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Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Miljöprövningsdelegationen 
403 40 Göteborg 
 

Angående Karlsborgsmålet Hammaren, Ert dnr 551-12463-2012 
 

Försvarsmakten ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

om ändring av tillstånd för verksamhet på flygskjutmålet Hammaren på fastigheten Enebågen 1:2  i 

Karlsborgs kommun. Ansökan innebär en utökning av antalet dagar med flygning och skjutning 

från 20 dagar per år i nuvarande tillstånd till 50 dagar per år. Flygning ska ske med JAS 39 Gripen, 

Sk 60, helikoptrar och ett fåtal obemannade luftfarttyg, så kallade UAV. Antalet skott per år ska 

högst uppgå till 44 000 finkalibriga skott, 25 000 grovkalibriga skott och 150 övningsraketer. 

Nuvarande tillstånd medger 1000 skott per år.   I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I 

denna beskrivs bland annat buller från verksamheten, utsläpp av metaller till vatten och påverkan på 

Natura 2000-området Vättern.   

 

Karlsborgs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Försvarsmaktens ansökan och lämnar 

härmed följande synpunkter på densamma. 

 

Karlsborgs kommun ser positivt på att Försvarsmakten vill utveckla sin verksamhet i kommunen 

och förutsätter att verksamheten går att förena med en hållbar utveckling i enlighet med 

miljöbalkens intentioner.  

 

Den ansökta verksamheten kommer att medföra störningar och olägenheter, i form av framförallt 

buller, för boende, verksamhetsutövare och andra som vistas i området. Det är viktigt att dessa 

störningar så långt möjligt begränsas och att förutsättningar skapas för att befintlig bebyggelse kan 

användas och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Försvarsmakten ska därför ska åläggas att vidta 

nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått.  

 

Redan i dagsläget är det vanligt att Försvarsmakten överklagar såväl förhandsbesked som bygglov 

inom de bullerutsatta områdena i kommunen. Försvarsmaktens motivering är att tillbyggnader eller 

nyetableringar riskerar att påtagligt skada riksintresset för totalförsvaret. Karlsborgs kommun anser 

det angeläget att Försvarsmakten tillåter att befintliga byggnadsbeståndet förbättras,  

byggs till och om det finns särskilda skäl att befintliga byggnader ersätts med nya. Det är angeläget 

att fastighetsägarna ges möjlighet att förbättra sina byggnader och anpassa dem till dagens utökade 

krav, både de lagstyrda och kraven på en förbättrad standard. 
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Kommunen anser i likhet med Generalläkaren att det är viktigt att förutsättningarna för 

verksamheten är tydligt angivna i tillståndet. Begrepp som ”normalt” ska inte förekomma i 

villkorstext. I tillståndet ska det klart och tydligt anges att flygning eller skjutning mot målet inte får 

ske under period 1 juni – 31 augusti. Även begreppen ”kvällstid” och ”i anslutning till jul- och 

nyårshelgerna” behöver förtydligas. När det gäller jul- och nyårshelgerna föreslår kommunen att 

konkreta datum anges t.ex. 20 december – 10 januari. 

 

Hammaren är ett attraktivt område för bad och annat friluftsliv. Karlsborgs kommun anser därför att 

allmänheten ska ha tillträde till området under tider när övningsverksamhet inte pågår. Tillträdet bör 

kunna regleras på samma sätt som gäller för Kråks skjutfält. Kommunen vill också betona vikten av 

att allmänheten informeras på lämpligt sätt och i god tid före större övningar.  

 

Med hänvisning till vattenkvaliteten och den känsliga miljön i Vättern, anser Karlsborgs kommun 

att Försvarsmakten inte ska få tillstånd att använda blyad ammunition vid skjutning på Hammaren.  

 

Kommunen vill avslutningsvis göra miljöprövningsdelegationen uppmärksam på att det i bilaga 1, 

punkt 1.4 Blyad ammunition, finns ett sakfel. Enligt uppgift från FMV finns numera blyfri 

ammunition kaliber 7,62 mm som är säkerhetsgodkänd. 

 

 

 

 

Thomas Johansson 

Kommunchef 

 

 

 

 

  

 

 

 


