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Inbjudan till samråd angående Göteborg Landvetter Airports ansökan om 
nytt miljötillstånd och ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalkens 
bestämmelser 
 
Göteborg Landvetter Airport ägs av Swedavia AB och är en flygplats med 
nationell och internationell trafik vars syfte är att tillgodose västra Sveriges 
behov av flygtransporter.  
Göteborgsregionen är en expansiv region med ett stort behov av en 
fungerande infrastruktur, både för turismen och för industrin. Med de 
prognoser som tagits fram för de närmaste 25 åren och mot bakgrund av 
regionens starka tillväxt och rådande branschförutsättningar, har Swedavia 
därför beslutat att ansöka om ett nytt miljötillstånd enligt miljöbalkens 
bestämmelser som ger möjlighet att öka flygverksamhetens omfattning från 
dagens 80 000 flygrörelser till 120 000 flygrörelser per år.  
Ansökan avser dessutom om- och tillbyggnader av anläggningar inom 
flygplatsen. Ansökan avser däremot inte någon ny landningsbana, ej heller 
någon förlängning av befintlig bana. 
  
Fullständig ansökan beräknar Swedavia att lämna in till miljödomstolen 
under 2011. 
 
Swedavia avser även att under 2010 ansöka om ändringstillstånd för 90 000 
flygrörelser enligt 16 kap miljöbalken. Anledningen till detta är att 
efterfrågat antal flygrörelser sannolikt kommer att överstiga 80 000 
(nuvarande tillstånd) innan ett nytt miljötillstånd för en mer omfattande 
utökning av verksamheten har kunnat erhållas.  
 
Ni inbjuds därför in till samråd angående ovan nämnda ansökningar 
onsdagen den 21 april 2010, kl 09.00-10.30, i Kommunhuset, Lerum. 
 
Vid samrådet kommer närmare information att lämnas om verksamhetens 
omfattning, utformning, förväntade miljöpåverkan samt utkast till 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning för respektive 
ansökan. Ni bereds möjlighet att lämna synpunkter på bl.a. 
miljökonsekvensbeskrivningarnas omfattning och utformning.  



 
Ett skriftligt samrådsunderlag bifogas inbjudan. Av underlaget framgår de 
planerade verksamheternas omfattning, utformning, lokalisering och den 
förväntade miljöpåverkan för respektive ansökan.  
 
Även skriftliga synpunkter i ärendena kan lämnas och mottas per post eller 
E-post, adresserat karin.larsson@swedavia.se alternativ Göteborg 
Landvetter Airport, att Karin Larsson, 438 80 Landvetter  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Sandra Brantebäck 
 
Miljöchef Göteborg Landvetter Airport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 


