Miljövillkor för verksamheten på Sundbro flygfält.
I en serie beslut och domar har länsstyrelsen i Uppsala län (år 2008 och 2012) samt (Mark- och)
miljödomstolen (år 2009 och 2014) fastställt miljömässiga villkor för verksamheten på Sundbro flygfält.
Villkoren är svåra att direkt läsa ut ur besluten/domarna eftersom punkter successivt tillkommit, ändrats och
upphävts. Denna sammanställning visar de slutligt gällande villkoren sedan Mark- och miljööverdomstolen
inte beviljat prövningstillstånd av Mark- och miljödomstolens sista beslut.
Numren på respektive villkor motsvarar numreringen i länsstyrelsens beslut av år 2008 och 2012. Efter varje
villkor anges i vilka beslut/domar som villkoret införts, ändrats eller upphävts.

1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas huvudsakligen i enlighet med vad
Uppsala Flygklubb angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. Sådana mindre ändringar av
verksamheten som avses i 5 § tredje stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
skall anmälas på det sätt som anges i 22 § samma förordning till tillsynsmyndigheten.
(Länsstyrelsen 2008)
2. Motordrivet flygplan som disponeras av Uppsala Flygklubb eller av medlem i Uppsala Flygklubb eller
flygplan som är stationerat på Sundbro flygfält får endast använda fältet för start under nedanstående
tider.
Måndag – torsdag
Fredag
Lör-, sön-, helgdag
samt helgdagsafton

kl. 8.00 – 20.00
kl. 08.00 – 17.00
kl. 09.00 – 17.00

Klubben ska verka för att dessa tider hålls av utifrån kommande plan.
Under övrig tid får inte mer än två starter per kalenderdygn förekomma.
(Länsstyrelsen 2008, ändrat av Miljödomstolen 2009)
3. Skolflygning med så kallad ”touch and go” får förutom restriktionerna i villkor 2 inte förekomma
måndag – torsdag kl. 18.00 – 20.00 samt lör-, sön-, och helgdag kl. 15.00 – 17.00.
(Länsstyrelsen 2008, ändrat av Miljödomstolen 2009)
4. Uppsala Flygklubb får endast använda eller för användning upplåta flygfältet för flygning med radiostyrt
modellflygplan med förbränningsmotor under nedanstående tider.
Måndag – torsdag
Fredag
Lör-, sön-, helgdag
samt helgdagsafton

kl. 8.00 – 20.00
kl. 08.00 – 17.00
kl. 09.00 – 17.00

(Länsstyrelsen 2008, ändrat av Miljödomstolen 2009)
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5. Under midsommarhelgen (fredag – söndag) får ingen flygverksamhet med motordrivet flygplan eller
med modellflygplan med förbränningsmotor äga rum.
(Länsstyrelsen 2008, ändrat av Miljödomstolen 2009)
6. (Upphävt.)
(Länsstyrelsen 2008, ändrat av Miljödomstolen 2009, upphävt av Mark- och miljödomstolen 2014)
7. Flygning med radiostyrt modellflygplan får endast ske med plan som uppfyller en bullernivå på högst 78
dB(A) på 10 meters avstånd.
Flygning med radiostyrt modellflygplan får endast ske över Sundbro flygfält och inte över angränsande
fastigheter eller allmän väg.
(Länsstyrelsen 2008, ändrat av Miljödomstolen 2009)
8. Kemikalier och farligt avfall skall förvaras under tak inom tät, invallad och avloppslös yta.
Förvaringsutrymmet skall vara låsbart för att förhindra obehöriga tillträde. Farligt avfall skall förses med
korrekt märkning i väntan på borttransport för slutligt omhändertagande. Dieseltanken skall vara försedd
med invallning senast den 31 mars 2010.
(Länsstyrelsen 2008)
9. Innehållet i beslutet skall delges alla medlemmar i Uppsala Flygklubb och i dess dotterklubbar. Villkoren
i beslutet ska läsas upp vid Uppsala Flygklubbs och dess dotterklubbars årsmöten och konsekvenserna
vid ett eventuellt villkorsbrott skall klargöras för samtliga medlemmar.
(Länsstyrelsen 2008)
10. Uppsala Flygklubb skall ha tydliga regler för hur inkomna klagomål ska tas emot och hanteras. Dessa
regler skall tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och delges alla medlemmar samt de närboende
som så önskar.
(Länsstyrelsen 2008)
11. De motordrivna flygplan som disponeras av Uppsala Flygklubb eller av privatperson och som är
stationerade på Sundbro flygfält ska vid motorbyte, vid behov bullerdämpas så att de i bullerhänseende
inte bullrar mer än en Cessna 172 i bullerdämpat utförande (montering av ljuddämpare).
Vidare ska vid inköp eller hyra av nya eller begagnade motordrivna flygplan för stationering vid
Sundbro flygfält Uppsala Flygklubb tillse att flygplanen är bullerdämpade så att de i bullerhänseende
inte bullrar mer än en Cessna 172 i bullerdämpat utförande.
För motordrivna flygplan som disponeras av privatperson och som är stationerade på Sundbro flygfält
gäller ovanstående krav från och med 2016 om det är tekniskt och säkerhetsmässigt möjligt för planet i
fråga.
(Länsstyrelsen 2012, ändrat av Mark- och miljödomstolen 2014)
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12. Under sommarperioden den 15 juni - 15 augusti får under varannan söndag i vecka med ojämnt
veckonummer ingen verksamhet med motordrivet flygplan äga rum. Under sådan flygfri söndag gäller
inte regeln i villkor 2 om att tillåta två starter per kalenderdygn.
(Länsstyrelsen 2012)
13. Vid större tävling, uppvisning eller liknande arrangemang på Sundbro flygfält samt vid s.k. uppdragsflygning för brandövervakning, räddningstjänst m.m. och samhällsviktig flygverksamhet får
tillsynsmyndigheten meddela undantag från tidsrestriktionerna enligt villkor 2 och 4 och från flygförbud
varannan söndag enligt villkor 12.
När tillsynsmyndigheten meddelar undantag för tävling, uppvisning eller liknande arrangemang enligt
ovan, ska tillsynsmyndigheten samtidigt besluta om motsvarande flygfri tid så att det totala antalet
flygfria helgdagar under 30 dagar före och efter tävlingshelg inte minskas.
(Länsstyrelsen 2012, ändrat av Mark- och miljödomstolen 2014)
14. Skolflygning med så kallad "touch and go" och segelflygsuppdragning får förutom restriktionerna i
villkor 2 och 3 inte förekomma under långfredag, påskdagen, Kristi himmelsfärdsdag, pingstdagen, alla
helgons dag, juldagen och annandag jul.
(Länsstyrelsen 2012)
15. Bana 06/24 ska ändras till läge 08/26 senast den 31 december 2012.
(Länsstyrelsen 2012)
16. Uppsala Flygklubb ska tillse att de flygvägar som angetts i ansökan följs av alla medlemmar i klubben
samt att tydlig och lättillgänglig information om gällande flygvägar finns att tillgå för på Sundbro
flygfält stationerade plan samt för gästande plan.
(Länsstyrelsen 2012)
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