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Beslut
Datum

Dnr/Beteckning

2016-07-11

TSL 2016-4933

Ert datum

2016-05-25

Lycksele Flygplats
921 81 LYCKSELE

Beslut om certifikat med referenskod 4C för
Lycksele flygplats samt medgivande om
undantag från krav på minsta krökningsradie.
Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen beviljar Lycksele flygplats (nedan kallad
flygplatsoperatören) ansökan om certifikat med referenskod 4C.
Transportstyrelsen medger även undantag från krav enligt 3 kap. 11 § i
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:132 om
utformning av bansystem och plattor på flygplats.
Beslutet gäller tills vidare.
Beslutet kan återkallas av Transportstyrelsen om det visar sig att
flygsäkerheten påverkas negativt eller om innehållet står i strid med de EUförordningar som kommer att antas på området.
Med anledning av detta beslut utfärdar Transportstyrelsen ett nytt certifikat
med referenskod 4C. Det nya certifikatet kommer att gälla till och med den
31 december 2018 och ersätter tidigare beslut om certifikat, daterat den 10
november 2015 (TSL 2015-6120).
Redogörelse för ärendet

Flygplatsoperatören har ansökt om uppgradering av flygplatsen till
referenskod 4C och undantag från kravet enligt 3 kap. 11 § i
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:132 om
utformning av bansystem och plattor på flygplats.

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Besöksadress

Olai Kyrkogata 35, Norrköping

Telefon
Telefax

0771-503 503
011-18 52 56

www.transportstyrelsen.se
luftfart@transportstyrelsen.se

Camilla Vinje
Infrastrukturenheten
Sektionen för sjötrafik och flygplatser
camilla.vinje@transportstyrelsen.se
010-495 59 58
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Flygplatsen uppfyller inte kravet enligt Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2010:132) om utformning av bansystem och plattor på
flygplats. Flygplatsoperatören ansöker därför om medgivande om undantag
från krav enligt 3 kap. 11 § gällande minsta krökningsradie.
Flygplatsen är idag godkänd för referenskod 3C.
Flygplatsoperatören har i samband med ansökan kommit in med riskanalys
och säkerhetsbevisning för nämnda avvikelse. Flygplatsoperatören har även
redovisat riskkompenserade åtgärder samt angett ett säkerhetsutlåtande. I
säkerhetsutlåtandet har flygplatsoperatören bedömt att den otillåtna
krökningsradien inte påverkar flygsäkerheten negativt. Den otillåtna
krökningsradien ligger inom det område på banan där luftfarttygen har låg
fart, beroende på att berörd del av banan är i slutet eller i början av banan.
Skäl för beslutet

Transportstyrelsen kan enligt 9 kap 1 § TSFS 2010:132 medge undantag
från bestämmelserna i föreskriften.
För att undantag ska kunna medges krävs att myndigheten bedömer att det
finns kompensation för avvikelser från de fastställda kraven och att den
avsedda verksamheten är av ett sådant slag att ett medgivande av ett
undantag är försvarligt.
Flygplatsoperatören har i sin säkerhetsbevisning kartlagt kravet som
flygplatsen inte uppfyller enligt referenskod 4C. Avvikelsen för kravet som
inte kan uppfyllas har säkerhetsbevisats och riskreducerande åtgärder för
avvikelsen har föreslagits.
Transportstyrelsen har granskat den redovisade dokumentationen och har
inget att invända mot den genomförda analysen.
Med stöd av det som nämns ovan bedömer Transportstyrelsen att det
kommer att finnas kompensation för avvikelsen från kravet som
flygplatsoperatören söker undantag från. Transportstyrelsen anser därför att
flygplatsens certifikat kan uppgraderas till referenskod 4C.
Transportstyrelsen bedömer med hänvisning till ovanstående att
kompensation finns för avvikelsen från fastställda krav och att ett undantag
är försvarligt.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och ni ska
ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring ni vill ha. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Linköping men skickas till
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Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping. Överklagandet ska ha kommit till
Transportstyrelsen inom 3 veckor från det att ni tog del av detta beslut eller,
om ni företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt
eller kammarrätt, inom 3 veckor från den dag då beslutet meddelades.

________________

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för sektionen för sjötrafik och
flygplatser Andreas Holmgren. Föredragande har varit flygplatsinspektör
Camilla Vinje. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även,
flygplatsinspektör Roland Burman samt juristen Amina Avdic.

Andreas Holmgren
Upplysningar

Fakturering för utfärdandet av beslutet kommer att ske i enlighet med
Transportstyrelsens avgiftsföreskrifter.

Bilagor

-

Flygplatscertifikat
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