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Förord
Det har verkligen varit intressant och lärorikt att få sätta sig in i ett område som tidigare varit helt
outforskat från min sida, nämligen den civila luftfarten. Jag har lärt mig oerhört mycket och
kommer att bära med mig de insikter jag gjort under denna period under mina fortsatta studier och
förhoppningsvis kunna få nytta av dem när jag kommer ut på arbetsmarknaden. Det har även varit
en ny lärdom att skriva en uppsats på uppdrag av en aktör utanför universitetets ramar, vilken i mitt
fall har varit Luftfartsverket. Att skriva sitt arbete ”åt” någon medför också att man medvetet väljer
en vinkling av sitt arbete så att det passar uppdragsgivaren. Det är viktigt att man som författare är
medveten om att de avgränsningar man gör förmodligen är påverkade av att man skriver på uppdrag
av någon. Detta arbete skulle förmodligen ha kunnat vinklats på olika sätt, och kanske framför allt
på andra sätt än vad jag har valt att göra. Jag har dock valt att se det ur denna synvinkel för att
resultatet av detta arbete skall kunna vara användbart för min uppdragsgivare. Att vara medveten
om att skriva för en uppdragsgivare innebär att arbetet får en viss grad av vinkling, innebär inte en
svaghet för arbetet, snarare ligger det en styrka i att kunna veta att arbetet ser ut som det gör av den
ena eller andra anledningen.

Jag skulle vilja passa på att framföra ett stort Tack till Lars Ehnbom vid Luftfartsverkets avdelning
för Luftfart och Samhälle i Norrköping, för hans engagemang i mitt arbete och all hjälp jag fått i
samband med att detta arbete vuxit fram. Utan hans hjälp skulle detta arbete förmodligen aldrig ha
skrivits.

Jag skulle även vilja framföra ett stort Tack till Jenny Grönwall vid Miljövetarprogrammet, som
gjort ett jättebra jobb som bi-handledare för mitt arbete. Jenny är den som hjälpt mig mest under
tiden jag arbetat med detta krävande, men väldigt intressanta, ämne! Utan hennes kloka råd och
hennes kunskaper inom juridiken skulle detta arbete definitivt inte att ha sett ut så som det gör idag!

Ett stort Tack till Er båda!

Norrköping den 9 juni 2002

Therése Lundman
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Sammanfattning

Denna uppsats försöker att med hjälp av en teleologisk lagtolkning få fram syftet och ända-
målet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG om regler och förfaranden för
att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser inom gemenskapen, nedan kallat
driftsrestriktionsdirektivet . Utifrån denna rättsliga tolkning förs en övergripande diskussion
om hur detta direktiv eventuellt skulle kunna genomföras i svensk politik för att bäst kunna
skydda miljön och ge acceptabel rättssäkerhet för de lufttrafikföretag som drabbas av drifts-
regleringarna. Av den rättsliga tolkningen framkommer att det främsta syftet med direktivet är
att vidta åtgärder för att minska flygbullret vid flygplatser med särskilt allvarliga buller-
problem, med ändamålet att skydda de kringboendes hälsa och miljön. I och med införandet
av en ”god avvägning” vid införandet av driftsrestriktioner blir dock det egentliga ändamålet
med direktivet att uppnå största möjliga miljövinster på det mest kostnadseffektiva sättet. Någ-
ra slutsatser som framkommer av den övergripande diskussionen kring hur direktivet skulle
kunna  genomföras i den svenska lagstiftningen är bland annat att rättssäkerheten för lufttra-
fikföretagen kan garanteras genom direktivets regler för införande av driftsrestriktioner; att
det finns olika alternativ till hur driftsrestriktioner skulle kunna initieras samt att driftsrestrik-
tionsdirektivet inte strider mot marknadstillträdesförordningens syfte att ge trafikrättigheter
till lufttrafikföretag inom gemenskapen. Frågan om vilken typ av myndighet som skulle kunna
vara den behöriga myndigheten för frågor som rör direktivet tas också övergripande upp i
diskussionen, där Luftfartsverket rekommenderas bli den behöriga myndigheten bland annat
på grund av dess tidigare erfarenheter av frågor som rör miljön och den civila luftfarten.
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1. Inledning
Flyget har de senaste decennierna ökat drastiskt i volym, både vad gäller passagerare som
gods. Mellan 1990 och 1999 ökade flygtrafiken med 51 procent, och enligt prognoser kommer
flygtrafiken att mer än fördubblas fram till år 2015.1 Under slutet av 1990-talet uppskattades
att mellan 20 och 25 procent av Europas befolkning exponerades för bullernivåer förorsakade
av trafik, som forskare och hälsoexperter anser vara oacceptabla.2 För att komma tillrätta med
de bullerproblem som orsakas av flygtrafiken har den internationella luftfartsorganisationen,
ICAO, sedan de första erkännandena om problematiken med flygbuller kring många av de
stora europeiska flygplatserna i slutet av 1960talet, utfärdat ett antal normer och rekommen-
dationer för bland annat  bullercertifiering och reglering av driften av de mest bullrande flyg-
planen. 3 Trots ett förbud mot användningen av kapitel 2-flygplan från och med 1 april 2002
beräknas ändå antalet människor som utsätts för flygbuller att öka på grund av den snabba
expansionen av lufttrafiken. EU har därför, inom ramen för ett internationellt ställningstagan-
de från ICAO och med hänsyn till marknadstillträdesförordningens 4 artikel 9, antagit ett nytt
direktiv (2002/30/EG) om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner
vid flygplatser i gemenskapen, nedan kallat driftsrestriktionsdirektivet . Detta direktiv innebär
en möjlighet för medlemsstaterna att vid de mest bullerdrabbade flygplatserna inom gemen-
skapen införa begränsningar av tillträdet till flygplatserna för luftfartyg som med liten margi-
nal uppfyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16 till Chicagokonventionen. Detta för att på
sikt komma till rätta med allvarliga bullerproblem. Det bör dock understrykas att direktivet
även innebär regleringar för flygplan som är registrerade utanför gemenskapen.

Det är ännu inte beslutat hur hanteringen och implementeringen av direktivet kommer att se
ut. Vilken myndighet som kommer att bli den behöriga myndigheten i Sverige för frågor som
kommer att röra driftsrestriktionsdirektivet, är heller inte beslutat.

Syfte
Utgångspunkten för detta arbete ligger i att försöka utröna vad det egentliga syftet och ända-
målet med driftsrestriktionsdirektivet är. Med det egentliga syftet menas här att med hjälp av
en juridisk metod ta reda på hur direktivet skall uttolkas. Utifrån denna tolkning kommer även
en diskussion att föras om hur driftsrestriktionsdirektivet skulle kunna implementeras till
svensk lagstiftning för att bäst skydda både miljön och rättssäkerheten för de lufttrafikföretag
som drabbas av driftsregleringarna.

2. Disposition
Uppsatsen tar inledningsvis upp lite om valet av perspektiv på rätten och rättsliga tolkningste-
orier, med fokus på den valda teleologiska tolkningsmetoden. För att förstå kopplingen mellan
EG-rätten och den svenska rätten, samt EG-rättens implementering till den svenska rätten,
kommer detta översiktligt att gås igenom. Svensk och internationell lagstiftning inom luft-
fartsområdet kommer kortfattat att beskrivas. Miljöbalkens mål och tillämpning, dess hän-
synsregler samt miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kommer översiktligt att gås igenom.

                                                
1 Björklund, 2000, sid 41
2 Kommissionens grönbok 1996(540), sid 1
3 Abeytrane, 2001, sid 54
4 Rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom
gemenskapen
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För att förstå ur vilket sammanhang som driftsrestriktionsdirektivet vuxit fram kommer en
översiktlig historisk redogörelse för framväxten av den internationella luftfartsorganisatio-
nens, ICAO:s, normer och rekommendationer inom flygbullerproblematiken att beskrivas. För
att ta mig an min frågeställning kommer jag att göra en rättslig analys av aktuella artiklar i
driftsrestriktionsdirektivet med hjälp av en teleologisk tolkningsmetod. Detta för att få fram
det ursprungliga ändamålet och syftet med direktivet. I den övergripande diskussionen be-
handlas hur rättssäkerheten för lufttrafikföretagen kan garanteras genom hanteringen av drifts-
restriktionsdirektivet, vilka aktörer som kan initiera införandet av driftsrestriktioner samt
driftsrestriktionsdirektivets relation till marknadstillträdesförordningen. Slutligen kommer
även frågan om vilken myndighet som eventuellt kan komma att bli den behöriga myndighe-
ten för frågor som rör direktivet att beröras översiktligt.

Empiri
Som empiri i detta arbete kommer framför allt driftsrestriktionsdirektivet, 2002/30/EG, att
användas. Marknadstillträdesförordningen, EEG (nr) 2408/92, kommer även i vissa avseen-
den att användas i analysen, för att klargöra på vilket sätt driftsrestriktionsdirektivet förhåller
sig till ovanstående förordning.

I den övergripande diskussionen om hur direktivet skulle kunna implementeras till svensk
lagstiftning kommer diskussionen bygga mycket på informella samtal med, och information
från framförallt Lars Ehnbom vid Luftfartsverkets avdelning Luftfart och Samhälle i Norrkö-
ping.

3. Teori och metod
Som teoretisk utgångspunkt för att besvara min frågeställning kommer jag att använda mig av
vissa rättsteoretiska aspekter, bland annat ur vilka perspektiv man kan se rätten, rättssäkerhet
och olika metoder som finns för att tolka lagtexter. Utifrån det syfte jag ställt upp för mitt
arbete har jag ansett att den teleologiska lagtolkningsmetoden är den metod som passar för
den tolkning jag vill göra av driftsrestriktionsdirektivet. Jag vill med hjälp av en rättslig metod
få fram det ändamål och det syfte som driftsrestriktionsdirektivet är ämnat att fylla. Därför
anser jag att den teleologiska tolkningen är den metod som passar mig bäst. Jag ser det inte
nödvändigt att i detta fall göra en fullständig, systematisk och ordagrann tolkning för att reda
ut hur direktivet är tänkt att fungera, utan vill med hjälp av dess ändamål få fram hur direkti-
vet bör genomföras i den svenska rättsordningen för att ge bäst skydd för miljön och se till att
lufttrafikföretagens rättssäkerhet garanteras. Som nämnts ovan i empirin kommer även den
slutliga diskussionen att bygga mycket på informella samtal med personer vid Luftfartsverket
i Norrköping.

Jag ser det som svårt att göra någon åtskillnad på det som är min teori och det som tjänar som
min metod. Detta på grund av att teorierna om lagtolkning och då speciellt den teleologiska
lagtolkningen även kan ses som en metodbeskrivning. Därför har jag valt att placera detta
under samma rubrik.
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Rättsliga lagtolkningsmetoder
I Sverige används i stor utsträckning förarbetena till en lag, ofta kallade motiven, för att fast-
ställa hur lagen skall tolkas.5 Om det är osäkert om lagen innehåller ett ställningstagande till
en särskild fråga eller har gått förbi den, kan man gå tillbaka till motiven. Om dessa innehåller
ett uttalande om syftet med ett särskilt stadgande, kan detta ofta betraktas som utslagsgivande.
Förarbetenas innehåll förmedlas ofta genom lagkommentarer som bygger på dem. Karakteris-
tiskt för svensk rätt är den omfattande användningen av sådana kommentarer.

Teleologisk lagtolkning
Tolkningsprinciper varierar mellan olika rättssystem, och även mellan lagar inom samma
rättssystem. En grunduppfattning inom lagtolkningsmetoderna går ut på att föra all tolkning
tillbaka på en enhetlig princip, nämligen att en lagregels ändamål måste vara avgörande för
hur den ska tolkas. Denna inriktning brukar kallas för ”teleologisk tolkning”, och represente-
ras i Sverige främst av Per Olof Ekelöf vid Uppsalaskolan, som utbildat en egen variant av
teleologisk tolkningsmetod.6 Enligt P O Ekelöf själv så är det ändamålet med ett lagstadgan-
de, det vill säga den praktiska funktion som en lagregel fyller inom rättsordningens ram, som
är avgörande för dess rätta tolkning. 7 Anhängare av den teleologiska lagtolkningsmetoden
anser dock även att man måste se till lagens ordalydelse och förarbeten för att fastställa syftet,
men om man drar det till sin spets måste tolkningen alltid vara teleologisk, det vill säga att det
alltid finns ett syfte bakom varje lagregel som måste uppfyllas.

