
Värna våra flygfält i framtiden

Tips för att minska risken att bli av med 
sin idrottsarena





När stadens
utbyggnad
fortsätter och
man inte
accepterar
olämpligheten
med flygfältet



Samhället är under ständig förändring

• Det finns inga garantier för framtiden. Är det 
samhällsviktig förändring och flygfältet 
ligger där så kan man bli av med sin arena. 
Kan vara en väg, järnväg, sjukhus, industrier, 
bostäder…
• Stadsplanering – detaljplan

Syftet med detaljplanering är att reglera och 
fastställa en lämplig användning av mark- och 
vattenområden. Användningen regleras med 
planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska ha 
stöd i plan- och bygglagens fjärde kapitel och följa 
Boverkets föreskrifter om detaljplan.

• Jordbruksmark värderas idag 
annorlunda. Bedömningen är att vi inte 
har tillräckligt mycket jordbruksmark



Denna rätt har vi vid tvångsinlösen

Det framgår av regeringsformen (2 kap 15 §) [2] att varje svensk medborgares egendom idag är 
tryggad av rättsordningen,

"genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom 
expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av 
mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen."

Ersättning ska betalas till den som lider skada. Det sägs i paragrafens andra stycke att

"den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara 
tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken 
det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är 
betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt 
grunder som anges i lag."



Denna rätt har vi vid tvångsinlösen

Enligt 4 kap. 1§ Expropriationslagen (1972:719) [3] skall ersättningen motsvara 
marknadsvärdet, i många fall med tillägg av 25 procent.

"För en fastighet, som exproprieras i sin helhet, skall, i den mån inte annat följer av vad 
som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens 
marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, skall intrångsersättning betalas med 
ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer 
genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, 
skall även sådan skada ersättas. Expropriationsersättning skall dock inte betalas för mark 
eller annat utrymme som ingår i allmän väg och som enligt en detaljplan skall användas för 
en sådan allmän plats för vilken kommunen är huvudman. Därutöver ska ytterligare 
löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 25 procent av marknadsvärdet 
respektive marknadsvärdeminskningen. Detta gäller dock inte när expropriation sker för 
ändamål som avses i 2 kap. 7 §."



RF: Anläggnings- och 
idrottmiljöpolitiskt 
program för Svensk idrott:

Flera idrotter har märkt av att det 
blivit svårare att få tillgång till 
idrottsmiljöer i form av mark, luft och 
vatten. Denna tillgång måste 
säkerställas och tillståndshanteringen 
måste förenklas. RF ska därför verka 
för att myndigheter, kommuner och 
markägare ger de förutsättningar som 
krävs för att idrottsrörelsen ska kunna 
genomföra sina aktiviteter. 
Idrottsrörelsen måste ha en bra 
dialog och samverkan med berörda 
myndigheter och andra aktörer.



Syns man inte finns man 
inte – intressepolitik

• Ha bra kontakt med ert idrottsdistrikt – de 
har nätverk in i politiken.

• Delta när idrotten bjuds in att träffa 
tjänstemän och politiker (kommun och 
region) anordnas minst en gång per år ofta 
på initiativ av idrottsdistriktet

• Uppvakta, boka egna möten och presentera 
föreningen inom kommunen.

• Finns det andra lobbyorganisationer att 
vara med i?

• Företagsföreningar.



Bedriv 
samhällsnyttigverksamhet

• Barn- och ungdomsverksamhet

• 65+

• Föreningsdemokrati

• Brandflyg, FFK, hemvärnet m.m.

• Biologisk mångfald (sköt flygfältet så det gynnar 
biologisk mångfald)



Fördelar på sikt

• Flygsportarenor ses som en 
naturvårdsresurs!

