
 

  BESLUT 1 (3)

Datum Dnr/Beteckning 

2021-06-17 TSL 2020-7958 

Ert datum   

2021-02-08   

   

  Västerviks kommun 
Att. Mikael Nilsson 
Fabriksgatan 21 
593 80 Västervik 

 
 

  
  

Transportstyrelsen     
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Robert Jangfall 
Infrastrukturenheten 
Sektionen för luftrum och flygplatser 
robert.jangfall@transportstyrelsen.se 
010-495 37 01 

Telefax 011-185 256 

    

transportstyrelsen.se 
luftfart@transportstyrelsen.se 
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Part: 

Västerviks kommun 
Org nr: 212000-0779  
Fabriksgatan 21 
593 80 Västervik 

Beslut om tillstånd att inrätta flygplats 

Transportstyrelsens beslut 

Transportstyrelsen beviljar ansökan om inrättande av banförlängning vid Västervik flygplats. 

Tillståndet gäller från och med den 17 juni 2021 och tills vidare. 

Villkor 

Beslutet gäller under förutsättning att  

• sökanden får full nyttjanderätt över området. Detta för att kunna uppfylla kraven på 
hinderfrihet vid flygplatsen. 

• sökanden beaktar de yttranden som har lämnats av remissinstanserna. 

Redogörelse för ärendet 

Västerviks kommun har den 8 februari 2021 ansökt om tillstånd om inrättande av 
banförlängning med anledning av att den befintliga banan vid Västervik flygplats har 
förlängts med sammanlagt 399 meter. Underlaget som följde med ansökan har skickats på 
remiss till Länsstyrelsen i Kalmar län, Västerviks kommun och Försvarsmakten. 

Skäl för beslutet 

Transportstyrelsen meddelar med stöd av 6 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) tillstånd 
att inrätta en flygplats.  

Enligt 6 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) får ett sådant tillstånd meddelas endast om 
flygplatsen är lämplig från allmän synpunkt. Vid prövningen ska hänsyn särskilt tas till 
flygsäkerheten, relationen till övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret samt 
särskilda störningar. 
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Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap samt 5 kap 3 § miljöbalken (1998:808) tillämpas. Ett 
tillstånd som medverkar till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 
miljöbalken inte följs får meddelas endast om tillståndet förenas med de krav som behövs för 
att följa normen eller om det finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i 2 kap. 7 § 
tredje stycket miljöbalken. Ett tillstånd får inte meddelas i strid med en detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock 
mindre avvikelser göras. 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
 
Västerviks kommun;  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar genom delegation att lämna 
följande yttrande i rubricerat ärende: Miljö- och byggnadsnämnden bedömer inte att man har 
något att tillföra ärendet utan avstår från att lämna vidare synpunkter. 

 
Länsstyrelsen i Kalmar län har lämnat följande yttrande. Länsstyrelsen kan se att det verkar 
på flygfotona som om åtgärden redan är utförd mellan 2017 och 2019. Eventuella naturvärden 
som har funnits i området har redan försvunnit.  

 så det är viktigt att dessa inte påverkas negativt. Enligt artskyddsförordningen är 
det förbjudet att skada arten. Enligt Naturvårdsverket kan följande anses skada arten: åtgärder 
som på ett indirekt sätt skadar arten genom att till exempel de hydrologiska förhållandena på 
artens växtplats förändras.  
 
Verksamheten har prövats av Västerviks kommun eftersom det är en C-verksamhet. Ärendet 
har överklagats och hamnat hos Länsstyrelsen Kalmar län. När det gäller VA-frågor och 
dagvattenhantering hänvisar Länsstyrelsen till det som framkommer i överklagandet. Särskilt 
till punkt 5 och 7 i överklagningsärendet avseende Va-anläggningen och frågor kring 
installation av dagvattensystem och vad som kan krävas av dagvattenhanteringen kopplat till 
rullbanan. 
 
Transportstyrelsen har noterat att flygplatsägaren inte har full nyttjanderätt till området och att det 
pågår en lantmäteriförrättning gällande möjlighet till hinderfrihet. 
 

Transportstyrelsen finner sammantaget inget som visar att inrättandet av helikopterflygplatsen 
inte går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurserna samt med den för området gällande regionplanen eller kommunala 
översiktsplanen i enlighet med förordning (1998:896) om hushållning med mark- och 
vattenområden m.m. 
 
Transportstyrelsen bedömer ur flygsäkerhetssynpunkt samt med beaktande av remissyttranden 
att det inte föreligger något hinder att meddela det sökta tillståndet med fastställda villkor. 
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Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och ni ska ange vilket beslut 
som överklagas och vilken ändring ni vill ha. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten 
i Linköping men skickas till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping. Överklagandet ska ha 
kommit till Transportstyrelsen inom tre (3) veckor från det att ni tog del av detta beslut eller, 
om ni företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, 
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av flygplatsinspektör, Mahmoud Mostafa. Föredragande har 
varit flygplatsinspektören Robert Jangfall. 
 