Ändamålet är den funktion som en lagregel, i samspel med övriga rättsregler, kan förmodas
fylla i samhället. När man fastställer ett lagstadgandes ändamål kan man söka hjälp i de utta-
landen som kan ha gjorts i förarbetena rörande lagens eller stadgandets syfte. Med en lagre-
gels syfte avses den funktion som regeln vid sin tillkomst var avsedd att fylla. Ändamålet och
syftet behöver inte vara samma sak. Oftast är inte alla moment i ändamålet angivna som syf-
ten i förarbetena. Dessutom kan lagstadgandet i praktiken få en annan funktion än vad lag-
stiftarna närmast avsåg när lagen tillskapades.8

Det kan även finnas både direkta och indirekta ändamål med en lagregel. Om flera ändamål
konkurrerar med varandra måste en avvägning göras. På grund av detta kan det vara viktigt att
skilja mellan:
1) ändamålet med den ifrågavarande bestämmelsen,
2) ändamålet med andra bestämmelser som måste beaktas,
3) ändamålet med den del av rättsordningen till vilken bestämmelsen hör, och
4) ändamålet med hela rättsordningen. 9

Valet av perspektiv i synen på rätten
Det finns inga universellt giltiga teorier eller metoder som generellt kan rekommenderas vid
rättsliga analyser. När man närmar sig lagar av olika slag kan detta ske utifrån olika synsätt;
de kan analyseras ur en rättsvetenskaplig synvinkel, ur något samhällsvetenskapligt perspektiv
och så vidare. Det är därför viktigt att veta från vilket perspektiv utgångspunkten är tagen vid

                                                
5 Hellner, 1994, sid 81
6 Ibid, sid 77
7 Ekelöf, 1991, sid 105
8 Lehrberg, 1996, sid 139
9 Peczenik, 1990, sid 205
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en diskussion om lagstiftningen. 10 Det perspektiv man väljer att se rätten ur påverkar valet av
den metod som används.11 När man analyserar ett direktiv som driftsrestriktionsdirektivet kan
detta göras ur olika perspektiv, beroende på hur man ser på syftet med direktivet. När det
handlar om hur direktivet skall användas och tolkas kan det vara intressant att se på direktivet
ur ett rent rättsligt perspektiv. Man skulle även kunna välja att se det utifrån de som drabbas
av problemet med flygbuller, det vill säga de som bor i närheten av flygplatsen. Ur detta per-
spektiv så handlar direktivet om att förbättra miljön för de boende kring bullerdrabbade flyg-
platser. Alla åtgärder som förbättrar bullersituationen måste vidtas och direktivet är då kanske
ett utmärkt sätt att ta sig an problemet. Direktivet skulle även kunna ses från lufttrafikföreta-
gens perspektiv, de som drabbas av driftsrestriktionerna. Dessa vill naturligtvis inte att just
deras flygplan skall drabbas av införandet av driftsrestriktioner, och ser kanske därför direkti-
vet som ett hot mot deras rättigheter enligt marknadstillträdesförordningen att få bedriva flyg-
verksamhet.

Rättssäkerhet
För att kunna diskutera huruvida hanteringen av ett direktiv så som driftsrestriktionsdirektivet
skall vara rättssäker för dem det drabbar, krävs det att man sätter sig in i vad begreppet rätts-
säkerhet betyder och hur det yttrar sig.

Folk i allmänhet förväntar sig att rättsliga beslut skall vara ”rättssäkra”, och med det menas att
de i hög grad skall vara förutsebara och samtidigt i hög grad vara godtagbara ur etisk och mo-
ralisk synvinkel.12 Om folkets förväntningar skapar beslutfattarnas sociala ansvar, kan man
därför säga att dessa har ett socialt ansvar för rättssäkerheten. Själva ordet ”rättssäkerhet”
antyder att det rör sig om rätten och säkerhet. Ordet säkerhet antyder i sin tur att det rör sig
om en viss förutsebarhet i rättsliga beslut. Detta har sin grund i att man inte kan anse sig vara
varken säker eller trygg om man utsätts för oberäkneliga beslut. Rättssäkerhetskravet har även
vissa konsekvenser. Bland annat innebär det att domstolarna och myndigheterna inte får fatta
godtyckliga beslut, utan de har en allmän skyldighet att stödja sina beslut på rättsregler, även
om dessa är vaga. Rättssäkerheten kan sägas vara desto bättre:

- ju exaktare rättsreglerna är,
- ju bättre dessa regler återspeglar idealet om likhet inför lagen,
- ju långsammare reglernas förändringstakt är,
- ju fler statliga beslut som bestäms av sådana regler,
- ju öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningspraxis är för allmänhetens insyn,
- ju större den oavhängighet är som domstolarna åtnjuter,
- ju effektivare det ansvar är som vilar på makthavarna, och till sist
- ju bättre den juridiska argumentation som stöder rättsreglernas tolkning är.13

                                                
10 Ericsson, 1989, sid 15
11 Hydén, 1999, sid. 41
12 Peczenik, 1988, sid 48-50
13 Peczenik, 1995, sid 11
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4. EU och EG-rätten
Som alla direktiv från EG måste även detta implementeras, och anpassas, till den svenska
lagstiftningen. Nedan följer därför en kort beskrivning om EG-rätten, dess tillämpning och
hur EG-rättsakter implementeras till svensk lagstiftning.

EG:s tolkningsprinciper
I och med Sveriges anslutning till EU och att EU:s författningar blivit gällande även i Sverige,
måste även EG:s tolkningsprinciper inverka här i Sverige. Allmänt kan sägas att den typ av
tolkning med starkt beroende av förarbetena som har nämnts inte överensstämmer med EG:s
metoder. Den härskande läran är att EG:s författningskomplex skall tillämpas med en teleolo-
gisk metod, vilken inte är densamma som förknippas med P O Ekelöf. Utmärkande för denna
metod är att hänsyn skall tas till vad som krävs för att tillgodose författningarnas allmänna
effektivitet för sina syften. Rättsakterna innehåller regelbundet så kallade preambler, eller
ingresser, som anger deras syften. Ibland verkar dessa mest vara allmänna fraser, men till
vissa delar anger de konkreta syften som har direkt betydelse för förklaringen av direktivets
innehåll. Preamblerna blir då ett viktigt hjälpmedel för att genomföra det slag av teleologisk
tolkning som tillämpas på EU:s författningskomplex. 14

I den tolkning av driftsrestriktionsdirektivet som jag avser att göra kommer direktivets ingress
att vara en viktig utgångspunkt för att kunna gå tillbaka till syftet och ändamålet med direkti-
vet. Där står flera av skälen till varför direktivet har antagits.

EG-rättens tillämpning
Förutom en i hög grad politiskt betonad ingress saknas ofta vägledning om hur EG:s rättsakter
är tänkt att fungera. Klargörande avgöranden från EG-domstolen saknas ofta, särskilt om
rättsakten beslutats under de senare åren. 15

När EG-reglerna utarbetas tas inte en enskild medlemsstats särskilda nationella förhållanden i
beaktande i någon större utsträckning. Ofta är reglerna tvärt om så allmänt hållna att de ger
utrymme för olikheter i de nationella rättsordningarna. Om ett direktiv lägger fast vissa ge-
mensamma bestämmelser för vad som skall gälla på ett område, betyder det inte alltid att des-
sa bestämmelser räcker för den nationella tillämpningen. Utöver de bestämmelser som skall
införas till följd av direktivet behövs ofta även andra nationella regler för att ett visst område
skall bli effektivt reglerat. EG-rätten, såväl fördragsbestämmelser som sekundära rättsakter, är
ofta resultatet av en politisk kompromiss. Detta för med sig att den juridiska texten kan vara
otydlig och att vissa frågor lämnats öppna på grund av bristande politisk enighet.16

Direktiv
Med anledning av att driftsrestriktionsdirektivet är antaget som just ett direktiv, kan det vara
av intresse att ta upp vad som karaktäriserar just denna rättsform.

Ett direktiv riktar sig oftast till alla medlemsstater men kan också rikta sig till en eller vissa
medlemsstater. Direktivet anger ett visst resultat som skall uppnås inom en bestämd tid, men
överlåter åt länderna att själva bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Di-
rektiv är till skillnad mot förordningar inte direkt tillämpliga. Tanken med direktivformen är
                                                
14 Hellner, 1994, sid 85
15 Fritz, m.fl. 2001, sid 16
16 ibid, sid 32
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att de skyldigheter som följer av ett direktiv skall kunna genomföras i det befintliga nationella
rättssystemet på det sätt som bäst passar den nationella strukturen, under förutsättning att man
uppnår det resultat som direktivet syftar till. Generellt gäller att direktiv måste införlivas på ett
sätt som tillgodoser kraven på rättssäkerhet. Med detta menas att rättsläget måste stå klart för
enskilda, så att de kan få full kännedom om sina rättigheter och vid behov få sina rättigheter
prövade vid de nationella domstolarna. Sedan mitten av 1980-talet har man mer och mer
övergått till att anta så kallade ramdirektiv, vilka lägger fast bestämmelser av principiellt in-
tresse. De ger dock inte närmare bestämmelser om principernas genomförande, vilket innebär
att ramdirektiv lämnar större utrymme för variation i den nationella regelgivningen. 17

EG-rättens implementering i svensk lagstiftning
Hur medlemsländerna har löst de rättsliga problem som uppkommit vid en anslutning till EU
har till stor del varit beroende av ländernas olika konstitutionella förhållanden och hur man
principiellt ser på förhållandet mellan internationella överenskommelser och den nationella
rätten. Av stor betydelse är den skillnad som finns mellan så kallade monistiska och dualistis-
ka länder. I monistiska stater anses folkrättsliga avtal vara tillämpliga inom ramen för det na-
tionella rättssystemet så snart de trätt i kraft och publicerats i landet. Monistiska stater kan
därför sägas se internationell och nationell rätt som delar av ett och samma gemensamma
rättssystem. I dualistiska länder, dit Sverige brukar räknas, krävs däremot en nationell rättsakt,
till exempel lagstiftning, för att de folkrättsligt bindande reglerna skall bli tillämpliga inom
landet.18 Samtliga EG-direktiv måste alltså genom åtgärder på skilda områden införas i svensk
rätt. Det svenska implementeringsarbetet styrs först och främst av den i grundlagen fastslagna
normhierarkin i Regeringsformens 8 kapitel, vilken innebär att direktivbestämmelser kan fö r-
delas på tre nivåer; lag- förordnings- och föreskriftsnivå.19

Även bestämmelserna i driftsrestriktionsdirektivet måste implementeras till den svenska lag-
stiftningen. Detta arbete kommer att utföras av Näringsdepartementet, vilket har ansvaret för
implementeringsfrågor som rör lagstiftning inom den civila luftfartens område. Den största
delen av implementeringsarbetet ligger dock på myndighetsnivå. Det är dock inte säkert att
direktivens innehåll överensstämmer med den svenska myndighetsstrukturen. Ett direktiv kan
orsaka ändringar inom många myndigheters sakområden, i och med att det kan ha kopplingar
till flera olika myndigheters områden.

Driftsrestriktionsdirektivet kan sägas ha anknytning till både miljöskyddsintressen och luft-
fartsintressen. Detta skulle kunna påverka vilken myndighet som kommer att bli den behöriga
myndigheten för frågor som kommer att röra driftsrestriktionsdirektivet. Mer om detta kom-
mer översiktligt att behandlas i diskussionen i slutet av uppsatsen.

5. Svenska regleringar inom miljöområdet
Med tanke på den koppling som driftsrestriktionsdirektivet har till det miljöproblem som
flygbuller utgör, och att flygbuller idag regleras genom bland annat Miljöbalkens till-
ståndsprövningar för flygplatser, ser jag det som intressant att ta upp lite om tanken och målet
med Miljöbalken och några andra viktiga bestämmelser inom ramen för Miljöbalken.

