
                                 
                              

                          
                          

                  

                 

 
 

 

 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
    

  
  

 
  

  
  

From: Josefin Karlsson 
Sent:    Mon, 4 Oct 2021 10:10:58 +0200 
To: N Registrator 
Cc:            Lotta Mellström 
Subject:           VB: Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys 
avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport - Svar senast 20/12 2021 
Categories: LW 

Från: Bergsten Anna <Anna.Bergsten@riksbyggen.se> 
Skickat: den 30 september 2021 17:48 
Till: Josefin Karlsson <josefin.karlsson@regeringskansliet.se> 
Ämne: Sv: Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida 
avveckling av Bromma Stockholm Airport - Svar senast 20/12 2021 

Hej, Riksbyggen avstår från att svara på denna remiss. 

Med vänlig hälsning 
Anna Bergsten 
Koordinator 
Affärsområde Bostad 

Direkt: 08-698 42 95 
Växel: 0771-860 860 
Adress: Kungsbron 21 
www.riksbyggen.se 

Från: Josefin Karlsson <josefin.karlsson@regeringskansliet.se> 
Skickat: den 20 september 2021 16:58 
Till: support@airleap.se; slot@acsslot.se; info@aopa.se; info@arlandastadholding.se; 
info@arlandabanan.se; kommun@arvidsjaur.se; info@atrain.se; office@avfallsverige.se; 
Agneta.Karlfeldt@airamb.se; info@boframjandet.se; kommun@borlange.se; registraturen@boverket.se; 
kundcenter@flygbra.se; wencke.lemmes@brusselsairlines.com; info@byggforetagen.se; 
kansli@byggherre.se; arvid.callin-nerdal@connectsverige.se; info@ekero.se; ats@eskilstunaairport.se; 
info@eskilstuna.se; ks@ffk.se; info@foretagarna.se; exp-hkv <exp-hkv@mil.se>; 
INFO@GLOBALUTMANING.SE; grafair@grafair.se; post@gallivare.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommun@hagfors.se; operations@hbird.se; 
kommunstyrelsen@halmstad.se; info@hyresgastforeningen.se; kommun@herjedalen.se; info@iqs.se; 
anna.jarnehammar@ivl.se; kommunstyrelsen@jarfalla.se; kommunstyrelse@jonkoping.se; 
kommun@kalmar.se; karlstadskommun@karlstad.se; kommun@kommun.kiruna.se; knivsta@knivsta.se; 
kommerskollegium@kommers.se; info@svenskt-ambulansflyg.se; registrator@storsthlm.se; 
konkurrensverket@kkv.se; konsumentverket@konsumentverket.se; kommun@kramfors.se; 
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kommun@kristianstad.se; info@ksak.se; registrator@kth.se; registrator@kustbevakningen.se; 
info@lo.se; kommun@linkoping.se; lfv@lfv.se; lulea.kommun@lulea.se; registrator@ltu.se; 
kommun@lycksele.se; blekinge@lansstyrelsen.se; dalarna@lansstyrelsen.se; gotland@lansstyrelsen.se; 
gavleborg@lansstyrelsen.se; halland@lansstyrelsen.se; jamtland@lansstyrelsen.se; 
jonkoping@lansstyrelsen.se; kalmar@lansstyrelsen.se; kronoberg@lansstyrelsen.se; 
norrbotten@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se; stockholm@lansstyrelsen.se; 
sodermanland@lansstyrelsen.se; uppsala@lansstyrelsen.se; varmland@lansstyrelsen.se; 
vasterbotten@lansstyrelsen.se; vasternorrland@lansstyrelsen.se; vastmanland@lansstyrelsen.se; 
vastragotaland@lansstyrelsen.se; orebro@lansstyrelsen.se; ostergotland@lansstyrelsen.se; 
kommunstyrelsen@malmo.se; nacka.tingsratt@dom.se; mora.kommun@mora.se; registrator 
<registrator@msb.se>; kansliet@malardalsradet.se; registrator@nacka.se; mmd.nacka@dom.se; 
remisser@naturskyddsforeningen.se; registrator@naturvardsverket.se; 
info@norrbottenshandelskammare.se; norrkoping.kommun@norrkoping.se; 
norwegian.mailhq@norwegian.com; kommun@nykoping.se; jenni.ranhagen@transportrad.se; 
kommun@pajala.se; registrator.kansli@polisen.se; region@regionblekinge.se; 
region.dalarna@regiondalarna.se; regiongotland@gotland.se; rg@regiongavleborg.se; 
regionen@regionhalland.se; region@regionjh.se; regionen@rjl.se; region@kronoberg.se; 
regionnorrbotten@norrbotten.se; region@skane.se; regionstockholm@sll.se; 
region.uppsala@regionuppsala.se; info@regionvarmland.se; regionen@regionvasterbotten.se; 
region.vasternorrland@rvn.se; regionen@regionorebrolan.se; region@regionostergotland.se; 
region@regionkalmar.se; post@regionsormland.se; region@regionvastmanland.se; 
info@renaremark.se; registrator@raa.se; stadshuset@ronneby.se; anna.wilson@sas.se; 
sigtuna.kommun@sigtuna.se; diariet@sj.se; sjofartsverket@sjofartsverket.se; kundtjanst@skelleftea.se; 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; kommun@solleftea.se; kontaktcenter@sollentuna.se; 
kommunstyrelsen@solna.se; registrator@energimyndigheten.se; sgi@sgi.se; info@havkom.se; 
vti@vti.se; registrator@statskontoret.se; staffan.ingvarsson@stockholm.se; 
info@stockholmshandelskammare.se; lansmuseet.kultur@sll.se; info@skavsta.se; 
operations@vasterasairport.se; kommunstyrelsen@stockholm.se; ks@storuman.se; 
kommunstyrelsen@sundbyberg.se; sundsvalls.kommun@sundsvall.se; info@swedavia.se; 
info@svenskhandel.se; info@svenskkollektivtrafik.se; spf@swealpa.se; info@transportforetagen.se; 
info@svensktflyg.se; remisser <remisser@svensktnaringsliv.se>; kansli@saco.se; info@business-
sweden.se; info@transportforetagen.se; registrator@skr.se; registrator@smhi.se; info@flygplatser.se; 
info@teknikforetagen.se; info <info@tillvaxtanalys.se>; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se; info 
<info@tco.se>; torsby.kommun@torsby.se; trafikanalys@trafa.se; diariet.borlange@trafikverket.se; 
info@transportforetagen.se; kontakt@transportstyrelsen.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; 
umea.kommun@umea.se; kontakt@unionen.se; kommun@upplands-bro.se; 
upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se; kommun@vallentuna.se; 
vilhelmina.kommun@vilhelmina.se; reception@visitsweden.com; reception@visitsweden.com; 
info@wwf.se; info@handelskammaren.ac; info@vasteras.se; post@vgregion.se; 
kommunstyrelsen@vaxjo.se; viveke.ihd@recycling.se; info@engelholm.se; kommun@orebro.se; 
kommunen@ornskoldsvik.se; kundcenter@ostersund.se; kommun@osteraker.se; info@ncc.se; 
jacob.birkeland@skanska.se; info@sverigesallmannytta.se; info@riksbyggen.se; info se 
<info.se@greenpeace.org> 
Kopia: N Remissvar <N.Remissvar@regeringskansliet.se>; N Registrator 
<n.registrator@regeringskansliet.se>; betankande@elanders.com 
Ämne: Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida 
avveckling av Bromma Stockholm Airport - Svar senast 20/12 2021 
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Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av 
Bromma Stockholm Airport  

