. Det är fullständigt fel att
göra antagandet att de kringboende inte störs därför att klagomål inte inkommer
Skälet till att klagomål från kringboende inte framförs vid varje bullerstörning eller
överträdelse av villkoren är att vi kringboende efter många års erfarenhet vet att
flygklubben struntar i eventuellt klagomål och inte följer upp dessa med
förbättrande åtgärder. Det är t.ex. mycket sällan som någon svarar när man ringer
till flygklubben och någon annan kontaktväg erbjuds inte.
Det finns även anledning att erinra om att MPD:s beslut från år 2012 var ett resultat
av många års arbete och mödosam sammanvägning av intressen. Det har sedan
beslutet trädde i kraft inte skett några förändringar som föranleder ändringar i
villkoren. Frågan gäller istället i vad mån flygklubben följer gällande villkor och de
krav på bullerdämpande åtgärder som ställs i dessa. De kringboende har vid ett
flertal tillfällen via tillsynsmyndigheten Uppsala kommun utan framgång efterfrågat
rapport från flygklubben om vad som gjorts sedan MPD:s beslut år 2012.
Sammantaget finns det därmed inte några skäl till förändringar i MPD:s slutliga
villkor för flygtrafikbuller, flygförbud, flygvägar med mera vid Sundbro flygfält.

Klubbens bemötande
Beträffande yttrandet från Ingemar Alm med flera vill vi göra ett klargörande.
Man skriver att "den enda kontaktvägen till flygklubben är en telefon som i princip
aldrig besvaras". Det har alltid gått att nå flygklubben per post, sedan många år
även med e-post. Telefonen på flygfältet har en svarsfunktion som kopplas in om
ingen svarar. I svarsmeddelandet lämnas uppgift om direkttelefonnummer till
klubbfunktionärer för akuta ärenden och även uppgift om e-post med mera. Det är
alltså inga problem att få kontakt med klubben och vi kan konstatera att det kommer
in synpunkter på vår verksamhet genom flera olika kanaler.
Vi har redogjort för våra rutiner för klagomålshantering till milj öförvaltningen i
Uppsala kommun i samband med ett klagoärende år 2017. Milj öförvaltningen hade
inget att erinra mot vår redogörelse för detta och inte heller för vår redogörelse i
själva klagoärendet. I övrigt har vi inget att anföra utöver vad vi redan tagit upp i
vår ansökan.

Milj öprövningsdelegationens bedömning
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att ändringar av villkor med hänvisning till
24 kap. 8 § miljöbalken endast får komma till stånd om det är uppenbart att ett
villkor inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt, eller om ändringen är
påkallad av omständigheter som inte kunde förutses då tillståndet meddelades.

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

BESLUT

5 (6)

2018-06-04

Dnr: 551-697-18

Milj ö prövningsdel egation en

Vidare framgår av den praxis som följer av meddelade domar från Mark- och
milj ööverdomstolen och Högsta domstolen att ansökningar om att upphäva eller
mildra villkor ska behandlas restriktivt av prövningsmyndigheten, se bland annat
rättsfallen NJA 2010 sid. 77 samt MÖD 2002:6 sid. 56.
Klubbens argument att man ligger långt under det maximala antalet flygrörelser
som tillståndet medger och att de "undantagsflygningar" som genomförs under
helger är få menar Miljöprövningsdelegationen inte är relevant i detta ärende.
Syftet med flygförbud under helger är att närboende till fältet vet att vissa helger är
flygfria och att de kan planera för exempelvis uteaktiviteter utan att påverkas alls av
buller. Det framgår av närboendes yttranden hur viktigt det är att begränsningarna i
tillståndet bibehålls.
Tillsynsmyndigheten har inget att erinra angående ansökan om villkorsändring och
bedömer att den utgör liten risk för påverkan på människors hälsa och miljön om
den bedrivs enligt ansökan.
Milj öprövningsdelegationen delar inte tillsynsmyndighetens uppfattning. Klubbens
förstahandsyrkande är alltför långtgående för att kunna ändras genom
villkorsändring. Yrkandet bör avslås.
Andrahandsyrkandet bör av samma skäl i huvudsak avslås eftersom den inbegriper
att större tävling, uppvisning eller liknande arrangemang kan genomföras under
midsommarhelgen. Att ändra den delen av yrkandet som berör villkor 5, för
samhällsviktig flygning, framstår dock som rimligt Ändringen innebär att
samhällsviktig flygning får genomföras under midsommarhelgen, efter att
tillsynsmyndigheten meddelat undantag. Av redovisat underlag framgår att det
sannolikt är mycket sällan som den möjligheten behöver användas. Nuvarande
villkor 5 framstår därmed som delvis onödigt strängt. Därför ska yrkande om
ändring i den delen delvis bifallas.
Av motiveringen till tillståndet meddelat år 2008 framgår bland annat att
Milj öprövningsdelegationen bedömt att eftersom klubbens verksamhet är att
betrakta som fritidsverksamhet och både klubbens och närboendes intressen ska tas
i beaktande beslutade delegationen att varannan söndag och hela midsommarhelgen
ska vara helt fria från motorflyg.
Milj öprövningsdelegationen finner att det endast är en del av klubbens
andrahandsyrkande, delen om ändring av villkor 5, som kan hanteras inom ramen
för villkorsändring. Ändringen gäller samhällsviktig flygning som får genomföras
först efter att tillsynsmyndigheten medgett undantag från flygförbudet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen, se
bilaga 1.
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Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och
milj öskyddshandläggare Pia Persson Holmberg milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet
har berets av miljös ddshandläggare Lars Andersson.

22
Gunnar Ljungqv st

Pia Persson Holmberg

Lars Andersson

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Sändlista:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Uppsala kommun, Milj önämnden, 753 75 Uppsala
Göran Hartman, Åkerby, Nyåkers Kvarn 109, 755 92 Uppsala
Kristian Jönsson Lilla Nyåker, Åkerby, 755 92 Uppsala
Sören Sundmark, Lundbacken 118, 740 22 Bälinge
Dag Ramen, Lundbacken, 740 22 Bälinge
Ingemar Alm, Sundbro, 755 93 Uppsala
Rickard Alm, Sundbro 10, 755 93 Uppsala
Magnus Ekengren, Åkerby, Lilla Nyåker 8, 755 92 Uppsala

Akten
Milj öskyddsenheten (PPH)
Rättsenheten (GS + GL)

Besvärshänvisning Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Hur man överklagar
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska Ni
redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser
att det ska ändras. Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till
Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert
överklagande inte tas upp.
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