                                                
17 Fritz, m.fl. 2001, sid 24-25
18 Ibid, sid 232
19 Ibid, sid 234
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Miljöbalkens mål och tillämpning
Miljöbalken skall ses som en sammanhållen miljö- och resurslagstiftning där skyddsintressena
står i centrum. 20 Det övergripande målet för Miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.
En sådan utveckling bygger enligt 1 kap. första stycket på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människan har ett ansvar att förvalta naturen väl. Detta betyder att den
som bedriver någon form av verksamhet eller vidtar åtgärder av olika slag alltid skall se till att
människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Buller anses vara en olä-
genhet och verksamheter som medför buller bör därför se till att människor och miljön skyd-
das mot detta.

Miljöbalkens mål och tillämpningsregler kan sägas spegla idén att genom lagstiftning driva på
utvecklingen för att åstadkomma ett samhälle som med miljöpolitisk term kallas för ekolo-
giskt hållbart. Detta grundläggande rättspolitiska syfte går igenom hela balken och kommer
särskilt till uttryck i de allmänna hänsynsreglerna som anges i balkens andra kapitel. Miljö-
balkens tillämpningsområde kan i väsentliga delar sägas sammanfalla med hänsynsreglernas
tillämpningsområde.21

De allmänna hänsynsreglerna
Införandet av ett särskilt kapitel med allmänna hänsynsregler, 2 kap., innebär att det i Miljö-
balken finns gemensamma bestämmelser om bland annat försiktighet, val av bästa möjliga
teknik, skälighet, begränsningar av verksamheter och övriga hänsyn som skall gälla för ett
antal olikartade verksamheter eller åtgärder som faller in under balkens tillämpningsområde.22

Detta med det gemensamma att verksamheten eller åtgärden kan hota miljön eller människors
hälsa. Utgångspunkten för Miljöbalkens generella hänsynsregler är att samma regler bör gälla
oavsett om verksamheten eller åtgärden är fastighetsanknuten eller om den tillhör en annan
sektor, som till exempel transportsektorn. Avvägningen hur mycket som kan accepteras av ett
företags påverkan på omgivningen blir naturligtvis alltid beroende på vilka risker som är för-
knippade med aktiviteten i fråga. Hänsynsreglerna är också utgångspunkten för myndigheter-
na i deras prövning och tillsynsverksamhet.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Med miljöfarlig verksamhet avses bland annat användning av mark, byggnader eller anlägg-
ningar som kan medföra olägenhet för människors hälsa och miljön genom buller, skakningar
ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.23 Att orsaka buller anses
med andra ord vara en miljöfarlig verksamhet, om verksamheten inte kan anses som ringa
eller obetydlig. Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
skall alla flygplatser med en banlängd som är mer än 1200 meter (SNI kod 63.23-1) till-
ståndsprövas av miljödomstol. I praktiken innebär detta att det sker en miljöprövning av i stort
sett alla flygplatser. Vid denna prövning utgör miljökonsekvensbeskrivningen ett viktigt in-
slag.

                                                
20 Rubenson, 1999, sid 19
21 Ibid, sid 20
22 Ibid, sid 22
23 Ibid, sid 69
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6. Buller som miljöproblem
Många européer, speciellt i städerna, ser omgivningsbuller orsakat av trafik, industrier och
fritidsaktiviteter som sitt största lokala miljöproblem. När kommissionens grönbok Framti-
dens bullerpolitik, 1996(540), kom ut 1996 uppskattades att cirka 20 procent av befolkningen
i Västeuropa led av bullernivåer som forskare och hälsoexperter ansåg vara oacceptabla.24

Detta på grund av att de innebär ett irritationsmoment för de flesta som utsätts. Ytterligare
170 miljoner invånare bodde då i så kallade grå områden, där ljudnivåerna är sådana att de
leder till allvarlig irritation under dagtid. Det ökande antalet klagomål om buller från allmän-
heten vittnar om EU-medborgarnas ökande oro. Eurobarometer från 1995 visade bland annat
att buller var den femte viktigaste orsaken för klagomål om livsmiljön (efter trafik, luftförore-
ningar, landskapet och avfall). Buller var dock den enda av dessa punkter där allmänhetens
klagomål ökat sedan 1995. Buller, ofta definierat som ”oönskat ljud” eller ”höga, obehagliga
eller oväntade ljud” uppkommer främst genom mänskliga aktiviteter och är i synnerhet kopp-
lat till urbaniseringsprocessen samt till utvecklingen av transport- och industrisektorn. 25

Exponering för buller i miljön kan medföra störningar av olika aktiviteter och ge förändringar
i beteendet. Sådana effekter uppkommer efter såväl kort- som långvarig exponering. De akti-
viteter som påverkas av buller är främst tal, kommunikation, vila, avkoppling och sömn. Ex-
ponering för buller kan medföra svårigheter att koncentrera sig på en speciell arbetsuppgift.
Bullret kan också störa i form av svårigheter att somna, förändrat sömndjup och uppvaknande.
Det kan också vara svårt att föra ett normalt samtal, lyssna på radio/TV eller tala i telefon.
Buller kan ge psykosociala och medicinska symptom. Bullret kan också inverka på hur man
använder bostaden, till exempel så att vissa rum inte går att använda som sovrum och att man
inte kan utnyttja balkong eller uteplats. Det kan också medföra att man väljer att flytta från
bostaden. Alla dessa effekter bildar underlaget för en individs subjektiva uppfattning om bul-
lerexponeringen. Detta kan uttryckas som en allmän störningsreaktion; individen anser sig
”störd” av bullret.26

Allmänt sätt har gemenskapens och medlemsstaternas bullerbegränsande åtgärder haft lägre
prioritet än åtgärder för att lösa andra problem som luft- och vattenföroreningar, trots att opi-
nionsmätningar visar att buller betraktas som en av huvudorsakerna till minskande livskvali-
tet. Detta kan bero på att beslutsfattare inte är medvetna om bullrets effekter eftersom dessa
inte är spektakulära. Buller är irriterande men inte katastrofalt.27 De data som finns att tillgå
om bullerexponering är generellt sett av sämre kvalitet än de data som samlats in för att mäta
andra miljöproblem. De är också ofta svåra att jämföra på grund av att olika mät- och bedöm-
ningsmetoder använts.28

Något man slås av som miljövetare är att i regel all litteratur om buller bara benämner hur
buller drabbar människan och hennes hälsa. Det är väldigt svårt att hitta litteratur eller forsk-
ning som behandlar hur miljön i sig och naturen drabbas av bullerproblemen. Är buller som
sådant inte något problem för djuren och naturen, eller är det bara så att forskarna valt att inte
fokusera på detta område? En liten, med ack så intressant fundering!

                                                
24 Kommissionens grönbok, 1996(540), sid 1
25 Ibid, sid 3
26 Höglund, 1997, sid 10
27 Kommissionens grönbok 1996(540), sid 1
28 Höglund, 1997, sid 10
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7. Regleringar inom den civila luftfartens område
I detta kapitel har jag valt att ta upp lite kortfattat om regleringar inom den civila luftfartens
område, både på internationellt, europeiskt och svenskt plan. Detta för att skapa en förståelse
för hur luftfarten hanteras och regleras på olika nivåer.

Internationellt
Chicagokonventionen om internationell civil luftfart som undertecknades den 7 december
1944 är den centrala konventionen på lufträttens område. Denna konvention utgör grunden för
det internationella samarbetet inom luftfarten och har i stort sett universell anslutning (i de-
cember 1998 hade 185 länder anslutit sig). Sverige ratificerade konventionen i september
1946. Chicagokonventionen består av fyra avdelningar som innehåller bland annat bestäm-
melser rörande civil luftfart och regler för den Internationella Civila Luftfartsorganisationen,
ICAO (International Civil Aviation Organization).29 De länder som undertecknar konventio-
nen blir medlemmar i organisationen. Numera är ICAO knutet till Förenta Nationerna som ett
av dess fackorgan. ICAO, som består av en församling, ett råd och olika underorgan, har till
uppgift att ”utveckla principerna och tekniken för internationell luftfart” och ”främja plan-
läggning och utveckling av internationell lufttrafik”. Enligt Chicagokonventionen har ICAO
befogenheten att fastställa normer och rekommendationer (Standards and Recommended
Practices) för att säkerställa största möjliga likformighet i fråga om författningar med mera
hos medlemsstaterna. ICAO utfärdar sådana normer och rekommendationer i form av bilagor
(annex) till Chicagokonventionen. Bilaga 16 rör luftfartsverksamhetens miljöpåverkan och
består av två delar, del I behandlar flygplansbuller och del II behandlar emissionsutsläpp från
flygplansmotorer. Bilagorna gäller för alla medlemsstater som inte har underrättat ICAO om
att vederbörande stat inte kan tillämpa de fastställda normerna och rekommendationerna.30

Regleringar inom EU
EU:s inre marknad på luftfartens område växte fram relativt sent genom tre luftfartspaket,
vilka beslutades av Rådet 1987, 1990 och 1992. Dessa innebar att den europeiska luftfartsnä-
ringen gick från ett system med strikt reglering, baserad på bilaterala avtal och i det närmaste
total avsaknad av konkurrens, till en gemensam marknad med konkurrens. Luftfarten be-
handlas idag under kommissionens generaldirektorat för politikområdena transport och ener-
gi, DG TREN. Tidigare behandlades luftfartsfrågor under DG VII. EU-lagstiftningen syftar till
att skapa en balans mellan olika intressenter: användare, anställda, flygbolag, nationella myn-
digheter samt miljö- och säkerhetsintressen. Till de grundläggande reglerna hör licensreglerna
vilka ställer upp krav på den som bedriver kommersiell luftfart. Marknadstillträdesförord-
ningen, 31 vilken behandlas närmare nedan, innehåller säkerhets- och miljökrav för att få be-
driva flygtrafik.

Marknadstillträdesförordningen
Denna förordning gäller tillträde till flyglinjer inom gemenskapen för såväl regelbunden som
icke regelbunden lufttrafik. Enligt förordningen skall berörda medlemsstater tillåta EG-
lufttrafikföretag att utöva trafikrättigheter – det vill säga rätten att befordra passagerare, gods
och/eller post i lufttrafik mellan två flygplatser inom gemenskapen – på flyglinjer inom ge-
menskapen. Själva utövandet av trafikrättigheter skall regleras av offentliggjorda gemen-
                                                
29 SOU, 1999:42, sid 126
30 Ibid, sid 153-154
31 Rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom

gemenskapen
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skapsbestämmelser och nationella, regionala eller lokala bestämmelser om säkerhet och mil-
jöskydd samt fördelning av ankomst- och avgångstider. Förordningen påverkar inte medlems-
staternas rätt att reglera fördelningen av trafiken mellan flygplatserna inom ett flygplatssys-
tem, om detta sker utan särbehandling på grundval av lufttrafikföretagets nationalitet eller
identitet. I ingressen till förordningen nämns det att utövandet av trafikrättigheter skall ske i
överensstämmelse med bestämmelserna om säkerhet och miljöskydd samt med villkoren för
tillgång till flygplatser och skall inte innebära särbehandling. Där framgår även att det med
hänsyn till överbelastnings- eller miljöproblem är nödvändigt att ge möjlighet att införa be-
gränsningar i utövandet av trafikrättigheterna.

Svenska bestämmelser inom civil luftfart
Det finns över 200 författningar som innehåller bestämmelser som på något sätt anknyter till
den civila luftfarten. 32 Nedan följer en översiktlig beskrivning av de författningar som jag
anser vara de mest intressanta ur detta hänseende.

Luftfartslagen (1957:297), behandlar det mesta inom luftfartsområdet. Där meddelas bland
annat grundläggande bestämmelser i fråga om rätten att utöva luftfart inom svenskt område,
registrering, nationalitet och märkning av luftfartyg, bemanning, bestämmelser om luftfartygs
luftvärdighet och miljövärdighet, bestämmelser om inrättande och drift av flygplatser med
mera.

Luftfartsförordningen (1986:171) innehåller en rad tillämpningsbestämmelser i anslutning till
luftfartslagen. Förordningen innehåller även bemyndiganden för Luftfartsverket att utfärda
föreskrifter inom olika ämnesområden. De föreskrifter som Luftfartsverket utfärdar utgör ofta
det konkreta genomförandet av svenska internationella åtaganden, till exempel genomförandet
av bilagor till Chicagokonventionen och av olika EG-direktiv. Dessa utfärdas i Luftfartsver-
kets författningssamling (LFS).

I förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område, anges
de områden där Luftfartsverket är den myndighet som skall pröva frågor och fullgöra de olika
uppgifter som åligger en medlemsstat enligt rättsakter som beslutats inom Europeiska gemen-
skapen och som rör civil luftfart. Där står bland annat att Luftfartsverket är behörig myndighet
när uppgifter skall fullgöras enligt marknadstillträdesförordningen.

8. Framväxten av regleringar mot flygbuller
Under denna rubrik görs en beskrivning av hur regleringarna av flygbuller växt fram inom
ICAO och inom EU. Att övergripande känna till hur dessa regleringar vuxit fram anser jag
vara en viktig förutsättning för att förstå ur vilket sammanhang som driftsrestriktionsdirektivet
framarbetats och antagits. Detta påverkar det syfte och ändamål som direktivet givits i uppgift
att uppfylla.

ICAO:s hantering av flygbullerproblematiken
För att genomföra sina åtaganden som rör den civila luftfartens påverkan på miljön har det
genom ICAO etablerats en miljökommitté, Committee on Aviation Environmental Protection
(CAEP), som har hand om de miljöproblem som luftfarten bidrar till, främst då föroreningar
                                                
32 SOU 1999:42, sid 157
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orsakade av utsläpp från flygplansmotorerna eller flygbuller. De fyra främsta angreppssätten
CAEP använder för att komma tillrätta med flygbuller berör reducering av buller vid källan,
markanvändningsplanering, användning av bullerreducerande flygprocedurer och som senaste
tillägg driftsrestriktioner.33 En utredning från 2001 som initierades av CAEP, om en tänkbar
bullerutveckling i världen, visade att problemet med flygbuller troligtvis kommer att öka i
framtiden. Detta trots att de mest bullrande flygplanen, som benämns i volym 1, del II, kapitel
2 i bilaga 16 till Chicagokonventionen, kommer att förbjudas efter den 1 april år 2002 (mer
om utfasningen av kapitel 2-planen förklaras nedan). Resultatet av denna undersökning pre-
senterades i den så kallade MAGENTA- rapporten, (Model for Assessing Global Exposure to
the Noise of Aircraft).34

Första gången ICAO utfärdade normer och rekommendationer för flygbuller var 2 april 1971,
vilket resulterade i bilaga 16 till konventionen, med namnet ”Environmental protection”. Ut-
vecklingen som ledde fram till bilaga 16 hade sitt ursprung i ICAO:s 16:e generalförsamling i
september 1968, där resolution A 16-3 antogs. I denna resolution erkändes att problemet med
flygbuller var så allvarligt i omgivningen runt många av världens största flygplatser att all-
mänhetens reaktioner steg till en gräns som gav anledning till stor oro och krävde en bråds-
kande lösning. Som svar på resolutionen hölls ett speciellt möte angående flygbuller i omgiv-
ningen kring flygplatser i Montreal under november- december 1969. Baserat på rekommen-
dationerna från mötet i Montreal framtogs ett utkast till internationella normer och rekom-
mendationer för flygplansbuller, och efter korrigeringar vid obligatoriska konsultationer med
medlemsstaterna kunde rådet anta att detta skulle utgöra texten till bilaga 16.35

Vid ICAO:s 28:e generalförsamling i oktober 1990 uppmärksammade ICAO de bullercertifie-
ringsnormer som finns specificerade för underljudsplan i volym 1, kapitel 2 och kapitel 3 till
bilaga 16, och att miljöproblemen orsakade av flygbuller fortsatte att existera kring många
internationella flygplatser. På grund av bullerproblemen övervägde till och med några med-
lemsstater att införa driftsrestriktioner på flygplan som överskred bullernormerna i volym1,
kapitel 3 till bilaga 16. Församlingen tillkännagav även att bullernormerna i bilaga 16 inte var
avsedda för införande av driftsrestriktioner på flygplan och att införande av driftsrestriktioner
på existerande flygplan skulle påtvinga lufttrafikföretagen en tung ekonomisk börda, speciellt
de lufttrafikföretag som inte hade finansiella resurser att återutrusta sin flotta. Eftersom lös-
ningen av problemen med flygbuller måste baseras på ömsesidigt erkännande av problemen
från medlemsstaterna och en balans mellan ländernas olika intressen, vädjade ICAO:s gene-
ralförsamling i resolution A 28-3 till sina medlemsstater att inte införa några nya driftsrestrik-
tioner på flygplan som överskred bullernormerna i volym 1, kapitel 3 till bilaga 16 utan att
noga ha övervägt olika alternativ innan.

Resolution A 28-3 uttrycker en noga övervägd balans mellan olika intressen från bland annat
flygplanstillverkare, luftfartsindustrin och utvecklingsländer, vilka inte vill förlora sina fram-
tida operationer med kapitel 2 flygplan som redan är i tjänst. I resolutionen bestäms dock att
användningen av flygplan tillverkade före oktober 1977 vilka ingår i kapitel 2 till bilaga 16
och vanligen kallas för ”kapitel 2 flygplan”, skulle fasas ut för att slutligen tas bort från mark-
naden helt. Utfasningen av kapitel 2 flygplan skulle få påbörjas från och med 1995 och alla
plan, med några få undantag, ska vara borta från marknaden den 1 april 2002. ICAO deklare-

                                                
33 Abeytrane, 2001, sid 53, texten fritt översatt av författaren!
34 MAGENTA Assessment of Noise Policy Scenarios, 2001
35 Abeytrane, 2001, sid 54-57
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rade att efter detta datum skulle bara plan som tillverkats efter 1977 och som beskrevs i kapi-
tel 3 till bilaga 16, vanligen kallade ”kapitel 3 flygplan”, få användas. ICAO:s miljökommitté
CAEP förmodar dock att den förbättring som kommer att ske i och med att kapitel 2 flygpla-
nen tas bort från marknaden kommer att bli kortlivad, då de kraftigt ökande internationella
lufttransporterna under de närmsta åren kommer att överskugga fördelarna med initiativet.
Vid ICAO:s 32:a generalförsamling i september 1998 antogs resolution A 32-8, som innehöll
ett ”consolidated statement”, gemensamt ställningstagande, om fortsatt framtagande av nor-
mer och rekommendationer från ICAO som rör luftfarten och miljön.

Begreppet ”god avvägning” och införandet av driftsrestriktioner
Vid ICAO:s senaste generalförsamling som hölls i september 2001, antog församlingen ytter-
ligare ”consolidated statements”, det vill säga gemensamma ställningstaganden, som bilagor
till resolution A 33-7. I denna resolution antogs flera viktiga nyheter som öppnar för ytterliga-
re restriktioner av bullrande flygplan för att på sikt kunna komma tillrätta med flygbuller-
problemen. 36

En nyhet som skrevs in under bilaga C till resolution A 33-7 är begreppet ”balanced appro-
ach”, eller ”god avvägning” som det översatts till på svenska, vilket utgör en metod för be-
kämpning av flygbuller, där det bland annat ingår internationella anvisningar för införande av
driftsrestriktioner för enskilda flygplatser. Begreppet ”god avvägning” vid flygbullerbekämp-
ning omfattar fyra huvudpunkter och kräver en noggrann bedömning av alla tänkbara alterna-
tiv för att minska bullret, däribland sänkning av ljudnivån vid källan, åtgärder inom markan-
vändningsplaneringen och markförvaltning, bullerreducerande flygprocedurer samt som sista
alternativ driftsrestriktioner. Allt detta utan att det påverkar gällande rättsliga skyldigheter,
avtal, lagar eller etablerad praxis. Detta kan ses som ett led av ICAO:s mål att skapa högsta
möjliga likformighet i hanteringen av den internationella luftfarten och även i de regleringar
som följer av luftfartens påverkan på miljön. Genom att använda en ”god avvägning” vid
bullerbekämpningen, där lösningen på bullerproblemen skräddarsys för varje flygplats, kan
erhålla största möjliga miljövinster på mest kostnadseffektiva sätt. En ”god avvägning” är ett
viktigt steg för att uppnå en minskning av flygbullret.

Om en medlemsstat har övervägt fördelarna med och eventuellt genomfört de bullerreduce-
rande åtgärder som avses i bilaga C om en ”god avvägning”, men fortfarande har problem
med bullerdrabbade flygplatser, får medlemsstaten som sista alternativ överväga att införa
driftsrestriktioner vid den aktuella flygplatsen. Dessa restriktioner skall då ske i förenlighet
med bilaga E till resolution A 33-7, vilken diskuteras nedan.

Resolution A 33-7, bilaga E
I bilaga E definieras driftsrestriktioner som alla bullerrelaterade åtgärder som begränsar eller
reducerar ett flygplans tillträde till en flygplats. ICAO uppmanar i denna bilaga medlemssta-
terna att se till att driftsrestriktioner, så långt som möjligt, bara skall antas när en sådan åtgärd
kan stödas med en utredning av de uppskattade fördelar och eventuella negativa nackdelar
som kan följa av införandet. Under punkt 2 till bilaga E uppmanar ICAO även till medlems-
staterna att inte införa driftsrestriktioner på flygplan som överensstämmer med volym 1, ka-
pitel 3 till bilaga 16 innan man:
- fullföljt utfasningen av kapitel 2 flygplan; och

                                                
36 Se ICAO:s Resolution A 33-7, texten fritt översatt av författaren!
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- till fullo utrett tillgängliga medel för att få bukt med bullerproblemen vid den berörda
flygplatsen i överensstämmelse med en ”god avvägning”, vilken beskrivits i bilaga C.

De medlemsstater som trots ovanstående villkor väljer att tillåta införandet av driftsrestriktio-
ner uppmanas också bland annat att:
- se till de speciella förhållanden som gäller för lufttrafikföretag från utvecklingsländer och

tillåta undantag för dessa, för att undvika onödiga ekonomiska vedermödor för sådana
operatörer,

- om möjligt, gradvis införa restriktionerna under en längre period för att ta hänsyn till den
ekonomiska bördan för de lufttrafikföretag som drabbas,

- informera berörda operatörer i god tid före införandet, även ICAO och de andra medlems-
staterna skall informeras om planerade driftsrestriktioner i god tid innan införandet.

Till sist framhävs det under punkt 4 tydligt att driftsrestriktioner inte får införas på flygplan
som, antingen genom ursprunglig certifiering eller omcertifiering, iakttar bullercertifie-
ringsnormerna i volym 1, kapitel 4 till bilaga 16.

Framväxten av driftsrestriktioner inom EU
Rådet antog den 2 mars 1992 ett direktiv (92/14/EEG) om begränsningar i utnyttjandet av
flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 2 till konventionen om internationell civil
luftfart. Detta direktiv kan ses som ett svar på ICAO:s rekommendationer om att fasa ut kapi-
tel 2-flygplanen. 37 I och med detta direktiv så tilläts en gradvis utfasning av kapitel 2-
flygplanen från den Europeiska flygmarknaden. Från och med 1 april år 2002 skall dessa plan
vara helt borttagna från marknaden.

I mars 1998 lade kommissionen fram ett förslag om ett nytt direktiv med syftet att inom EU
begränsa användningen av kapitel 2 flygplan som utrustats med så kallade ”hushkits”, vilket
betyder att motorerna utrustats med ljuddämpare för att minska flygbullret. Dessa anordningar
tillät flygplanen att leva upp till de striktare standarder som gäller för kapitel 3 flygplan, men
med en så pass liten marginal att de ändå blev bullrigare än flygplan som från början certifie-
ras som kapitel 3 flygplan. Rådet antog, med stöd av parlamentet, detta som en förordning
(EG) nr 925/99 om registrering och användning inom gemenskapen av vissa typer av civila
jetmotordrivna underljudsplan som hat modifierats och omcertifierats som bevis på att de
uppfyller normerna i volym I, andra delen, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om interna-
tionell civil luftfart, tredje utgåvan. Genom denna förordning fick flygplan utrustade med
hushkits inte längre registreras inom gemenskapen efter 4 maj 2000. Noteras bör dock att rå-
det antog denna förordning eftersom ICAO:s arbete med framtagandet av en ny bullernorm
inom området hade stått stilla sedan 1995. USA svarade dock den 14 mars 2000 med att läm-
na in en anmälan om tvistlösning (under artikel 84 till Chicagokonventionen) mot EU:s för-
ordning 925/99 angående att inte tillåta ”hushkittade” flygplan som registrerats utanför ge-
menskapen, på den europeiska marknaden. USA ansåg att förordningen stred mot flera av
Chicagokonventionens artiklar och även mot bilaga 16, eftersom det syftade till att begränsa
registreringen och användningen av kapitel 3 flygplan, vilket inte var tillåtet. I och med denna
tvist har EU samarbetat med USA och ICAO för att ta fram en ny internationell bullercertifie-
ringsstandard till bilaga 16, vilken är ännu hårdare än kapitel 3. Den nya standarden, som åter-
finns i det nyupprättade kapitel 4 till bilaga 16, antogs under hösten 2001.

