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'stockholm@lansstyrelsen.se'; 'uppsala@lansstyrelsen.se';
'vastragotaland@lansstyrelsen.se'; 'skane@lansstyrelsen.se';
'blekinge@lansstyrelsen.se'; 'gotland@lansstyrelsen.se';
'dalarna@lansstyrelsen.se'; 'gavleborg@lansstyrelsen.se';
'norrbotten@lansstyrelsen.se';
'vasterbotten@lansstyrelsen.se'; 'jamtland@lansstyrelsen.se';
'halland@lansstyrelsen.se'; 'jonkoping@lansstyrelsen.se';
'kalmar@lansstyrelsen.se'; 'kronoberg@lansstyrelsen.se';
'sodermanland@lansstyrelsen.se';
'vasternorrland@lansstyrelsen.se'; 'orebro@lansstyrelsen.se';
'ostergotland@lansstyrelsen.se';
'vastmanland@lansstyrelsen.se'; 'varmland@lansstyrelsen.se';
'exp-hkv@mil.se'; kontaktcenter@stockholm.se;
'sigtuna.kommun@sigtuna.se';
'upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se';
'kommun@upplands-bro.se'; 'kommun@vallentuna.se';
'sollentuna.kommun@sollentuna.se'; 'tabykommun@taby.se';
'norrtalje.kommun@norrtalje.se';
'kommunstyrelsen@sundbyberg.se';
'uppsala.kommun@uppsala.se'; 'knivsta@knivsta.se';
'kommun@habo.se'; 'kommun@nykoping.se';
'kommun@linkoping.se'; 'info@vasteras.se';
'kommun@kalmar.se'; 'lunds.kommun@lund.se';
'trelleborgs.kommun@trelleborg.se';
'regiongotland@gotland.se'; 'kommun@orebro.se';
'kommunstyrelsen@ostersund.se';
'kommunstyrelse@jonkoping.se'; 'umea.kommun@umea.se';
'kommun@kommun.kiruna.se'; 'kommun@harryda.se';
'lerums.kommun@lerum.se'; 'kommun@kungsbacka.se';
'kommunstyrelsen@halmstad.se'; 'info@engelholm.se';
'helsingborg@helsingborg.se'; 'kontaktcenter@helsingborg.se';
'kommunstyrelsen@malmo.se'; 'malmostad@malmo.se';
'stadshuset@ronneby.se'; 'kommunstyrelsen@vaxjo.se';
'kommunstyrelsen@ljungby.se';
'stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se';
'goteborg@goteborg.se'; 'karlstadskommun@karlstad.se';
kommunen@ornskoldsvik.se; info@vilhelmina.se;
kommun@vanersborg.se; trollhattans.stad@trollhattan.se;
kommun@herjedalen.se; sundsvalls.kommun@sundsvall.se;
timra.kommun@timra.se; skovdekommun@skovde.se;
kundtjanst@skelleftea.se; kommun@pajala.se;
norrkoping.kommun@norrkoping.se; kommun@lycksele.se;
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lulea.kommun@lulea.se; kommun@kristianstad.se;
kommun@kramfors.se; ks@storuman.se;
kommun@hagfors.se; post@gallivare.se;
mora.kommun@mora.se; kommun@borlange.se;
kommun@arvidsjaur.se; info@arlandaairport.se;
info@arvidsjaurairport.se; bleinfo@dalaflyget.se;
mxxinfo@dalaflyget.se; info@brommaairport.se;
airport@gallivare.se; info@landvetterairport.se;
flygplats@hagfors.se; halmstadcityairport@halmstad.se;
info@htairport.se; info@jonkopingairport.se;
flyget@kalmarairport.se; karlstadairport@karlstad.se;
info@kirunaairport.se; info@hkairport.se;
info@kidairport.com; Info@linkopingcityairport.se;
info@luleaairport.se; info@lyckseleairport.se;
info@malmoairport.se; ola.matsson@nrkairport.se;
airport@pajala.se; info@ronnebyairport.se; info@skavsta.se;
info@skellefteaairport.se; anders.lofvenborg@skovde.se;
info@sdlairport.se; airport@herjedalen.se;
Anders.fredriksson@serneke.se; airport.ESST@torsby.se;
info@fyrstadsflyget.se; info@umeaairport.se;
johan.hagelberg@southlaplandairport.com;
info@visbyairport.se; operations@vasterasairport.se;
info@smalandairport.se; info@ostersundairport.se;
info@aghairport.se; servicecenter@orebroairport.se;
info@oer.se; 'info@swedavia.se'; 'info@flygplatser.se';
'info@svensktflyg.se'; 'info@ksak.se'; 'info@aopa.se';
'info@ntmcalc.org'
'marie.becker@regeringskansliet.se';
'stefan.g.andersson@regeringskansliet.se';
Moa.Ek@Naturvardsverket.se;
Per.Andersson@naturvardsverket.se;
kerstin.blom.bokliden@skl.se;
patrik.hultstrand@folkhalsomyndigheten.se;
'magnus.lindqvist@boverket.se'; 'lina.weinmann@mil.se';
'jan.skoog@trafikverket.se'; 'karin.blidberg@trafikverket.se';
'Lina.Andersson@transportstyrelsen.se';
'marie.hankanen@transportstyrelsen.se';
'annika.lindell@transportstyrelsen.se';
Therese.Sjoberg@transportstyrelsen.se;
'peter.larsson@flygplatser.se'; 'magnus.swahn@ntmcalc.org';
'anna.wilson@svensktflyg.se'; 'ars.hjelmberg@aopa.se';
'mhn@umea.se'; 'mikael.gullmar@saabgroup.com';
'niclas.wiklander@lfv.se';
'alice.kempe@energimyndigheten.se';
Anna.Lindberg@Naturvardsverket.se;
Joel.Grede@Naturvardsverket.se;
Lisa.Johansson@Naturvardsverket.se
Förslag om upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd
om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av
flygplatser (NV 2008:6)
Konsekvensutredning upphävande allmänna råd.pdf

Angående förslag om upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för
flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser (NV 2008:6)
Naturvårdsverket har genomfört en översyn av Naturvårdsverkets allmänna råd om
riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser (NFS 2008:6).
Arbetet har pågått sedan 2015 och under den tiden har förslag till förändringar av de
allmänna råden remitterats i två omgångar.
Sedan synpunkterna från remissinstanserna beaktats har Naturvårdsverket nu tagit fram
ett förslag som innebär att de allmänna råden upphävs och att vi fortsättningsvis vägleder
om bl.a. flygbuller på annat sätt. Ny vägledning inom området publicerades på
Naturvårdsverkets hemsida under sommaren 2018.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Flygplatser-ochflygplatsverksamhet/Buller-fran-flygtrafik/
Genom den här remissen bereds ni tillfälle att lämna synpunkter på förslaget att upphäva
de allmänna råden och den konsekvensutredning Naturvårdsverket tagit fram.
Synpunkter lämnas senast den 9 november 2018. Skicka synpunkterna till
registrator@naturvardsverket.se med angivande av ärendenummer NV-06998-15
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