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Sammanfattning av ärendet 
Transportstyrelsen beslutade 2021-06-17 att bevilja Västervik kommuns ansökan om 
inrättande av banförlängning vid Västervik flygplats. Ett av villkoren i inrättandebeslutet 
är att kommunen får full nyttjanderätt över området, för att kunna uppfylla kraven på 
hinderfrihet vid flygplatsen. 

Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 17 februari 2022 information om 
att lantmäteriförrättning pågår gällande kommunens framförda yrkande om rådighet över 
hinderfrihet. Rådigheten över inflygningsområdet som kommunen yrkat på, innebär att de 
hinder som finns inom inflygningsytan i form av växande träd, får avlägsnas vid behov. Det 
får heller inte uppföras några nya anordningar som tränger in i ytan. 

Förvaltningen skriver att de har haft dialog med berörda fastighetsägare med avsikt att 
förvärva mark i anslutning till berört inflygningsstråk alternativt erhålla servitut för att 
kunna hantera hindersituationen. Några överenskommelser om markförvärv eller 
servitutsupplåtelser för att säkra kommunens rådighet till berörda markområden har 
hittills ej kunnat nås. 

Kommunstyrelsens förvaltning skriver att i ett senare skede, efter att villkoret (-n) för 
inrättandebeslutet från den 17 juni 2021 är uppfyllt och beroende på utvecklingen och 
kommunens framtida ambitioner avseende antalet flygrörelser och flygplatsens 
tillgänglighet, så kan investeringar komma att behöva göras vid flygplatsen. Det kan till 
exempel handla om banljus och skalskydd. Det kan också handla om organisering. 
Finansiering kan då delvis komma att ske genom till exempel landnings- och 
nyttjandeavgifter. I den mån investeringar inte täcks av flygplatsens nyttjare, föreslås de i 
kommande budgetarbeten i sedvanlig ordning för kommunal utveckling/investeringar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar  

att godkänna lämnad information och genomförande av åtgärder gällande 
lantmäteriförrättning, samt kompletterande utvecklingsarbete inom ramen för 
kommunfullmäktiges tidigare beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till förslaget till 
beslut. 

Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på grund av avsaknad av finansiering. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget till beslut. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna lämnad information och genomförande av åtgärder gällande 
lantmäteriförrättning, samt kompletterande utvecklingsarbete inom ramen för 
kommunfullmäktiges tidigare beslut. 

Deltar ej i beslutet 
Anna Bodjo (MP) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Lars-Inge Karlsson (KD) vill få följande fört till protokollet: KD har vid flera tillfällen tidigare 
röstat emot ytterligare satsningar på flygplatsen. Då en majoritet ändå beslutat att satsa 
på flygplatsen så stödjer jag nu förslaget till beslut för att de senaste investeringarna inte 
ska vara ”bortkastade” och förutsätter att kostnaden för Lantmäteriförrättningens beslut i 
huvudsak kan tas inom samhällsbyggnadsenhetens ram. 

Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Ulf Kullin, ledningskontoret 
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad 
Mikael Nilsson, enheten för samhällsbyggnad 
Rickard Ljunggren, enheten för samhällsbyggnad 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2022-02-17 
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