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Ansökan enligt miljöbalken om änd-

ring av tillstånd för verksamhet på 

flygskjutmålet Hammaren, Karls-

borgs kommun: Komplettering 

Bakgrund 
Försvarsmakten ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalkens till ändrad 
och utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun. 
Verksamheten omfattas av tillstånd meddelat 1997 med slutligt villkor efter 
prövotid 1999.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland önskar i remiss med ovan angivna diarie-
nummer få synpunkter på ev kompletteringar. Vätternvårdsförbundet har 
granskat handlingarna huruvida de innehåller tillräckligt sakunderlag 
och/eller om motiveringar är oklara. Vätternvårdsförbundet betonar att 
detta remisssvar inte innehåller argumentation i själva saken. 

KOMPLETTERINGSBEHOV 

Vätternvårdsförbundet finner att underlaget bör kompletteras med följande: 
 

1. Det anges i ansökans försättsblad att det inte behövs särskild till-
ståndsprövning med avseende på Natura 2000 aspekten med hän-
visning till övergångsbestämmelserna i 7 kap 28a§ MB. Ansökan in-
nehåller två nya verksamheter (helikopter samt skolflyg) för vilka det 
är rimligt att anse som nya verksamheter för vilka N2000-prövning i 
en separat prövning behövs. Om verksamheterna avses prövas i sin 
helhet bör även JAS prövas enligt Natura 2000 tillsammans med he-
likopter och skolflyg. Motiveringar till varför övergångsbestämmel-
serna anses vara giltiga för respektive flygslag bör kompletteras. 

2. I verksamhetsbeskrivning (sid 5) anges att endast skjutmålet be-
nämnt ”Hammaren” (d v s sjömålet utanför Enebågen) är kvar me-
dan Sidön och Enebågens markområde har avvecklats (slutet 1970-
talet , punkt 3.3). Riskområdet för Hammaren utgörs enligt kartor 
samt FMV’s upplysningssida för skjutvarningar (WWW.FMV.se) av 
riskområde 8 (”Hammaren”) medan riskområde ”Sidön” utgörs av 

http://www.fmv.se/
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riskområde 7. På sid 11 (figur 7, punkt 3.5.2) anges att ”Hammaren” 
utgörs av riskområde 7 med ny utformning. Eftersom olika version-
er förekommer är det oklart vad som gäller för område 7 respektive 
8, när beslut om detta tagits, hur processen genomförts etc. Är det 
så att område Sidön avvecklats bör rimligen område 7 (det ur-
sprungliga) tas bort från kartan och endast området Hammaren 
(område 8) vara kvar. I MKB p 2.3.1 anges ej tydligt att nedslagsom-
rådet är ändrat. Frågor rörande riskområden rekommenderas föras i 
Samrådsgrupp Vättern (punkt 3.8), där ändringen enligt Vättern-
vårdsförbundet ej varit föremål för diskussion. Frågan om riskom-
rådena numrering, benämning och giltighet (hänvisning till beslut) 
bör kompletteras. 

3. I verksamhetsbeskrivningen på sid 6 (punkt 2.2, sist) anges att flyg-
skjutmålet Hammaren är det enda rimliga alternativet bl a ur eko-
nomisk synvinkel. Vätternvårdsförbundet kan ej finna någon eko-
nomisk analys för varken aktuella lokaliseringen eller andra alterna-
tiv mer än att det anges på flera ställen i ansökan att andra alternativ 
medför ”orimliga kostnader”. Ändock anges att flottiljen F21 belä-
get i Luleå inneha resurser/möjlighet att transportera sig till Vät-
ternmålet men inte tvärtom.  Det är svårt att bedöma frågan om 
ekonomisk rimlighet om inte ekonomisk analys finns för andra al-
ternativ. Handlingarna i sin helhet bör kompletteras med ekonomisk 
redovisning av alternativa lokaliseringar (befintliga och potentiella) 
så att prövningsmyndigheten (och inte sökande) kan bedöma vad 
som är rimligt/orimligt. 

4. I verksamhetsbeskrivningen sid 8-9 (punkt 3.4.1) beskrivs område 
för riksintresse för totalförsvaret. I figur 3 anges i karta dels det be-
slutade området för riksintresset med avgränsningar (enligt FM’s 
tolkning?). Detta område omfattas huvudsakligen av landområden 
även om vissa vattenpartier ingår (ev beroende på att en linje är dra-
gen från norr till söder genom Karlsborgs yttersta spets som gräns). 
Det framgår dessutom ett område på vattenytan som utgör ”förslag 
till riksintresse för totalförsvaret” vilket i princip utgörs av riskom-
rådesgränserna på sjöytan. Vätternvårdsförbundet undrar över vilket 
beslutsområde, inrättningar och karta som egentligen är beslutat 
som riksintresse för totalförsvaret? Vidare förekommer begreppet 
”flottiljområdet” (punkt 3.4.2) vilket inte är tydligt motive-
rat/beskrivet. Ansökan bör kompletteras med beslutade områdes-
gränser för totalförsvaret. 