                                                
37 Europakommissionens hemsida, DG tren, 2002-04-12
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Ovanstående redogörelse kan kortfattat beskrivas som den historiska utveckling inom flyg-
bullerproblematiken, internationellt och inom EU, som lett fram till antagandet av EU:s nya
direktiv 2002/30/EG om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner
vid flygplatser inom gemenskapen, hädanefter kallat driftsrestriktionsdirektivet . Direktivet
ligger inom ramen för bilaga C och E till resolution A 33-7, och skall ses som ett förtydligan-
de av artiklarna 8 och 9 i marknadstillträdesförordningen.

9. Rättslig tolkning av driftsrestriktionsdirektivet
Som nämnts tidigare i teoridelen används den teleologiska tolkningsmetoden för att gå tillba-
ka till syftet och ändamålet med lagstiftningen. Jag ska med hjälp av ovanstående metod göra
en teleologisk analys av direktiv 2002/30/EG för att på så sätt få fram det syfte och det ända-
mål som direktivet är ämnat att uppfylla.

I genomförandet av analysen kommer de viktigaste och mest berörda artiklarna att gås igenom
och åtföljas av en rättslig tolkning med avseende på deras syfte och ändamål. Som avslutning
kommer en mer övergripande analys av det som framkommit av den rättsliga analysen av
direktivet.

Direktivet antogs den 26 mars 2002 av rådet och parlamentet i enlighet med medbeslutande-
förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget. Förhandlingarna gick så långt som till en förliknings-
kommitté. Ett gemensamt accepterat förslag var tvunget att ha tagits fram före den 1 april
annars hade hela förslaget förkastats. Direktivet skall vara implementerat till svensk rätt se-
nast den 28 september 2003.

Direktivets preambel
Skälen för antagandet av direktivet anges i de 25 punkter som utgör direktivets ingress, eller
preambel. Här nämns bland annat i punkt 1 att ett centralt mål för den gemensamma trans-
portpolitiken är en miljövänlig och ekonomiskt bärkraftig utveckling. För att detta mål skall
uppnås krävs ett samlat grepp med två syften: att sörja för ett väl fungerande transportsystem i
gemenskapen och att skydda miljön. Punkt 2 föreskriver att, för att luftfarten skall kunna ut-
vecklas på ett varaktigt sätt måste åtgärder antas för att minska flygbullret vid flygplatser med
särskilt allvarliga problem. Under punkt 7 anges att antagandet av en ramlagstiftning med
gemensamma regler och förfaranden för införandet av driftsrestriktioner vid gemenskapens
flygplatser, som ett av inslagen i en väl avvägd strategi för bullerbekämpning, kommer att
bidra till att tillgodose den inre marknadens krav genom att liknande driftsrestriktioner införs
på olika flygplatser med i stort sett likvärdiga bullerproblem. Punkt 9 uppmärksammar att
flygföretagens intresse av att införa kostnadseffektiva lösningar för att uppnå bullermålen bör
erkännas. Under punkterna 10 och 11 redogörs för begreppet ”god avvägning”, vilket infördes
vid ICAO:s 33:e generalförsamling, i resolution A 33-7. Det föreskrivs även under punkterna
13 och 14 att om ett flygplatsprojekt är föremål för en miljökonsekvensbeskrivning enligt
rådets direktiv 85/337/EEG, så kan detta anses delvis tillgodose bedömningskraven i detta
direktiv med avseende på projekt som omfattar utbyggnad av infrastruktur vid flygplatser.
(För Sveriges del görs miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kapitlet i Miljöbalken). En så-
dan bedömning kan möjligen påvisa att målen uppnås endast genom en restriktiv tillstånds-
givning för nya flyglinjer och genom utfasning av flygplan som endast marginellt avviker från
bullercertifieringsnormerna i kapitel 3 till bilaga 16. Punkterna 20 och 21 anger att det är vik-
tigt att sörja för öppenhet och samråd mellan alla parter som berörs av förslag om åtgärder
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mot buller, däribland införande av nya driftsrestriktioner, och att lufttrafikföretagen bör un-
derrättas i god tid innan nya driftsrestriktioner införs. I sista punkten står slutligen att de åt-
gärder som föreskrivs i detta direktiv ersätter dem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr
925/99 av den 29 april 1999 om registrering och användning inom gemenskapen av vissa ty-
per av civila jetmotordrivna underljudsflygplan som har modifierats och omcertifierats
(hushkit- planen) som bevis på att de uppfyller normerna i volym I, andra delen, kapitel 3 i
bilaga 16 till konventionen om internationell luftfart.

Artikel 1 Mål
Målen med direktivet står angivna i artikel 1. Dessa anges vara att:
a) fastställa regler för gemenskapen för att underlätta införandet av driftsrestriktioner på
flygplatser på ett enhetligt sätt och därigenom begränsa eller minska antalet personer för vilka
flygplansbuller utgör en påtaglig olägenhet,
b) skapa en ram som tillgodoser den inre marknadens krav,
c) underlätta en miljövänlig utveckling av flygplatsernas kapacitet,
d) göra det lättare att på enskilda flygplatser uppnå bestämda mål för bullerbekämpningen,
samt att
e) göra det möjligt att välja bland olika tänkbara åtgärder för att därigenom erhålla största
möjliga miljövinster på mest kostnadseffektiva sätt.

Rättslig tolkning
Genom direktivets inledande artikel kan man få fram målen med detsamma. Här framgår klart
att direktivet är framtaget för att underlätta införande av driftsrestriktioner på olika flygplatser
på ett enhetligt sätt. Direktivet kan därför sägas vara antaget för att förhindra att driftsrestrik-
tioner införs på godtyckliga sätt runt om inom gemenskapen. Ett viktigt mål som genomsyrar
direktivet, i och med den goda avvägningen mellan olika alternativ till bullerbekämpningen,
är att erhålla största möjliga miljövinster på mest kostnadseffektiva sätt.

Artikel 2 Definitioner
Under artikel 2 ges några definitioner på beteckningar som är väsentliga för direktivet. Här
definieras bland annat driftsrestriktioner som:
- bullerbekämpande åtgärder som begränsar eller minskar civila jetdrivna underljudsplans

tillträde till en flygplats. Sådana åtgärder kan bland annat innebära att luftfartyg som upp-
fyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16 med liten marginal inte får använda vissa an-
givna flygplatser samt att flygrestriktioner gäller under vissa tider.

Luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal definieras som:
- Civila jetdrivna underljudsflygplan, som överskrider certifieringsgränserna i volym I, and-

ra delen, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart (Con-
vention on International Civil Aviation) med en sammanlagd avvikelse på högst 5EPNdB
(Effective Percieved Noise in decibels); med sammanlagd avvikelse avses här det värde i
EPNdB som erhålls genom summering av avvikelserna (det vill säga skillnaderna mellan
certifierad bullernivå och högsta tillåtna bullernivå) vid de tre referenspunkter för buller-
mätningen vilka är fastställda i volym I, andra delen, kapitel 3 i bilaga 16 till den ovan
nämnda konventionen.

Berörda parter definieras som:
- fysiska eller juridiska personer som berörs eller sannolikt kommer att beröras av bullerbe-

kämpande åtgärder, däribland i form av driftsrestriktioner, eller som har ett rättmätigt in-
tresse av att sådana åtgärder vidtas.

God avvägning definieras som:
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- avvägning som medlemsstaterna skall göra vis valet av åtgärder bland dem som är tänkba-
ra för att bekämpa buller vid flygplatser inom deras respektive territorier, varvid hänsyn
skall tas till de effekter som kan förväntas uppnås genom minskning av flygbullret vid
källan, markanvändningsplanering och markskötsel, förfaranden för drift med minsta
möjliga buller och driftsrestriktioner.

Rättslig tolkning
Utav dessa definitioner framgår att direktivet bygger vidare på begrepp som växte fram i re-
solution A 33-7, i och med antagandet av ”balanced approach”, eller ”god avvägning” enligt
den svenska översättningen. Syftet med att använda sig av en ”god avvägning” är, som
nämnts tidigare i målen med direktivet, främst att erhålla största möjliga miljövinster på mest
kostnadseffektiva sätt. Här kan olika tolkningar göras huruvida det blir mest kostnadseffektivt
för vem.

Artikel 3 Behöriga myndigheter
Artikel 3 berör behöriga myndigheter. Där står att, medlemsstaterna skall se till att det finns
behöriga myndigheter som skall ansvara för frågor som omfattas av detta direktiv.

Rättslig tolkning
I denna artikel ges medlemsstaterna möjlighet att själva utse den myndighet som medlem-
slandet anser är bäst lämpad för att hantera frågor som rör driftsrestriktioner vid flygplatser.

Artikel 4 Allmänna regler för bekämpning av flygbuller
I artikel 4 fastställs allmänna regler för bekämpning av flygbuller. Här nämns bland annat att:
- medlemsstaterna skall göra en ”god avvägning” då de hanterar bullerproblem vid flygpla t-

ser inom deras respektive territorium. De kan också överväga ekonomiska stimulansåtgär-
der som en åtgärder för bullerbekämpning,

- när de behöriga myndigheterna överväger att införa driftsrestriktioner, skall de väga in de
kostnader och den nytta man kan räkna med att de olika åtgärderna leder till, samt beakta
de speciella förhållanden som kan råda vid enskilda flygplatser, samt att

- åtgärder eller åtgärdspaket som genomförs i enlighet med detta direktiv får inte innebära
större inskränkningar än vad som krävs för att uppnå de miljömål som satts upp för en en-
skild flygplats. Åtgärderna får inte innebära att vissa flygbolag eller tillverkare av luftfa r-
tyg diskrimineras eller att de diskrimineras på grund av att de kommer från vissa stater.

Rättslig tolkning
Ändamålet med dessa allmänna regler är att se till att driftsrestriktioner införs på det sätt som
är mest effektivt ur ekonomiskt hänseende och ger bäst skydd för miljön. Dessa allmänna
regler som måste tas hänsyn till vid bekämpning av flygbuller, kan på sätt och vis jämföras
med de hänsynsregler som finns uppställda i Miljöbalkens 2 kapitel, i det att de ger viktiga
instruktioner om allmänna principer som måste tillgodoses innan en verksamhet eller åtgärd
kan genomföras. Punkt 2 i artikel 4 kan jämföras med 7 §, 2 kap. Miljöbalken, vilken i litte-
raturen brukar benämnas ”skälighetsregeln”. De behöriga myndigheterna har här att avgöra
den samlade nyttan man kan uppnå med en åtgärd. Åtgärderna som görs i enlighet med detta
direktiv får heller inte gå längre än vad som krävs för att uppnå de miljömål som satts upp för
flygplatsen, och de får inte leda till att vissa stater diskrimineras.



24

Artikel 5 Regler för bedömning
I artikel 5 finns regler för bedömning. Här nämns att:
- när ett beslut övervägs skall de uppgifter som anges i bilaga II beaktas i så stor utsträck-

ning som det är lämpligt och möjligt för de aktuella driftsrestriktionerna och förhållandena
på flygplatsen, samt att:

- när ett flygplatsprojekt är föremål för en miljökonsekvensbeskrivning med stöd av direktiv
85/337/EEG, skall en beskrivning som utförts i enlighet med bestämmelserna i det direk-
tivet anses motsvara och uppfylla kraven enligt bestämmelserna i punkt 1, under förutsätt-
ning att den information som avses i bilaga II till detta direktiv i så stor utsträckning som
möjligt beaktas i beskrivningen.

I bilaga II anges de uppgifter som den behöriga myndigheten har att beakta vid ett övervägan-
de om att införa driftsrestriktioner. Dessa uppgifter består bland annat av de aktuella förhå l-
landen på den berörda flygplatsen, eventuella effekter om inga ytterligare åtgärder vidtas och
bedömning av kompletterande uppgifter.