• Bättre ekonomi – ev. bidrag & skötsel 
(på sikt)

• Ökad kunskap om verksamhetens 
påverkansområden

• Kunskap om vilka arter som finns på 
området

• En positiv miljöaspekt (se ISO 14001)

• Attrahera nya samarbetspartners och 
underlätta myndighetskontakter och 
med ”naturvänner”



Bedriv 
samhällsnyttigverksamhet

• Paraflygverksamhet

• Samverka med andra föreningar (om anläggningen 
kan användas av fler idrotter verksamheter tänk inte 
bara flygsport kan vara PRO, bågskytte massor)

• Var med när kommunen arrangerar saker, alltifrån 
prova-på dagar till karnevaler

• Destinationen 

o Prova-på - berätta för destinationsbolag, 
kommunen och företagsledare om prova-på 
verksamheten



Bedriv 
samhällsnyttigverksamhet

Har du fler exempel på 
samhällsnyttigverksamhet?



Boråsmodellen

• Flygplatsföreningen består av en styrelse av de tre 
flygsportföreningarna på flygplatsen och en person från 
Borås stad (tjänsteman på stadsledningskontoret)

• Betalar ett arrende och får ett driftsbidrag vilket ger ett litet 
plus som finansierar det mesta av underhållet 

• Flygplatsföreningen och klubbarna bjuder kontinuerligt in 
kommunalråd, miljöförvaltningen m.m. 

Viktigt att berätta om ungdomsverksamhet, 
föreningsverksamhet inklusive tävlingsverksamhet  och 
samhällsnyttig verksamhet (blåljusflyg, brandflyg m.m.). 
Nytt biologisk mångfald. Informera om ni tilldelas 
evenemang er kommun vill dela stoltheten med  er!

https://sverigesradio.se/avsnitt/1827651#132


Om beslutet kommer 
– agera!

• Vänta inte!

• Kalla styrelsen till extra möte – ha det samma dag 
även om ni inte vet så mycket! 

• Ring er idrottskonsulent begär hjälp direkt!

• Chanserna att ändra ett beslut i 
kommunfullmäktige kräver hårt arbete – påverka 
medan ni kan även om det är kort om tid! 

• Folkomröstningar är bara rådgivande!



Svenska Flygsportförbundet 

mediabevakning anläggning

Datum 2021-11-20



Nyheter

Startklart för löparfest i helgen Lokaltidningen Höganäs 2021-10-16

"Dödsstöten för Rörberg som flygplats - för alltid" Gefle Dagblad 2021-10-17

130 kilovolt rakt över flygplatsen Gefle Dagblad 2021-10-17

Försvaret slipper miljonsmäll för giftvatten Svenska D .. (12 liknande 

träffar)

2021-10-18 09:02

Försvarsmakten slipper miljonsmäll för giftvatten: Ett bakslag Ny teknik 2021-10-18 09:17

Skrivelse om risker med nedläggning av flygplatsen försvann Skaraborgs Allehanda Plus 2021-10-18 11:39

Dödsstöten för Rörberg - Vattenfall vill dra kraftledning över 

landningsbanan

Gefle Dagb .. (1 lik träff) 2021-10-18 13:00

PFASVATTENSTÄMNING: RÄTTEN OENIG TT Nyhetsbyrån 2021-10-18 15:13

Slipper miljonsmäll för giftigt dricksvatten TT Nyhetsb .. (5 liknande 

träffar)

2021-10-18 15:29

Skrivelsen "försvann" Skaraborgs Allehanda 2021-10-19



Mattias Nord trivs allra bäst i luften Borlänge Tidning 2021-11-16

Flög helikoptrar över Skövde vid hemligt möte Skaraborgs Allehanda 2021-11-16

Säkerhetschef Hadartz tycker att polisen borde ha kommit till platsen Blekinge Läns Tidning 2021-11-16

Säkerhetschefen: Det är väldigt lätt att göra saker när man är anonym -

behöver identifiera stökiga ungdomar

Blekinge Läns Tidning Plus 2021-11-16 05:00

Solcellspark i Lidköping bara detaljer från att bli verklighet: Det är nära 

nu

Nya Lidköpings-Tidningen 2021-11-16 06:00

Hemliga mötet: Northvolt och Volvo Cars besökte Skövde Sveriges R .. (1 lik träff) 2021-11-16 08:11