5. Det anges att skjutningar ej genomförs då det förekommer is i an-
slutning till skjutmålet (4.2.2). Detta är en något oklar bestämmelse 
då stora ispartier rör sig över sjön beroende på vind etc. Likaså är 
det ingen myndighet idag som har uttalad uppgift att definiera 
isläggning på Vättern. Vid liknande situationer är det brukligt att 
fasta datum ersätter ”bedömningar” av t ex is, språngskikt etc just 
för att undvika tvivel kring definition. Annars bör det kompletteras 
med vem och hur ”is” definieras. 

6. Motivering varför nedslagplatsen måste vara i vatten är inte tydlig. 
Just det aktuella skjutmålet är det enda i Vättern som uteslutande 
har vatten som nedslagplats medan övriga är huvudsakligen riskom-
råden. Finns det inom totalförsvarets områden möjlighet att an-
vända något av landområdena som nedslagsplats (även om det inne-
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bär annat övningsområde än Hammaren)? Helikopterflyget är ny 
verksamhet och skjuter huvudskaligen finkalibrig ammunition. Heli-
kopter anges ha annat rörelseutrymmesbehov än JAS och därmed 
andra förutsättningar för skjutriktning mm. Ansökan bör komplette-
ras om helikopterskjutverksamheten kan utföras mot blinde-
ring/skjutvall (t ex på Kråks skjutfält). Helikopterskjutning är domi-
nerande i antal skott (ca 70%). Möjligheten att utforma landbaserade 
skjutmål inom totalförsvarets områden i Karlsborg som alternativ 
till vattenmål bör kompletteras för respektive flygslag. 

7. I MKB sid 15 anges att Hammaren är det enda mål i södra Sverige 
som uppfyller kravspecifikation för JAS. Ansökan bör kompletteras 
om det finns fler områden i södra Sverige som är möjliga för heli-
kopter och skolflyg. 

8. Buller kan uppstå från dels flygverksamhet, dels från skjutverksam-
het. Buller från skjutverksamhet beror på meteorologiska situationer 
(diskuteras i bil 1 till MKB) t ex molnhöjd, vindstyrka/vinkel och 
skjutande enheter har ofta villkor baserat på vädersituationer, något 
som bör gälla även för denna ansökan. I förslag till villkor finns inga 
meteorlogiska villkor varför ansökan bör kompletteras med sådana. 

9. Enligt uppgifter dels i protokoll från Fiskeskyddsnämnden (120508) 
samt Marinbloggen 
(http://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen/) den 1 april har det 
genomförts undersökningar av sjöbotten och ammunitionsrester 
inom nedslagsområdet. Resultat av bottenbeskaffenhet (organisk 
halt, sedimentation, omlagring, ammunitionsrester etc) inom ned-
slagsområdet saknas i handlingarna och bör kompletteras. Frågan 
om möjligheter/kostnader för omhändertagande av utskjutet 
material (kulor och raketer) bör redovisas. Kap 6, Hushållnings-och 
kretsloppsprincipen (sid 4) behandlar resursåtgång för drivmedlen 
och energi men beaktar inte kretslopp av utskjuten metall. Ansökan 
bör kompletteras med vilka mängder det rör sig om, ekonomiska 
och praktiska aspekter. 

10. Plan för återställande i samband med avveckling av verksamhet bör 
kompletteras vad gäller såväl mark-som vattenområden. 

11. Enligt MKB diskuteras metalltillförsel (sid 48). Dessa mängder bör 
sättas i relation till övrig tillförsel till sjön, fastläggningsgrad samt ak-
tuell metallhalt och utveckling i Vätterns vatten är. Därefter bör hal-
terna/tillskotten ställas mot relevanta jämförvärden t ex MKN, 
gränser för dricksvatten, ”låga respektive höga” halter i naturvatten 
på ett tydligare sätt. Ämnet berörs i MKB (p. 5.4 sid 40-41, samt sid 
46-47) men de exakta värdena för jämförvärden anges ej och inte 
vilket påslag som verksamheten bidrar med. Sökande anger uppda-
terade data för egen andel av blymängd och sätter det i relation till 
andra källor som inte är uppdaterade (sökande anger att andra käll-
data är ca 15 år gamla). Ansökan bör kompletteras med tabell med 
olika jämförelsevärden, verksamhetens bidrag samt uppdaterade da-
taunderlag för källfördelning. 