Rättslig tolkning
Under första punkten i denna artikel framgår att den behöriga myndigheten måste beakta de
uppgifter som anges i bilaga II i så stor utsträckning som det är lämpligt och möjligt för de
aktuella driftsrestriktionerna, när ett beslut övervägs. Syftet med att beakta dessa uppgifter är
att kunna göra en så samlad bedömning som möjligt av behovet av, och de eventuella konsek-
venserna med, att införa driftsrestriktioner. Under den andra punkten framgår det att i sam-
band med att ett flygplatsprojekt varit föremål för en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet
med direktiv 85/337/EEG skall de uppgifter som finns i denna miljökonsekvensbeskrivning
anses motsvara de uppställda krav som finns i punkt 1, om uppgifterna i bilaga II beaktas. Går
man tillbaka till ändamålet för denna punkt så handlar det om att underlätta och eventuellt
spara tid för den behöriga myndigheten, det vill säga att de uppgifter som myndigheten vill ha
in kanske redan finns, och då ska det kunna gå bra att använda de befintliga uppgifterna.

Artikel 6 Regler för införande av driftsrestriktioner
Artikel 6 innehåller regler för införande av driftsrestriktioner som har till syfte att fasa ut luft-
fartyg som uppfyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16 med liten marginal. Reglerna i
denna artikel är ämnade att tillämpas istället för förfarandet i artikel 9 i förordning (EEG) nr
2408/92. Här föreskrivs bland annat att ytterligare tillstånd till luftfartyg som uppfyller buller-
normen i kapitel 3 till bilaga 16 med liten marginal inte får ges sex månader efter att tillstånd
givits till att införa driftsrestriktioner vid en flygplats. Tidigast sex månader därefter får flyg-
bolag åläggas att minska flygrörelserna på flygplatsen med dessa flygplan. Det medges även
undantag för de hårdast drabbade närflygplatserna i det att de får utöva en snävare definition
av luftfartyg som uppfyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16 med liten marginal, under
förutsättning att denna snäva definition inte innefattar underljudsplan som – antingen genom
ursprunglig certifiering eller omcertifiering – uppfyller bullernormerna i volym 1, del II, ka-
pitel 4 till konventionen angående internationell luftfart.

Rättslig tolkning
Ändamålet med denna artikel är främst att ställa upp regler för införandet av driftsrestriktio-
ner, vilka kan ersätta och förtydliga det förfarande som finns uppställt i artikel 9 till mark-
nadstillträdesförordningen.
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Artikel 10 Samråd och öppenhet
Denna artikel behandlar samråd och öppenhet. Här föreskrivs att:
- medlemsstaterna skall se till att förfaranden för samråd med berörda parter för tillämp-

ningen av artiklarna 5 och 6 inrättas i enlighet med tillämplig nationell lag.

Rättslig tolkning
Ändamålet med denna artikel är att försäkra en öppenhet i förfarandet enligt artiklarna 5 och 6
och se till att samråd hålls med berörda parter i enlighet med den tillämpliga nationella lag-
stiftningen. För Sveriges del återstår att se vilken den tillämpliga nationella lagstiftningen blir,
genom vilken samrådsförfarandet skall genomföras. Med detta menas att samrådsförfarandet
skulle kunna inrättas i enlighet med lagregler som redan existerar, exempelvis det samrådsför-
farande som finns i samband med miljökonsekvensbeskrivningar. Eller så inrättas förfarandet
i en ny författningstext, exempelvis den som kommer att upprättas i och med implementering-
en av detta direktiv.

Artikel 11 Tidsfrist för underrättelse
Artikel 11 behandlar tidsfrist för underrättelse och föreskriver att:
Medlemsstaterna skall – när nya driftsrestriktioner införs – se till att alla berörda parter under-
rättas om detta genom underrättelse till allmänheten samt erhåller skälen till att de införs, in-
klusive hur den goda avvägningen har gjorts senast
a) sex månader innan åtgärder vidtas i enlighet med artikel 6.1.a,
b) ett år innan åtgärderna i artiklarna 6.1.b och 6.2 träder i kraft,
c) två månader före tidtabellskonferensen för den berörda tidtabellsperioden innan åtgärder
vidtas i enlighet med artikel 6.
Varje medlemsstat skall även skyndsamt underrätta övriga medlemsstater och kommissionen
om sådana nya driftsrestriktioner som avses i detta direktiv som medlemsstaten har beslutat
att införa på en flygplats på sitt territorium.

Rättslig tolkning
Syftet med denna artikel är att se till att alla berörda parter underrättas i god tid innan nya
driftsrestriktioner införs. Hur detta skall gå till föreskrivs inte närmare i denna artikel, förutom
att det skall ske genom underrättelse till allmänheten.

Artikel 12 Rätt att överklaga
I denna artikel regleras rätten att överklaga. Här står att:
- Medlemsstaterna skall se till att beslut om en åtgärd som vidtagits i enlighet med artikel 6

och artikel 7 b kan överklagas, varvid överklagandet skall ske i enlighet med lagstiftning-
en och förfarandena i medlemsstaten och till en annan instans än den myndighet som fattat
det ifrågasatta beslutet.

Rättslig tolkning
Denna artikels ändamål är att se till att de beslut som fattas i enlighet med artiklarna 6 och 7 b
skall kunna överklagas. Detta så att de som anser sig felaktigt behandlade eller vill ifrågasätta
det beslut som fattas skall kunna få åtgärden prövad på nytt.
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10. Diskussion kring den rättsliga tolkningen
Genom att med hjälp av den teleologiska tolkningsmetoden försöka gå tillbaka till syftet och
ändamålet med driftsrestriktionsdirektivet så framgår vissa aspekter tydligare än andra. Det
främsta syftet är att vidta åtgärder för att minska flygbullret vid flygplatser med särskilt all-
varliga bullerproblem, med ändamålet att skydda de kringboendes hälsa och miljön. I och med
införandet av en ”god avvägning” vid införandet av driftsrestriktioner blir dock det egentliga
ändamålet med direktivet att uppnå största möjliga miljövinster på det mest kostnadseffektiva
sättet. I ett sådant läge där det både finns vinnare, i form av miljön och de boende kring den
bullerdrabbade flygplatsen, och förlorare, i form av de lufttrafikföretag som drabbas av drifts-
regleringarna, så kan man naturligtvis diskutera huruvida lösningen blir kostnadseffektiv för
alla inblandade parter.

MAGENTA- rapporten från 2001 visade, vilket nämnts tidigare i uppsatsen, att bullerproble-
men med största sannolikhet kommer att fortsätta att öka efter 2002, trots att kapitel 2-planen
tagits bort från marknaden. För att försöka förhindra att flygbullerproblemen ökar införs i och
med detta direktiv möjligheten att kunna reglera tillträdet till flygplatsen för luftfartyg som
med liten marginal uppfyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16. Dessa driftsrestriktioner
leder förhoppningsvis till en förbättrad bullersituation för de boende kring flygplatsen, men de
leder också till negativa konsekvenser för de lufttrafikföretag som får sina trafikrättigheter
begränsade i och med driftsregleringarna. Att flygbullerproblemen måste lösas och att ett led i
detta är att införa driftsrestriktioner för luftfartyg som med liten marginal uppfyller buller-
normen i kapitel 3 till bilaga 16, är något som lufttrafikföretagen måste acceptera. Detta bety-
der dock inte att deras intressen i att lösa bullerproblemen ska förbises. För att lufttrafikföre-
tagen skall garanteras en acceptabel rättssäkerhet krävs det att deras intressen tas hänsyn till i
den process som föranleder införande driftsrestriktioner vid en flygplats, även om denna åt-
gärd som främsta mål har att skydda miljön.

Direktivet gäller för flygplan som registrerats både inom och utanför den Europeiska unionen.
Detta betyder att konsekvenserna kommer att drabba alla lufttrafikföretag som trafikerar flyg-
platser med luftfartyg som med liten marginal uppfyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16.
Detta är viktigt att betona, med anledning av att direktivet skall kunna ses som ett förtydli-
gande av marknadstillträdesförordningen som ju bara gäller för lufttrafikföretag inom gemen-
skapen.

De frågor som rör driftsrestriktionsdirektivet handlar i stort om att, med hjälp av regleringar
av tillträdet till flygplatser för de mest bullrande luftfartyg som uppfyller bullernormen i ka-
pitel 3 till bilaga 16 med liten marginal, minska den negativa miljöpåverkan som uppstått på
grund av flygbuller. De åtgärder som vidtas genom driftsrestriktionsdirektivet leder alltså inte
till några negativa konsekvenser för människors hälsa eller miljön, utan konsekvenserna drab-
bar snarare de lufttrafikföretag vars trafikrättigheter begränsas genom driftsrestriktionerna.
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11. Diskussion kring hur direktivet skulle kunna implementeras
Under denna rubrik kommer en diskussion att föras kring hur implementeringen av direktivet
skulle kunna gå till för att bäst skydda miljön, och för att ge lufttrafikföretagen en acceptabel
rättssäkerhet. Som underlag för diskussionen ligger flertalet informella samtal och informa-
tion från personal på Luftfartsverket. Diskussionen bygger också vidare på den rättsliga ana-
lysen av direktivet.

Lufttrafikföretagens rättssäkerhet i driftsrestriktionsdirektivet
Medlemsstaterna skall enligt direktivet göra en ”god avvägning” då de hanterar bullerproblem
vid flygplatser. Detta innebär att driftsrestriktioner som sista alternativ skall övervägas efter
det att de övriga alternativen till åtgärder för att minska bullerproblemen har undersökts och
eventuellt genomförts. De åtgärder som genomförs får heller inte leda till att vissa lufttrafikfö-
retag diskrimineras på grund av att de kommer från vissa stater. Om det trots allt skulle bli
nödvändigt att införa driftsrestriktioner vid en flygplats så finns det i artikel 6 regler för infö-
rande av driftsrestriktioner som måste beaktas. Där står att sex månader efter det att ett beslut
fattats om införande av driftsrestriktioner får det i jämförelse med motsvarande period året
innan inte ges ytterligare tillstånd till luftfartyg som uppfyller bullernormen i kapitel 3 till
bilaga 16 med liten marginal. Tidigast sex månader därefter får flygbolag åläggas att minska
flygrörelserna på flygplatsen med dessa flygplan. Dessa införningsregler måste dock föregås
av samråd med berörda parter (dit lufttrafikföretagen hör) enligt direktivets 10 artikel och
underrättelse till berörda parter enligt 11 kapitlet. Samrådet skall hållas med de berörda par-
terna för tillämpningen av artiklarna 5 och 6. Artikel 5 punkt 1 behandlar de uppgifter i bilaga
II som den berörda myndigheten har att beakta innan ett beslut tas om införande av driftsre-
striktioner. I undantagsregeln, artikel 5 punkt 2, så föreskrivs det att om de uppgifter som står
i bilaga II redan beaktas i en aktuell miljökonsekvensbeskrivning som rör flygplatsen så skall
dessa uppgifter anses motsvara och uppfylla kraven i punkt 1. Detta för att slippa samla in de
uppgifter som krävs enligt direktivet en gång till om de redan finns. Samrådet skall inrättas i
enlighet med tillämplig nationell lag, exempelvis det samrådsförfarande som finns upprättat i
Miljöbalken i samband med tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter. Enligt detta
samrådsförfarande skall samrådet ske på ett mycket tidigt stadium, långt innan en ansökan om
tillstånd har upprättats.38 Det samma skulle då även gälla vid inrättandet av driftsrestriktioner,
även om detta förfarande inte innebär att någon ansökan om tillstånd skall upprättas. Samrå-
det skulle då enligt detta förfarande hållas i stort sett i samband med att den behöriga myndig-
heten överväger att införa driftsrestriktioner.

