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Tillståndbeslut för Åre Östersund Airport 

 
Dom i Miljödomstolen, Östersunds Tingsrätt, 2008-11-13, M 1786-07 

Dom i Miljööverdomstolen, Svea Hovrätt 2009-11-03, M 9889-08 

Beslut i Högsta domstolen, 2010-12-01, mål nr T 5542-09 

 

Tillstånd: 
 

Miljödomstolen lämnar Swedavia tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Åre 

Östersund Airport inom fastigheten Östersund Kungsgården 5:1 omfattande högst 19 260 

flygrörelser per år, varav 19 110 i civil luftfart (dock högst 11 260 flygrörelser med tunga 

flygplan) och 150 flygrörelser i militär luftfart. 

 

Tillståndet innefattar också rätt för Swedavia att, vid förekommande behov, utföra och ta i 

drift följande om-, ny- och tillbyggnader. 

 

Terminalbyggnaden, uppställningsplatser, parkering och anslutningsvägar, utbyggnad för 

parkering, tvätt, service och underhåll av egna fordon samt brandövningsplats. 

 

Tillståndet får tas i anspråk oaktat det inte har vunnit laga kraft. 

 

Villkor: 
 

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska anläggningen och verksamheten, inbegripet 

åtgärder för att minska utsläpp och störningar i omgivningen, utformas och bedrivas i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgivit i ansökningshandlingarna eller i 

övrigt åtagit sig i målet. 

 

2. Landningar ska företrädesvis ske på bana 12 och starter ska företrädesvis ske på bana 30 

under förutsättning att flygsäkerheten inte äventyras. 

 

3. Upphävt (MÖD 091103). 

 

4. Bostäder för permanentboende samt vård- och undervisningslokaler som vid beräkning av 

bullerområden utomhus exponeras för FBN 60 dB(A) eller mer ska bullerisoleras i skälig 

omfattning efter samråd med tillsynsmyndigheten och fastighetsägaren. Målet med åtgärderna 

ska vara att flygbullernivån FBN inomhus inte överstiger 30 dB(A) och att den maximala 

ljudnivån i bostäder nattetid samt i lokaler som används nattetid inte överstiger 45 dB(A). 

 

5. Uppsamling av avisningsmedel för flygplan ska ske med stor omsorg och med syfte att 

eftersträva en hög uppsamlingsgrad i nu installerade uppsamlingsanordningar (MÖD 091103). 

 

6. Allt spillvatten från verkstäder, tvätthallar och liknande utrymmen där avloppsvattnet kan 

bli förorenat av olja ska behandlas i oljeavskiljare innan det leds vidare till det kommunala 

spillvattennätet. 



 

 

 

7. Tankar för lagring av drivmedel och andra miljöfarliga ämnen ska vara invallade med en 

invallad volym motsvarande den största tankens volym plus 10 % av övriga – inom samma 

område – tankars volym (MÖD 091103). 

 

8. Swedavia ska utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder beträffande användning av 

miljöklassade fordon och bränslen vid egna transporter i verksamheten. Swedavia ska därefter 

i miljörapporten till tillsynsmyndigheten redovisa genomförandet av handlingsplanen. 

 

9. Ett kontrollprogram ska finnas som medger en tillräckligt säker kontroll av att 

verksamheten bedrivs inom givna föreskrifter och villkor till skydd för människors hälsa och 

miljön. Programmet ska även innefatta undersökning av harrbeståndet i Lövtorpsbäcken och 

hur detta påverkas av utsläpp till vatten från verksamheten. 

 

Övrigt 
 

Miljödomstolen finner att den gjorda miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap 

miljöbalken. 

 

Verksamheten enligt detta tillstånd skall vara igångsatt inom 10 år från det att denna dom 

vunnit laga kraft vid äventyr att tillståndet förfaller. Swedavia ska genast underrätta 

tillsynsmyndigheten när tillståndet tas i anspråk. 

 

Miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap 25 § miljöbalken till tillsynsmyndigheten att 

utfärda ytterligare skyddsföreskrifter med anledning av brandövningsverksamhet samt 

verksamhet gällande tvätt, garage och verkstad för fordon inom fastigheten. Skäliga 

skyddsåtgärder med anledning av buller från helikopterrörelser får bestämmas av 

tillsynsmyndigheten. 

 


