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Mark- och miljödomstolen 

FÖRELÄGGANDE 

2017-08-22 
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 Försvarsmakten, 

Ledningsregementet  

Miljöprövningsenheten 

Pl 920 

749 81 Enköping 

 

 

Målet Kaisu Akselsdotter m.fl. ./. Försvarsmakten, Ledningsregementet m.fl. 

angående överklagande av Länsstyrelsens (MPD) beslut 2016-05-18, dnr 551-12463-

2012, angående tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet Ham-

maren i Karlsborgs kommun 

___________________________________________________________________ 

 

Domstolen har vid sin beredning av målet funnit att ansökan med MKB måste komplette-

ras enligt följande innan domstolen kan ta slutlig ställning i målet.  

 

Till underlag för bedömning av verksamhetens påverkan på de naturtyper som ska skyddas 

inom aktuellt Natura 2000-område ska Försvarsmakten ge in en beskrivning av förhållan-

den vid och omkring skjutmålet/nedslagsplatsen för den ansökta skjutverksamheten.  

 

Beskrivningen ska avse områdets bottenyta, substrat, strömningsförhållanden och naturför-

hållanden inom ett område som kan komma att påverkas direkt och indirekt av utskjuten 

ammunition.  

 

Med naturförhållanden avses förekomst av aktuella naturtyper och dess typiska växter och 

djur som ska bevaras samt förekomst av växter och djur och andra förhållanden som på 

grund av verksamheten kan gynnas eller spridas och därigenom motverka bevarandemålen. 

Som exempel på de senare kan nämnas förekomst av lätta och eroderbara organiska sedi-

ment, främmande växtarter och signalkräfta.  

 

Om platsen hyser någon av de naturtyper som ska skyddas ska utbredning och status av 

hos dessa beskrivas samt sättas i relation till förekomst och status av samma naturtyp inom 

övriga delar av Natura 2000-området. 

 

Kompletteringar ska vara domstolen tillhanda senast den 29 september 2017.  Gör Ni inte 

detta kan domstolen komma att pröva målet på de uppgifter som finns hos domstolen eller 

avvisa Er ansökan. Er komplettering ska sändas till mark- och miljödomstolen med post 

eller via e-post. I kompletteringen ska Ni ange domstolens målnummer M 2374-16. 

 

 

 

 

Göran Stenman 

Rådman  