En folkomröstning vore på sin plats Skaraborgs Allehanda 2021-11-16 13:45

Microsoft i drift till slut - detta har hänt Gefle Dagb .. (1 lik träff) 2021-11-16 16:25

Solcellspark nära i Hovby Nya Lidköpings-Tidningen 2021-11-17

Brandflygen stannade mest på marken Eskilstuna Kuriren 2021-11-17

Bygg ut 44:an på flygplatsen Nya Lidköpings-Tidningen 2021-11-17

Vad kostar det att avveckla flygplatsen? Skaraborgs .. (2 liknande 

träffar)

2021-11-17



Skövde borde inse se sina begränsningar Skaraborgs Allehanda 2021-11-17 11:00

Försvarsmakten säger nej till ledningar över Rörbergs flygplats Arbetarbla .. (2 liknande 

träffar)

2021-11-17 12:02

Insändare: Bygg ut 44:an på flygplatsen Nya Lidköpings-Tidningen 2021-11-17 13:33

Karin Bergkvist Rörbergs flygplats behövs i händelse av kris eller krig Gefle Dagblad Premium 2021-11-17 13:59

Försvaret säger nej till ledningar över Rörberg Gefle Dagb .. (1 lik träff) 2021-11-18

Rörbergs flygplats behövs i händelse av kris eller krig Gefle Dagblad 2021-11-19



"Dödsstöten för Rörberg 

som flygplats - för alltid"

Gefle Dagblad, 2021-10-17

Text Anders Sundin

Sida 5

Publicerat i print. 

Läsare: 40 000.

GÄVLE En luftledning med 130 kilovolt rakt 

över landningsbanan på Rörbergs flygplats. 

Det vill Vattenfall dra för att förse Microsofts 

anläggningar med kraft. - Då är det kört för 

oss, säger Björn Eriksson, ordförande för 

Gävlebygdens flygklubb.

© Gefle Dagblad<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför 

den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/DDdqsJ54



Får hjälp att hitta nytt 

flygfält

Skånska Dagbladet, 2021-10-26

Elisabeth Sandberg

Sida 7

Publicerat i print. 

Läsare: 54 000.

MALMÖ Nu tar Malmö stad tag i markfrågan 

för Malmö radioflygsällskap. Möjligheten att 

placera flygfältet Kvarnlanda på en annan 

plats ska undersökas och eventuellt kan det 

bli tal om att samarbeta med andra 

kommuner.

© Skånska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras 

utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/xNJHkDuI



Flög helikoptrar över 

Skövde vid hemligt möte

Skaraborgs Allehanda, 2021-11-16

Per Engelbrektsson

Sida 4

Publicerat i print. 

Läsare: 37 000.

De hemliga överläggningarna om 

industrietableringar vid flygplatsen fortsätter. 

Under måndagen cirkulerade två helikoptrar 

över centrala Skövde och landade senare vid 

flygplatsen där ett avtalat möte genomfördes.

© Skaraborgs Allehanda eller artikelförfattaren. Utgivare: Måns Johnson. Databasens namn: Måns 

Johnson / Skaraborgs Allehanda / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av 

upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från 

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/W95JGUmT



Hur kan ni bedriva 
lobbyverksamhet för att säkra 
er arena?



Vart har er förening sitt säte? 
Är det där ni har er anläggning? 
Överväg varumärken…



Bjud in anställda och styrelse på ert 
idrottsdistrikt, kommunala 
tjänstemän och politiker så att de 
får se föreningens  verksamhet.

Bjud dem på en flygtur! 

Få andra idrotter kan bjuda på en 
upplevelse som blir ett minne för 
livet – det kan du göra!

Glöm inte bort dem nästa år…