12. Det anges att skjutningar/flygningar inte sker under vissa perioder 
(sommarsemester, storhelger mm). Till dessa tidsperioder kan andra 
begränsande tidsfönster läggas t ex fredningstiden för fisk inom ak-
tuellt område (Område 5: Flisan-Karlsborg-Ombo öar) som är mel-
lan 15/9 t o m 31/12 (berörs i MKB sid 21). I MKB sid 55 anges att 

http://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen/
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sökande har rutiner för fredningsområden för fisk vilket bör kom-
plettera underlaget. Ytterligare begränsningar kan bero på t ex fågel-
skyddsområden och häckningar av skyddsvärda fågelarter (t ex med 
utdrag från fågelhäckning via Artdatabankens rapporteringssystem 
”Svalan”). Även tidsfönster för friluftsliv och turism berörs (MKB 
7.8 sid 56). När det underlaget finns kan ett tidsfönster presenteras 
då det är möjligt att bedriva skjutningar. Handlingarna bör komplet-
teras med eventuella begränsningar i tid och vilket tidsfönster som 
avses användas. 

13. Det anges att miljökontroll sker genom det samordande miljööver-
vakning av Vättern. Kapitel för egenkontroll bör komplettars med 
hur miljöpåverkan inom nedslagsområdet följs t ex ev fiskskada i 
samband med skjutningar, bottenareautbredning av restmaterial som 
begränsar naturlighet i ekosystem mm. Det anges i MKB sid 32 att 
påverkan på fisk förväntas inte ske men uppföljning saknas i egen-
kontrollen. Även erfarenheter från Junkön bör beskrivas då (enligt 
ansökan) även det flygmålet är föremål för pågående miljöprövning. 

14. I MKB p 5.1.2.3 (Natura 2000) anges att de utpekade fågelarterna ej 
finns i närheten målområdet eller att bedömningar är svåra att göra. 
Som tidigare nämnts bör fågelunderlaget kompletteras med t ex art-
databankens ”Svalan” samt med underlag från fågelövervakning i 
Vättern där Länsstyrelsen i Östergötland är datavärd. Även ev fågel-
skyddsområden inom verksamhetsområdet bör kompletteras (MKB 
5.1.2.7). Dataunderlaget för fågel bör uppdateras så att data för även 
efter 2006 ingår (finns t o m 2011). Området som berörs bör vara 
såväl på västra som östra sidan om JAS flygvarv. I ansökan (sid 23 
MKB anges att Natura 2000–värden och arterna ej berörs av ansö-
kan då verksamhet bedrivits under lång tid i området. Sökande bör 
förtydliga hur de nya aktiviteterna (helikopter och skolflyg samt ut-
ökning från befintlig nivå för JAS) påverkar natura 2000-värdena. I 
MKB sid 23 anges just helikopterverksamhet som mer störande än 
flygplan. 

15. I MKB sid 30 rörande riksintresset för totalförsvaret ska totalförsva-
ret ges företräde framför andra riksintressen och att i Karlsborg och 
Hjo kommuners översiktsplaner bekräftas detta (t ex MKB p 5.2.9). 
Verksamheten berör genom flygområdet även kommuner på östra 
sidan Vättern t ex Vadstena, Ödeshög, Jönköping varför ansökan 
bör kompletteras med hur övriga berörda kommuners översiktspla-
ner tar ställning till totalförsvaret. 

16. Vibrationer anges inte vara kopplade till flygbuller (bil 1 sid 54), men 
det saknas underlag för hur skjutbuller (t ex för tung kulspruta från 
helikopter) kopplas till vibrationer samt om helikopter ingår i sö-
kandes definition av ”flygbuller”. Inom kapitel ”Egenkontroll” 
anges ej hur buller och vibrationer ska följas upp. Ansökan bör 
kompletteras med vibrationsunderlag och förslag till kontroll. 

17. Ansökan bör redovisa anflygningsvägar till de övningsvarv som be-
skrivs per flygslag. Härvid ska även villkor i egenkontroll föreslås 
hur flygfarkosternas efterlevnad av såväl anflygningsväg som flyg-
varv kontrolleras. (Vad avses med Planépunkt i figur 2, bil 1 till 
MKB, Buller)? 

18. Förslag till villkor (kap 4 sid 3) anger att ”kvällspass kan genomföras 
som ett förlängt dagpass”. Ansökan bör förtydliga om kvällspass all-



 
 
 

 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 

Telefon 036-39 50 00    |    Fax 036-12 15 58    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

tid genomförs samtidigt som dagpass och därmed innefattas av vill-
kor för antal dagflygningar, eller om är kvällspass skiljt från dagpass 
grund för antalet för dagpass. 
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