Remissinstanser  

Air Leap Scandinavia AB 
Airport Coordination Sweden (ACS) 
AOPA Sweden 
Arlandabanan Infrastructure AB 
Arlandastad Holding AB 
Arvidsjaurs kommun 
A-Train AB 
Avfall Sverige 
Babcock Scandinavian AirAmbulance 
Bofrämjandet 
Borlänge kommun 
Boverket 
Braathens Regional Airlines 
Brussels Airlines 
Byggföretagen 
Byggherrarna i Sverige AB 
Connect Sweden 
Ekerö kommun 
Eskilstuna flygplats 
Eskilstuna kommun 
Frivilliga flygkåren 
Företagarna 
Försvarsmakten 
Global Utmaning 
Grafair 
Greenpeace Sverige 
Gällivare kommun 
Göteborgs kommun 
Hagfors kommun 
H-bird Aviation Services 
Halmstads kommun 
Hyresgästföreningen 
Härjedalens kommun 
IQ Samhällsbyggnad 
IVL Svenska Miljöinstitutet 
Järfälla kommun 
Jönköpings kommun 
Kalmar kommun 
Karlstad kommun 
Kiruna kommun 
Knivsta kommun 
Kommerskollegium 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 
Kommunförbundet Stockholms län 
Konkurrensverket 
Konsumentverket 
Kramfors kommun 
Kristianstad kommun 
Kungliga Svenska Aeroklubben 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
Kustbevakningen 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 
Linköpings kommun 
Luftfartsverket 
Luleå kommun 
Luleå Tekniska Universitet 
Lycksele kommun 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Länsstyrelsen Dalarnas län 
Länsstyrelsen Gotlands län 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Länsstyrelsen Hallands län 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Länsstyrelsen Norrbotten 
Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen Stockholm 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Länsstyrelsen Värmland 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Länsstyrelsen Västmanlands län 
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Örebro län 
Länsstyrelsen Östergötland 
Malmö kommun 
Malung-Sälens kommun 
Mora kommun 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Mälardalsrådet 
Nacka kommun 
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
Naturskyddsföreningen 
Naturvårdsverket 
NCC AB 
Norrbottens Handelskammare 
Norrköpings kommun 
Norwegian Air Shuttle ASA 
Nyköpings kommun 
Näringslivets Transportråd 
Pajala kommun 
Polismyndigheten 
Region Blekinge 
Region Dalarna  
Region Gotland 
Region Gävleborg 
Region Halland 
Region Jämtland Härjedalen 
Region Jönköping 
Region Kalmar 
Region Kronoberg 
Region Norrbotten 
Region Skåne 
Region Stockholm 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

