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Statsstöd till regionala flygplatser  

 
TEXT: 
EU-kommissionen förbereder just nu ett förslag om att revidera det regelverk som styr möjligheten att ge 
offentligt stöd till flygplatser. Enligt uppgift skulle det förslag som diskuteras leda till avveckling av 
merparten av de 36 regionala flygplatser som finns runt om i Sverige.  
 
De regioner i Sverige som vi representerar skulle därmed drabbas hårt. Det handlar bland annat om 
flygplatserna i Mora, Borlänge, Skellefteå, Arvidsjaur, Pajala, Örnsköldsvik, Norrköping, Linköping, 
Kalmar, Växjö, Karlstad och Jönköping. Dessa flygplatser är alla viktiga för kommunikationer till 
storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö samt för transfertrafik till utländska resemål. Om 
kommissionens förslag blir verklighet skulle det inte heller vara möjligt för Sverige att efter egen 
bedömning understödja sådana investeringar i flyg som bedöms viktiga för jobb och tillväxt. Förslaget 
skulle exempelvis negativt påverka skidorten Sälen där planer finns på att bygga en flygplats för att utveckla 
besöks- och turismnäringen.  
 
Sverige är EU:s till ytan tredje största land och samtidigt ett av EU:s mest glesbefolkade länder med endast 
21 invånare per kvadratkilometer. Under dessa förutsättningar är fungerande transportinfrastruktur 
avgörande för jobb, tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. De regionala flygplatserna ligger ofta kopplade 
till en lokal industri, besöksnäring eller universitet som är helt beroende av fungerande kommunikationer.   
 
Om EU-kommissionen planer förverkligas så innebär det ett hårt slag mot Sveriges möjligheter att 
säkerställa fungerande nationella kommunikationer. Med anledning av detta vill vi fråga kommissionen:  
 
- Kan kommissionen garantera att de nya statsstödsreglerna för flyg inte hotar de svenska regionala 
flygplatserna? 
 
- Kan kommissionen lova att de nya statsstödsreglerna för flyg respekterar de särskilda förutsättningar som 
gäller för sysselsättning, regional sammanhållning och tillväxt i glesbefolkade EU-länder som Sverige? 
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