Artikel 11 föreskriver att medlemsstaterna skall se till att alla berörda parter underrättas och
erhåller skälen till införandet av driftsrestriktioner, samt hur den goda avvägningen gjorts.
Senast sex månader innan åtgärder vidtas i enlighet med artikel 6.1, det vill säga sex månader
innan nya tillstånd till kapitel 3 inte längre ges, måste flygoperatörerna ha underrättats.
Flygoperatörerna måste också ha blivit informerade senast ett år innan driftsrestriktionerna
träder i kraft. I praktiken innebär bestämmelserna i artikel 11 a att flygoperatörerna skall in-
formeras i stort sett i samband med att ett beslut tas om införande av driftsrestriktioner. Detta
kan tyckas ge flygoperatörerna en begränsad möjlighet att opponera sig innan beslutet tagits.
Artikel 12 föreskriver dock att medlemsstaterna skall se till att ett beslut om en åtgärd som
vidtagits i enlighet med artikel 6 och 7 b kan överklagas. Den flygoperatör som anser sig vara
felbehandlad eller inte fått sin rättssäkerhet tillgodosedd genom det beslut som fattats kan

                                                
38 Rubenson, 1999, sid 49
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därigenom få sin sak prövad i en högre instans. Rätten att överklaga är en viktig aspekt i flyg-
bolagens rättsäkerhet i frågor som rör detta direktiv, med tanke på att konsekvenserna för dem
är begränsningar och avvisanden i deras utövande av trafikrättigheter.

Om införandet av driftsrestriktioner går till enligt detta förfarande som redovisats ovan och
som står utnämnt i direktivet så måste nog lufttrafikföretagens rättssäkerhet anses vara tillgo-
dosedd på ett acceptabelt sätt.

Initiativtagare till driftsrestriktioner
Av artikel 4, punkt 2 så framgår det att det är den behöriga myndigheten som skall införa
driftsrestriktioner när detta läge blir aktuellt. Det står dock inte vem eller vilka det är som
skall ta initiativ till införande av driftsrestriktioner. I vilka fall skulle det då kunna bli aktuellt
med införande av driftsrestriktioner enligt detta direktiv? Den vanligaste situationen kommer
kanske att bli den då flygplatserna ligger på gränsen, eller kanske redan har överskridit sina
fastställda bullerkonturer. I detta läge finns det flera alternativ till vilka som skulle kunna vara
initiativtagare till införandet av driftsrestriktioner för luftfartyg som med liten marginal upp-
fyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16. Nedan följer några alternativ på olika aktörer
som skulle kunna agera som initiativtagare till införande av nya driftsrestriktioner, och utifrån
vilket syfte dessa agerar. Dessa alternativ har framarbetats i samarbete med Lars Ehnbom vid
Luftfartsverket.

Jag gör inga anspråk på hävda att det är på dessa sätt som initiativen kommer att väckas. Jag
vill med detta bara lägga fram några tänkbara alternativ till hur det skulle kunna gå till. Vissa
av dessa alternativ har dock gemensamma drag med hanteringen av tillstånd och villkor för
flygplatser enligt Miljöbalkens kapitel 9 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta
med tanke på att införande av driftsrestriktioner skulle kunna användas som ett instrument för
att uppnå eventuella bullervillkor som uppsats för flygplatsen. Det kommer förmodligen att
finnas ytterligare alternativ till initiativtagare. Jag har dock, utifrån diskussioner med Lars
Ehnbom, valt att ta upp just dessa alternativ då jag tror att dessa är de mest troliga.

Flygplatsinnehavaren
Det första alternativet är att flygplatsinnehavaren själv tar initiativet till att införa driftsre-
striktioner. Detta sker kanske främst då flygplatsen är på gränsen till att överskrida sina fast-
ställda bullerkonturer. Om flygplatsen skulle överskrida sina bullergränser så kan flygplatsin-
nehavaren bli straffad för detta. I och med detta direktiv kan flygplatsinnehavaren ålägga den
behöriga myndigheten att fatta beslut om att införa driftsrestriktioner på vissa luftfartyg som
uppfyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16 med liten marginal, och på så sätt komma un-
der de bullergränser som satts som villkor för den specifika flygplatsen. Det kan också vara så
att flygplatsen väljer att ta initiativ till driftsrestriktioner för att minska kostnaderna för att
bullerisolera de hushåll i omgivningen kring flygplatsen som drabbas av flygbuller. Åtgärder-
na får dock enligt 4 artikeln, 3 punkten inte innebära större inskränkningar än vad som krävs
som uppnå de miljömål som satts upp för den enskilda flygplatsen.

Luftfartsverket
Det andra alternativet skulle kunna vara att Luftfartsverket, vilka har det övergripande ansva-
ret för den civila luftfarten i Sverige, tar initiativ till att införa driftsrestriktioner på grund av
de transportpolitiska mål som satts upp av den svenska statsmakten. Ändringar i de transport-
politiska målen skulle kunna föranleda att Luftfartsverket blir tvunget att ta initiativ till drifts-
restriktioner för att Sverige skall kunna klara att uppnå dessa mål.
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Tillsynsmyndigheten
Det tredje alternativet skulle kunna vara att den för flygplatsen ansvariga tillsynsmyndigheten
anmäler till den behöriga myndigheten för direktivet att driftsrestriktioner bör införas på en
flygplats som ligger på gränsen till att överskrida sina fastställda bullergränser. Detta skulle
kunna inträffa i samband med ordinarie tillsyn av flygplatsverksamheten, eller utifrån klago-
mål från allmänheten om ökade bullerproblem.

Miljödomstolen
Det fjärde alternativet skulle kunna inträffa då en flygplatsverksamhet är föremål för en till-
ståndsprövning enligt Miljöbalken. Detta kan vara då tillstånd söks för att få starta en ny ej
tidigare tillståndsprövad flygplats, eller vid omprövning av befintliga tillstånd för befintliga
flygplatser. Vid dessa tillståndsprövningar utfärdas ofta olika villkor som måste uppfyllas för
att flygplatsen skall få bedrivas. Tillståndet och villkoren är tidsbegränsade och måste efter-
hand omprövas och förnyas. Vid omprövning av villkoren och tillståndet kan det hända att
miljökraven höjs med avseende på vilka bullerkurvor som skall gälla för den aktuella flyg-
platsen. Vid en sådan prövning kan det hända att Miljödomstolen, i linje med detta direktiv,
för in som ett villkor för att verksamheten skall få bedrivas att det införs driftsrestriktioner
mot de mest bullrande luftfartyg som uppfyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16 med
liten marginal flygplanen. Detta innebär alltså att tillståndet begränsar vilka flygplan som får
trafikera flygplatsen. I denna situation skulle det kunna bli Miljödomstolen som genom detta
förfarande tar initiativet till nya driftsrestriktioner.

Situationer där Miljödomstolen, eller rättare sagt den tidigare Konsessionsnämnden, formule-
rat driftsrestriktioner som villkor för flygplatser har redan tidigare uppstått. För att förbättra
bullersituationen tog den tidigare Konsessionsnämnden ett beslut av den 15 november 1994
om att förbjuda regelbunden trafik med kapitel 2 flygplan på Karlstads flygplats, utfärdat som
ett villkor för flygplatsverksamheten. Beslutet fattades i enlighet med den då gällande svenska
miljöskyddslagen och utifrån de miljöhänsyn som blev aktuella vid anläggningen och driften
av den nya flygplatsen i Karlstad. SAS klagade dock i januari 1997 på detta beslut till kom-
missionen då de ansåg att detta beslut stred mot gemenskapsrätten, framförallt direktiv
92/14/EEG om begränsningar i utnyttjandet av kapitel 2 flygplan. Kommissionen ansåg i detta
fall att Konsessionsnämndens beslut stred mot artikel 8 punkt 2 i marknadstillträdesförord-
ningen och att de svenska myndigheterna därför inte fick fortsätta att tillämpa beslutets be-
stämmelser. Villkoret som satts upp om driftsrestriktioner på Karlstads flygplats 1994 fick
därför alltså upphävas.39

Driftsrestriktioner som villkor för flygplatsverksamhet
De villkor om driftsrestriktioner som Miljödomstolen skulle kunna utfärda är här intressanta
att titta lite närmare på. I enlighet med tillståndsprövningsprocessen enligt Miljöbalken så
riktar sig dessa villkor mot den som ansöker om tillståndet. I fallet med initiativ till driftsre-
striktioner så riktar det sig alltså till den som söker tillstånd för att få bedriva flygplatsverk-
samhet. Denna typ av förfarande leder dock till ett antal svårigheter om det appliceras på
driftsrestriktionsdirektivet. Om Miljödomstolen utfärdar ett villkor som innebär att det måste
införas driftsrestriktioner vid en flygplats så innebär det att detta måste uppfyllas av till-
ståndsinnehavaren, det vill säga flygplatsen. Om då ett lufttrafikföretag överklagar beslutet
om driftsrestriktioner som antagits av den behöriga myndigheten och vinner denna överklagan
så kan det leda till att flygplatsen inte kan uppfylla sitt villkor om driftsrestriktioner. Skulle
                                                
39 Kommissionens beslut av den 22 juli 1998 om ett förfarande för tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 2408/92
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det då innebära att flygplatsen begår ett miljöbrott om de inte kan uppfylla villkoret om drifts-
restriktioner? I vanliga fall är villkor utformade så att verksamhetsutövaren själv ska kunna
göra vissa åtgärder så att dessa kan uppfyllas. Den sökande, det vill säga flygplatsinnehava-
ren, är även berättigad att överklaga de villkor de tilldelats av Miljödomstolen. I fallet med
driftsrestriktioner ligger inte avgörandet i slutändan hos flygplatsen, utan här kan lufttrafikfö-
retagen överklaga beslutet om driftsrestriktioner och på så sätt hindra flygplatsen från att upp-
fylla sina villkor.

De villkor om driftsregleringar som Miljödomstolen har möjlighet att utfärda borde kanske
därför skrivas med en reservation för lufttrafikföretagens rätt att överklaga införandet av
driftsrestriktioner. Detta så att flygplatserna inte skall anses begå miljöbrott om de inte kan
uppfylla detta villkor.

Driftsrestriktionsdirektivets relation till marknadstillträdesförordningen
Införandet av driftsregleringar mot vissa bullrande luftfartyg som uppfyller bullernormen i
kapitel 3 till bilaga 16 med liten marginal flygplan kan ge negativa konsekvenser för lufttra-
fikföretagen och ses kanske som ett hinder mot deras rättigheter att bedriva flygtrafik inom
gemenskapen, vilket givits dem genom bland annat  marknadstillträdesförordningen. Indragna
trafikrättigheter kan i sin tur leda till försämrad ekonomi för lufttrafikföretagen. I artikel 9,
punkt 2 till marknadstillträdesförordningen står det att de åtgärder som en medlemsstat vidtar
för att begränsa eller avvisa utövande av trafikrättigheter inte skall påverka denna förordnings
syfte på ett orimligt sätt.

Eftersom driftsrestriktionsdirektivet är ett förtydligande av marknadstillträdesförordningen
och denna i sig är framtagen för att garantera lufttrafikföretagen tillträde till den gemensamma
marknaden så får inte driftsrestriktionsdirektivet innebära att den rättssäkerhet som getts luft-
trafikföretagen genom marknadstillträdesförordningen åsidosätts. I marknadstillträdes-
förordningens 9 artikel under punkt 2 står det, vilket nämnts ovan, att de åtgärder som en
medlemsstat vidtar för att begränsa eller avvisa utövande av trafikrättigheter inte skall påver-
ka förordningens syfte på ett orimligt sätt. Det förestår dock inte några direkta konflikter
mellan dessa båda författningar. Syftet med marknadstillträdesförordningen är att tillåta EG-
lufttrafikföretag att utöva trafikrättigheter på flyglinjer inom gemenskapen, medan driftsre-
striktionsdirektivet har som konsekvens att vissa flygplan hindras tillträde till vissa buller-
drabbade flygplatser. Det står även tydligt i direktivet att åtgärderna som genomförs i enlighet
med direktivet inte får innebära att vissa flygbolag eller tillverkare av luftfartyg diskrimineras
på grund av att de kommer från vissa stater. Det står också i marknadstillträdesförordningen
att begränsningar eller avvisanden av utövandet av trafikrättigheterna får införas vid allvarliga
överbelastnings- och/eller miljöproblem. Direktivet kan därför inte anses påverka grundsyftet
med marknadstillträdesförordningen på ett orimligt sätt.