Region Sörmland 
Region Uppsala 
Region Värmland 
Region Västerbotten 
Region Västernorrland 
Region Örebro 
Region Östergötland 
Region Västmanland 
Renare Mark 
Riksantikvarieämbetet 
Riksbyggen 
Ronneby kommun 
SAS AB 
Sigtuna kommun 
SJ AB 
Sjöfartsverket 
Skanska AB 
Skellefteå kommun 
Socialstyrelsen 
Sollefteå kommun 
Sollentuna kommun 
Solna kommun 
Statens energimyndighet 
Statens geotekniska institut (SGI) 
Statens haverikommission 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
Statskontoret 
Stockholm Business Region AB 
Stockholms Handelskammare 
Stockholms Läns Museum 
Stockholm Skavsta flygplats 
Stockholm Västerås flygplats 
Stockholms kommun 
Storumans kommun 
Sundbybergs kommun 
Sundsvalls kommun 
Swedavia AB 
Svensk Handel 
Svensk Kollektivtrafik 
Svensk Pilotförening 
Svenska Flygbranschen 
Svenskt Flyg 
Svenskt Näringsliv 
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 
Sveriges Allmännytta 
Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) 
Sveriges Hamnar 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 
Svenska Regionala Flygplatser (SRF) 
Teknikföretagen 
Tillväxtanalys 
Tillväxtverket 
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 
Torsby kommun 
Trafikanalys 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

   
 

  
 

  
   

 
 

 

 
 

 

 

Trafikverket 
Transportföretagen 
Transportstyrelsen 
Trollhättans kommun 
Umeå kommun 
Unionen 
Upplands Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 
Vallentuna kommun 
Vilhelmina kommun 
Visby kommun 
Visit Sweden 
Världsnaturfonden (WWF) 
Västerbottens Handelskammare 
Västerås kommun 
Västra Götalandsregionen 
Växjö kommun 
Återvinningsindustrierna 
Ängelholms kommun 
Örebro kommun 
Örnsköldsvik kommun 
Östersunds kommun 
Österåkers kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 20 december 2021. Svaren bör 
lämnas per e post till n.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
josefin.karlsson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer N2021/02361  och remissinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet. 

I remissen ligger att regeringen endast vill ha synpunkter på bifogat dokument ”Swedavia AB:s 
sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Stockholm Bromma 
Airport”. Övriga synpunkter hänförliga till andra perspektiv kopplat till en eventuell avveckling av drift och 
verksamhet vid Bromma flygplats lämnas i samband med ”Remiss av rapporten Bromma flygplats – 
underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)”.  

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Christine Leandersson 
Ämnesråd 

Josefin Karlsson 
Kansliråd 
Näringsdepartementet 
Avdelningen för bolag med statligt ägande 
103 33 Stockholm 
Tfn 08-405 56 61 
Mobil 073 078 92 48 
josefin.karlsson@regeringskansliet.se 
www.regeringen.se 
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Josefin Karlsson 
Kansliråd 
Näringsdepartementet 
Avdelningen för bolag med statligt ägande 
103 33 Stockholm 
Tfn 08-405 56 61 
Mobil 073 078 92 48 
josefin.karlsson@regeringskansliet.se 
www.regeringen.se 
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