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Pressmeddelande den 31 maj 2013 
 
 
FRAMGÅNGSRIK AVREGLERING ÄVENTYRAS AV POLITISK 
KOVÄNDNING 
 
 
2010 avreglerades den svenska marknaden för lokal flygtrafikledningstjänst vilket 
innebar möjlighet att reducera kostnaderna för landets flygplatser. 
 
Avregleringen kom efter ett omfattande utredningsarbete som initierades av den 
socialdemokratiska regeringen 2005 och syftade bl.a. till att förbättra och effektivisera 
infrastrukturen i Sverige. 
 
Nu, tre år senare finns ett fåtal privata aktörer som erbjuder flygtrafikledningstjänster i 
Sverige. En av dem, ACR Aviation Capacity Resources AB, ACR, opererar för 
närvarande på fyra regionala flygplatser. 
 
ACR har nyligen vunnit en upphandling, som innebär att ytterligare fem regionala 
flygplatser kontrakterar ACR som leverantör fr.o.m. 1 januari 2014. 
 
Flygplatsen i Arvidsjaur har samtidigt certifierats för att i egen regi bedriva 
flygtrafiktjänst, ett alternativ som är fullt möjligt för alla regionala flygplatser att göra 
enligt gällande luftfartslag. 
 
För närvarande har konkurrensutsättningen bidragit till 20-40 % besparingar för de 
flygplatser som hittills hunnit upphandla flygtrafikledningstjänster. 
 
Dessa framgångar har emellertid fått det tidigare monopolet Luftfartsverket att agera, 
bl.a. genom att anlita en PR-konsult som haft till uppdrag att bearbeta medlemmar i 
riksdagens trafikutskott. 
 
Trafikutskottet har på torsdagskvällen 30/5 under ordförande Anders Ygeman (S) regi 
debatterat ett förslag i riksdagen, som om det röstas igenom av riksdagen på onsdag 
5/6, innebär en återreglering av 75 % av den konkurrensutsatta marknaden för 
flygtrafikledningstjänster. Se debatten på vår hemsida: www.acr-sweden.se 
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Socialdemokraterna vill tillsammans med sina stödpartier sätta stopp för 
kostnadseffektiviseringar i luftfarten och därmed riskerar landets kommuner och 
övriga flygplatsägare att gå miste om kostnadseffektiviseringar i storleksklassen 
200-250 miljoner kronor årligen. 
 
Förslaget verkar grunda sig på behov och krav som Försvarsmakten ställer på den 
civilt-militärt integrerade flygtrafiktjänsten och som fått ledamöter från S, MP, V och 
SD att enas om att rösta för en återreglering. Det problematiska är dock att 
leverantörer av flygtrafiktjänst inte är informerade om vilka kompetenskrav som 
efterfrågas för den integrerade flygtrafiktjänsten. Vi förutsätter dock att denna fråga 
kommer att samordnas och tydliggöras genom tillsynsmyndigheten 
Transportstyrelsens försorg. 
 
I sammanhanget förefaller de samhällsekonomiska aspekterna av ett fungerande och 
ekonomiskt bärkraftigt inrikesflyg haft en underordnad betydelse.  
 
Monopolet inom flygtrafikledning är otidsenligt och resurskrävande. Det äventyrar på 
sikt Sveriges konkurrenskraft och regionalpolitik. ACR kommer därför oförtrutet att 
arbeta vidare för att i fri konkurrens erbjuda Sveriges flygplatser en säker, 
kostnadseffektiv och kundanpassad flygtrafikledningstjänst.  
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