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(BSA)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Skaraborgs regemente 

Box 604 

541 29 Skövde 

Pansarvägen 2 0500-46 50 00 0500-46 50 20 exp-p4@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/p4 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

                           

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Björn Sandén, 0500- 46 48 32 

bjorn.sanden@mil.se 

                  

P 4 Protokoll Skjutfältsråd Karlsborg 
(1 bilaga) 

          

         

Datum: 2017-11-30 

 

Plats: Expedition, Kråks skjutfält 

 

Närvarande: 

Anders Edholm (AE)  P 4 (Ordförande) 

Daniel Långh (DL)  P 4 

Björn Sandén (BS)  P 4 (Sekreterare) 

Leif Ljunqvist (LL)  F 7 

Magnus Gustafsson  F7 Karlsborgs fpl 

Sture Eilertz (SE)  K3 

Anders Hedman (AH)  FMV 

Helene Fredriksson (HF)  FMV 

Helene Nybom (HN)  FIHM 

Joakim Persson-Hjelm (JP)  FIHM 

Gunnar Möll (GM)  Fortifikationsverket 

Svante Andrén (SA)  Hjo kommun 

Lisbeth Göthberg (LG)  Hjo kommun 

Christina Gustafsson (CG)  Länsstyrelsen Västra Götaland 

Lena Niklasson (LN)  Länsstyrelsen Västra Götaland 

Anders Lundgren (AL)  Karlsborgs kommun 

Lars Johanson (LJ)  Askersunds kommun 

Måns Lindell  (ML)  Länsstyrelsen Jönköpings län samt  

   Vätternvårdsförbundet  
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§ 1 Sammanträdets öppnande 

 

AE inleder mötet med att hälsa alla deltagare välkomna.  

§ 2 Presentation av deltagarna 

 

 Alla deltagare presenterade sig. 

 

§ 3 Val av justeringsman 

 

 Svante Andrén valdes till justeringsman. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes. 

§ 5 C P 4 inledning 

 

AE berättade vad ett skjutfältsråd innebär såsom ett rådgivande 

organ till C OrgE och skall genomföras årligen eller på begäran. 

Kontinuitet och sakkunskap eftersträvas vid mötet. Protokoll skall 

skrivas och rådets inriktning skall vara hänsyn, landskapsbild samt 

att behandla förändringar och allmänhetens tillträde på FM 

områden. 

AE redovisar var P 4 verksamhetsorter finns, numerärer samt 

enheter. Han förklarar hur mycket verksamhet som Försvarsmakten 

(FM) har i regionen. 

AE berättar hur FM vision 2025 ser ut och vilka prioriterade 

områden som ÖB sagt att FM ska inrikta sig mot. 

AE berättar att P 4 har fått i uppgift att se över 

tillståndsprövningarna för skjutfälten. 

§ 6 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll genomlästes.  

AE poängterade att P 4 har genomfört en ny buller- och 

vibrationsmätning under hösten 2017 i samband med att 

stridsvagnsförband varit på Kråk och skjutit. Detta som en åtgärd i 

egenkontrollen för skjutfältet och klagomål kopplat till buller och 

vibrationer.  

CG noterade att de fått anmälan till Samordningsgrupp Vättern men 

representant kunde ej avvaras. 

§ 7 Information från P 4 

 

DL informerar om antalet nyttjade skjutdagar samt avfyrade skott 

enligt nedan: 
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Kråks skjutfält har nyttjat totalt 104 av 200 skjutdagar enligt 

tillståndet. Av dessa 104 dagar har 26 kvällar skjutit och 8 helgdagar 

varav 3 söndagar. På Kråks skjutfält har 15215 grovkalibriga skott 

av 33200 tillåtna avfyrats samt 676 313 av tillåtna 1 000 000 

finkalibriga skott avfyrats. 

Nytorps skjutfält har nyttjat totalt 37 av 135 skjutdagar enligt 

tillståndet. Av dessa 37 dagar har det skjutits 1 kväll men inga 

helgdagar eller söndagar har nyttjats. På Nytorps skjutfält har 630 

grovkalibriga skott av 630 tillåtna avfyrats samt 132 394 av tillåtna 

220 000 finkalibriga skott avfyrats. 

 

DL poängterar att antalet skjutdagar på båda Karlsborgsfälten 

kommer att öka under nästa år på grund av återtagande av 

värnplikten.  

DL anmäler att tillståndet för Nytorp är starkt begränsat på grund av 

miljötillståndets begränsning av den grovkalibriga ammunitionen. 

§ 8 Information från F 7 

 

F 7 har ej genomfört någon skjutning under året. Det har genomförts 

ett prov med FMV angående motmedel. F 7 genomför just nu ny 

miljöprövning för Hammarens skjutmål. F 7 har genomfört 

provtagning av botten i samband med detta.  

ML undrar hur det går med miljötillståndet och vart ärendet ligger 

just nu. LJ meddelar att F 7 lämnat ifrån sig underlaget men inget 

svar erhållits ännu. 

