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Information till miljörapport för 2021, Försvarsmaktens
verksamhet vid Visby Airport
Nedan redovisas information gällande Försvarsmaktens verksamhet vid Visby
Airport.
Tillståndsgiven och faktisk produktion
Tillståndet omfattar 5 750 militära flygrörelser. Under 2021 har 1 712 militära
flygrörelser genomförts.
Avvikelser
Under 2021 inträffade ett drivmedelsläckage i samband med tillsyn av en
anläggning. Avhjälpandeåtgärder har genomförts och kommunicerats med
tillsynsmyndigheten (FIHM), även Swedavia har fått information om händelsen
och genomförda åtgärder.
Gällande villkor i tillstånd
1. Försvarsmakten bedömer att verksamheten bedrivs i huvudsak i enlighet
med vad som anges i tillståndsansökan. Villkoret bedöms därmed vara
uppfyllt.
3. Reversering har inte skett mellan 22.00 och 06.00 under 2021.
5. Försvarsmakten har fått uppgifter av Luftfartsverket för uppföljning av
villkoret. Nio startande och fyra landande flygfarkoster har flugit under
3000 meter i det område som ska undvikas. F 17 kommer att se över om
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något förtydligande kan göras utöver de styrningar som finns i dagsläget.
Flygplanen är av sådant slag att de sannolikt inte medfört några betydande
bullerstörningar.
7. Under 2021 gjordes totalt 1 712 militära flygrörelser varav 1 239 stycken
genomfördes med JAS 39. F 17 gör, med hjälp av konsult, en utredning
över vilka bostäder för permanentboende som eventuellt kan ha utsatts för
de ljudnivåer som anges i villkoret. Preliminärt har ingen bostad utsatts
för sådana ljudnivåer, utredningen är dock inte färdigställd.
8. Analys av trafikutfallet och bedömning av vilka byggnader som kan
omfattas av bullerskyddsåtgärder pågår, se villkor 7. Teoretiska
beräkningar av flygbuller har genomförts för åren 2015-2019.
10. Om militära flygfarkoster behöver avisas så beställs tjänsten av Swedavia.
13. För närvarande är det för vissa av Försvarsmaktens flygfarkoster endast
möjligt att använda urea som halkbekämpningsmedel.
14. Försvarsmakten arbetar kontinuerligt med att uppfylla kraven i villkoret.
Villkoret bedöms uppfyllas.
15. Villkoret bedöms uppfyllas.
19. Villkoret uppfylls.
20. Under övningar befinner sig människor som på flygplatsen som normalt
inte arbetar där. Inför övningar upprättas särskilda miljöannex för att
säkerställa att kraven i miljötillståndet uppfylls.
21. Ej aktuellt.
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Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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