Mahmoud Mostafa  
Flygplatsinspektör  
 
Kopia till: 
Försvarsmakten 
exp-hkv@mil.se 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
kalmar@lansstyrelsen.se  
 
Västerviks kommun 
vasterviks.kommun@vastervik.se 
 

Upplysningar 

• Fakturering kommer att ske i enlighet med Transportstyrelsens avgiftsföreskrifter. 
 

Bilagor 

• Remissvar från berörda instanser. 
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Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010–223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 
Besöksadress Regeringsgatan 1 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

Yttrande över ansökan om inrättandeprövning av 
banförlängning vid Västerviks flygplats 

Transportstyrelsen har inkommit med en begäran om synpunkter på rubricerat ärende.  

Ärendet 
Västerviks kommun har ansökt om inrättandeprövning av banförlängning vid Västerviks flygplats. 
Transportstyrelsen prövar frågor om tillstånd att inrätta eller bygga om flygplatser samt fastställer 
villkor för tillståndet. 

Länsstyrelsens synpunkter 

Natur 
Länsstyrelsen kan se att det verkar på flygfotona som om åtgärden redan är utförd mellan 2017 och 
2019. Eventuella naturvärden som har funnits i området har redan försvunnit. 
 

 så det är viktigt att dessa inte påverkas 
negativt. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att skada arten. Enligt Naturvårdsverket kan 
följande anses skada arten: åtgärder som på ett indirekt sätt skadar arten genom att till exempel de 
hydrologiska förhållandena på artens växtplats förändras. 

Tillåtlighet miljöfarlig verksamhet 
Verksamheten utgörs av en anmälningspliktig C-verksamhet enligt miljöprövningsförordningen. 
Anmälan har gjorts till kommunen på ett korrekt sätt.  

Buller 
Verksamhetsbuller regleras i kommunens beslut avseende den anmälningspliktiga C-verksamheten. 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter avseende buller. 

Förorenade områden 
Inga kända förorenade områden berörs. Frågan bedöms ej aktuell i detta ärende. 

 

 
Transportstyrelsen 

 luftfart@transportstyrelsen.se 
TSL 2020-7958 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering  
Verksamheten har prövats av Västerviks kommun eftersom det är en C-verksamhet. Ärendet har 
överklagats och hamnat hos Länsstyrelsen Kalmar län. När det gäller VA-frågor och 
dagvattenhantering hänvisar Länsstyrelsen till det som framkommer i överklagandet. Särskilt till 
punkt 5 och 7 i överklagningsärendet avseende VA-anläggningen och frågor kring installation av 
dagvattensystem och vad som kan krävas av dagvattenhanteringen kopplat till rullbanan. 
 

Deltagande 

Beslut att avge detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för samhällsbyggnadsenheten Pär 
Hansson efter föredragning av planarkitekt Maria Paananen. I ärendet har även 
miljöskyddshandläggare Mikael Anjar Ödegården, vattenplanerare Eva Hammarström och 
naturvårdshandläggare Kicki Ringdahl deltagit. 

 

Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift 
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(BIV)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Transportstyrelsen,  

Robert Jangfall 

2021-02-24 TSL 2020-7958 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,  

Gill Hermansson Wolff, 

fysplan@mil.se 

            

Yttrande över ansökan gällande banförlängning vid Västervik 
flygplats, Västerviks kommun, Kalmar län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  

 

För frågor i ärendet, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

  

Gustafsson, Ulrika 

Tf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Transportstyrelsen, genom 

Robert Jangfall   robert.jangfall@transportstyrelsen.se 

 



Västerviks kommun, Miljö- och byggnadskontoret, 593 80 Västerv k, Besöksadress: Lunnargatan 1 
Vxl: 0490-25 40 00, E-post mbn@vastervik.se, Webbplats: www.vastervik.se 

DELEGATIONSBESLUT  
 Diarienummer 

2021-05-21 2021-241 

 Beslutsnummer 

 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 2021-272 

  
 
Transportstyrelsen 
luftfart@transportstyrelsen.se 
 
60173 Norrköping 
Sverige 

Mommehål 1:29 – Beslut om yttrande i ärende TSL 
2020-7958 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar genom delegation att lämna följande yttrande i 
rubricerat ärende: 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer inte att man har något att tillföra ärendet utan 
avstår från att lämna vidare synpunkter.  

 

Lars Kåremyr 
Miljöchef 
 
Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia: Akten 
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