Något som är viktigt att poängtera, vilket också nämnts ovan, är att driftsrestriktionsdirektivet,
även om det kan ses som ett förtydligande av artikel 9 i marknadstillträdesförordningen, också
gäller för flygplan som är registrerade i länder utanför gemenskapen. Sverige har ingått bilate-
rala avtal med de övriga länder som trafikerar svenska flygplatser, och dessa avtal kommer
också att beröras av införandet av driftsrestriktioner enligt driftsrestriktionsdirektivet. Drifts-
restriktionerna kommer i praktiken kanske framförallt att drabba flygbolag som kommer från
länder utanför EU, eftersom de flesta lufttrafikföretag inom EU redan förbättrat och föryngrat
sin flygplansflotta.
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Behörig myndighet för frågor som rör direktivet
I artikel 3 till direktivet ges medlemsstaten skyldigheten att utse en behörig myndighet vilken
skall ansvara för frågor som omfattas av direktivet. Vilken denna behöriga myndighet skall bli
i Sverige är ännu inte bestämt. Eftersom detta direktiv har kopplingar både till miljöområdet
och den civila luftfartens område, och har anknytning till båda typer av lagstiftning, så finns
möjligheten att detta direktiv skulle kunna hamna antingen under någon typ av miljömyndig-
het eller under Luftfartsverket, vilket har hand om de flesta lagar och regleringar inom den
civila luftfartens område i Sverige. Innan ställning tas till vilken myndighet som bör handha
ärenden som omfattas av driftsrestriktionsdirektivet så måste först utredas vilka befogenheter
denna myndighet skall ha enligt direktivet och vilka konsekvenser detta skulle kunna leda till
vid införandet av driftsrestriktioner.

Den befogenhet och de uppgifter som den behöriga myndigheten skall ha enligt driftsrestrik-
tionsdirektivet innefattar bland annat att:
- se till att målen med direktivet uppnås,
- bedöma hur de allmänna reglerna för bekämpning av flygbuller enligt direktivet efterlevs,
- beakta de uppgifter som anges i bilaga II till direktivet, samt att
- ansvara för övriga frågor som omfattas av driftsrestriktionsdirektivet.

Det måste även diskuteras på vilket sätt detta direktiv skall implementeras till svensk rätt.
Detta är väsentligt för valet av behörig myndighet för direktivet. Antingen behövs det skrivas
en ny författningstext där direktivets bestämmelser fördelas på lag-, förordnings- eller före-
skriftsnivå. Eller så skulle direktivets bestämmelser kunna införlivas med redan befintliga
bestämmelser, i exempelvis Miljöbalken eller Luftfartslagen.

Miljömyndighet som behörig myndighet
En möjlighet vore att driftsrestriktionsdirektivet införlivas med Miljöbalken, Sveriges samla-
de miljölagstiftning, och hanteras av någon form av miljömyndighet. Som sådan kan nämnas
exempelvis Naturvårdsverket. Eftersom direktivet har som huvudsyfte att försöka minska det
miljöproblem som flygbullret orsakar, är det inte helt ologiskt att någon miljömyndighet
skulle diskuteras som en eventuell behörig myndighet för detta direktiv. Detta alternativ är
dock i slutändan inte det mest troliga, då direktivet också till stor del behandlar frågor som
väldigt starkt förknippas med den civila luftfartens område. Frågor som rör lufttrafikföretags
tillträde till flygplatser hanteras lämpligen inte av någon miljömyndighet. Sveriges miljömyn-
digheter har självfallet som huvuduppgift att se till att Miljöbalkens mål uppfylls, dit bekämp-
ning av buller faller bra in. Men att hantera frågor som är kopplade till marknadstillträdesfö r-
ordningen och Sveriges bilaterala avtal med utländska lufttrafikföretag ligger långt utanför
arbetsuppgifterna för en miljömyndighet. Med tanke på att deras huvuduppgift inte är att se
till lufttrafikföretagens intressen i första rummet finns även risken att den rättssäkerhet som
lufttrafikföretagen måste tillförsäkras genom hanteringen av direktivet inte kan uppfyllas av
en miljömyndighet.

Luftfartsverket som behörig myndighet
Ett annat alternativ skulle kunna vara att implementera driftsrestriktionsdirektivet i den be-
fintliga luftfartslagstiftningen i Sverige. En konsekvens av detta skulle då kunna vara att Luft-
fartsverket blir den behöriga myndigheten för frågor som rör driftsrestriktionsdirektivet. Detta
alternativ är förmodligen det mest rimliga då Luftfartsverket, till skillnad från svenska mil-
jömyndigheter, har stor erfarenhet av att hantera lufttrafikärenden.
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Ett antal argument talar för att Luftfartsverket skall vara behörig myndighet i fråga om drifts-
restriktioner.40 En av Luftfartsverkets huvuduppgifter är att svara för skyddet av miljön mot
föroreningar från civil luftfart.41 I Luftfartsverkets uppgifter ingår även att verka för uppfyl-
lande av de transportpolitiska målen, vilket nämnts ovan. Bland dessa finns mål för tillgäng-
lighet och transportkvalitet, men även mål för god miljö. Luftfartsverket prövar flygplatspro-
jekt med avseende på bland annat luftrum, flygsäkerhet och efter samråd med länsstyrelser
även på miljöaspekter. Luftfartsverket har i praktiken idag inte rollen att meddela miljövillkor
för flygplatser.

Något som inte är att förringa är att driftsrestriktionsdirektivet kan ses som ett förtydligande
av artiklarna 8 och 9 i marknadstillträdesförordningen, och att Luftfartsverket redan idag är
behörig myndighet för frågor som rör marknadstillträdesförordningen. Detta borde ses som ett
starkt argument för att Luftfartsverket blir ansvarig för frågor som även omfattar driftsrestrik-
tionsdirektivet.

Något som eventuellt skulle kunna ses som ett problem med att utse Luftfartsverket till den
behöriga myndigheten för detta direktiv är att miljövillkor för flygplatser idag regleras enligt
Miljöbalken. Detta skulle då medföra att de miljömässiga förutsättningarna för verksamheten
på flygplatser hanteras av två myndigheter, Miljödomstolen och Luftfartsverket, som har att
tillämpa olika regelverk. I många europeiska stater är det luftfartsmyndigheterna som ansvarar
för och godkänner miljökonsekvensbeskrivningar vid större flygplatsprojekt, medan det slut-
giltiga beslutet om inrättande av flygplatser tas på politisk nivå.

Om Luftfartsverket blev behörig myndighet skulle det inte uppstå någon konflikt i vad som är
myndighetens uppgifter sedan tidigare och uppgifterna för den behöriga myndigheten enligt
direktivet. Med detta menas att Luftfartsverket har tidigare erfarenheter i att hantera lufttrafik-
företagens intressen och tillgodose deras rättssäkerhet.

12. Avslutande reflektioner
Avsikten med detta direktiv är god, att på sikt försöka minska bullerproblemen kring särskilt
drabbade flygplatser. Det är dock mycket som måste tas med i beaktande när frågan om infö-
rande av driftsrestriktioner börjar bli aktuell. Hur kommer lufttrafikföretagen att påverkas av
driftsrestriktionerna? Kommer bullermiljön kring en drabbad flygplats verkligen att förbättras
trots att luftfartyg, som med liten marginal uppfyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16,
nekas tillträde till flygplatsen? Finns inte risken kvar att den vinst som uppstår då dessa bull-
riga flygplan tas bort från flygplatsen, blir uppäten av att fler ”mindre” bullriga exempelvis
kapitel 4-flygplan ges tillträde till flygplatsen i stället? Detta är, vilket måste understrykas,
enbart reflektioner från författarens sida, men ändock viktiga att fråga sig. Något som inte
heller har behandlats i denna uppsats, men som är en ytterst viktig aspekt och som öppnar för
vidare studier inom området, är att detta direktiv visserligen tillåter regleringar av ”vissa”
bullriga flygplanstyper. Men det förbjuder också medlemsländerna att gå längre än vad detta
direktiv tillåter i sina försök att få bukt med flygbullerproblematiken. Så som bullersituationen
ser ut kring de flesta storflygplatser idag så pekar allt på att bullerproblemen inte kommer att

                                                
40 Argumenten är inhämtade under informella samtal med Lars Ehnbom vid Luftfartsverket i Norrköping.
41 Se Förordning (1988:78) med instruktion för Luftfartsverket, 1 §.
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vara lösta trots att de kapitel 3 plan som ligger på gränsen till att uppfylla bullercertifie-
ringsnormerna nu får förbjudas i och med detta direktiv. De flygplatser som infört dessa
driftsrestriktioner men som fortfarande har problem med buller får inte enligt driftsrestrik-
tionsdirektivet införa ytterligare restriktioner mot andra kapitel 3-eller kapitel 4-flygplan, trots
att detta kan tyckas vara miljömässigt motiverat. För att detta skall kunna ske krävs vilja och
ytterligare rekommendationer från ICAO, och dessa har inte visat något som helst intresse av
att inom den närmsta framtiden gå längre än vad som gjorts idag för att komma till bukt med
flygbullerproblematiken. Här återspeglas problemet med att marknadens intressen inom
många områden kommer långt före miljö- och hälsointressen. Denna aspekt, att direktivet
också kan sägas hindra ytterligare försök att minska flygbullret, vore som jag nämnde ovan
väldigt intressant att gå vidare med i framtida studier. Det skall även bli intressant att följa
implementeringen av detta direktiv, att se hur och när direktivet kommer att användas och
vilken myndighet som i slutändan får det övergripande ansvaret för direktivet. Något annat
som är värt att nämna och som skulle vara intressant att titta närmare på är att hanteringen av
flygplatsprojekt ser olika ut mellan olika europeiska stater. Som nämndes tidigare så hanteras
miljöprövningar av flygplatser internationellt ofta genom respektive lands luftfartsmyndighet,
och inte som i Sverige av miljömyndigheter. Detta skulle vara intressant att följa upp och se
om den svenska modellen håller i längden eller om det kanske vore lämpligt att se över den
svenska ordningen för hur flygplatsprojekt hanteras. Eller så är det kanske så att den svenska
modellen borde gå i bräschen för hur övriga europeiska stater borde hantera sina flygplats-
projekt ur miljösynpunkt.

Slutsats
Det miljöproblem som flygbuller utgör måste lösas och som ett försök att komma till rätta
med flygbullerproblemen kring drabbade flygplatser har EU antagit det nya driftsrestriktions-
direktivet. Genom att med en teleologisk lagtolkningsmetod gå tillbaka till ändamålet med
driftsrestriktionsdirektivet framkommer att det huvudsakliga ändamålet med direktivet är att
uppnå största möjliga miljövinster på mest kostnadseffektiva sätt. Utifrån denna rättsliga tolk-
ning följde en övergripande diskussion om hur driftsrestriktionsdirektivet skulle kunna ge-
nomföras i svensk lagstiftning för att bäst skydda miljön och ge acceptabel rättssäkerhet åt
lufttrafikföretagen, vilka drabbas av införandet av driftsrestriktioner. Genom de regler som
finns upprättade för införande av driftsrestriktioner med samråd, underrättelse och rätten att
överklaga så anses lufttrafikföretagens rättssäkerhet kunna garanterats genom denna hante-
ring. Några alternativ på vilka som skulle kunna vara initiativtagare till införandet av driftsre-
striktioner har också tagits upp, där villkor utfärdade av Miljödomstolen anges som ett alter-
nativ. Driftsrestriktionsdirektivet kan heller inte anses påverka syftet med marknadstillträdes-
förordningen på ett orimligt sätt, genom att direktivet reglerar användningen av luftfartyg som
uppfyller bullernormen i kapitel 3 till bilaga 16 med liten marginal och inte själva lufttrafikfö-
retaget i sig. Vilken instans som skulle kunna bli behörig myndighet för frågor som rör drifts-
restriktionsdirektivet har också översiktligt diskuterats och enligt författarens slutsatser så
rekommenderas Luftfartsverket som behörig myndighet för direktivet. Detta mycket på grund
av Luftfartsverkets tidigare erfarenheter av frågor som rör den civila luftfarten. Om Luftfarts-
verket blev den behöriga myndigheten skulle det inte uppstå någon konflikt i vad som är
myndighetens uppgifter sedan tidigare och uppgifterna för den behöriga myndigheten enligt
direktivet. Direktivets klara koppling till marknadstillträdesförordningen, och det faktum att
Luftfartsverket redan idag är behörig myndighet för denna förordning, kan också ses som ett
starkt argument för att dessa båda bestämmelser borde hanteras av samma myndighet.
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