§ 9 Information från K 3 

 

SE informerar om K 3 organisation med FE, FÖS, 32. 

Underrättelsebataljon samt 31. Lätta skyttebataljonen vilken den 

sistnämnda är den enhet som kommer att öka under 2018 från ca 50 

till 200 soldater.  

§ 10 Information från FMV 

 

AH informerar om att FMV har ca 3400 anställda. I Skaraborg finns 

en provningsdel som är lokaliserad till Karlsborg till huvuddel men 

även en del i Skövde. FMV Provplats tester och verifierar i 

huvudsak markmateriel i alla dess former. FMV prövar materiel så 

att soldaterna får bra och rätt materiel som fungerar och inte är 

farlig. FMV har tillstånd även för flygprov över Vättern. FMV 

bedriver skjutningar i princip varje vecka. FMV verksamhet regleras 

bland annat i det gällande miljötillståndet som finns. AH förklarar 

allvaret i uppgiften för FMV.  

Måns Lindell frågar - han är väl den som borde veta?
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Framtiden för FMV ser ut att öka kommande år.  

SA undrar om det är någon svensk materiel som prövas. AH 

förklarar att det är mycket svensk materiel men noterar också att de 

svenska företagen är uppblandade med utländska företag.  

ML undrar över klagomålen som kommer in till FMV och om det 

sker någon hopblandning med FM verksamhet vilket AH anser sker 

förhållandevis ofta. Typen av klagomål är oftast buller från 

Östergötland men det inkommer också många klagomål över att det 

skjuts överhuvudtaget. De sistnämnda klagomålen är oftast politiskt 

vinklade. Variationen på klagomål är stor mellan åren men i snitt 

ligger det mellan 0-30 klagomål/år.  

ML undrar över hur många klagomål FM får in per år. DL förklarar 

att antalet klagomål är en handfull medan det också inkommer 

många samtal där man noterar att det bullrar väldigt mycket men 

dessa noteras inte ned som klagomål. 

AH meddelar att samtlig verksamhet för FMV sida kommer utökas 

och att fler flygdagar är att räkna med. 

  

§ 11 Information från Fortifikationsverket (FORTV) 

 

GM informerar om FORTV uppdrag kopplat mot FM såsom 

lokaler, slyröjning, etc. FORTV har egna miljömål som de ständigt 

arbetar med att uppnå.  

GM informerar om arbetet som sker på FORTV angående PFAS 

och avvattningen från flottiljområdet i Karlsborg. Frågor inkom hur 

det kommer att påverka verksamheten på flottiljområdet varpå GM 

informerar att det fortfarande är oklart. Ärendet hanteras på central 

nivå inom FORTV och HKV. 

§ 12 Information från FörsvarsInspektören för Hälsa och Miljö 

 

HN informerar om FIHM uppdrag som tillsynsmyndighet för FM. 

FIHM är organiserade under FM och HKV förutom vid tillsyn då de 

är underordnade regeringen.   

Klagomålen under året har huvudsakligen varit riktade mot FMV 

snarare än FM. HN informerade om ett klagomålsärende som 

inkommit från aktionsgruppen Rädda Vättern som överklagats och 

nu ligger på regeringens bord. 

SA undrar var man kan hitta information om FIHM och dess 

verksamhet. HN informerar att det finns information på deras 

hemsida.  

§ 13 Information från Länsstyrelser och Vätternvårdsförbundet 

  

Västra Götalands länsstyrelse 
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CG informerar att hon arbetar på samhällsavdelningen och att deras 

perspektiv är även att genomföra ett återtagande för att omhänderta 

riksintressena för Totalförsvaret.  

LN informerar att hon arbetar med bl.a. prövningen för Karlsborgs 

flygplats. Hon meddelar att ett nytt arbetssätt påbörjats på deras 

avdelning varpå kontinuiteten som är önskvärd på mötet ej kommer 

att kunna tillvaratas. 

 Vätternvårdsförbundet 

ML informerar enligt bilaga 1. 

AH frågar hur mycket FMV och FM bidrar till Vätterns 

metallförorening varpå ML svarar att det rör sig om ca 1 % och 5-

10kg/år. Se bilaga 1. 

§ 14 Information från Kommuner och Miljöförvaltning Östra Skaraborg 

 

Karlsborgs kommun 

Kommunen bedriver ett projekt för att starta en ny skola på heden i 

Karlsborg och har fått klartecken från statens fastighetsverk och 

startat en detaljplanering.  

Kommunen har fått uppgift att genomföra en detaljplanering för 

flottiljområdet som ligger för antagande och redo för fastställande. 

Har ett stort tryck på bygglov både inom och utom detaljplanerat 

område som kan påverkas av FM buller.  

De negativa synpunkterna har ökat i kommunen angående FM 

verksamhet. Kommunen vill i detta ha en utökad dialog i frågorna 

kring byggnationen i kommunen och då med någon som kan fatta 

beslut för FM.  

LN frågade om det finns några restriktioner om bebyggelse kring 

bullrande verksamhet från FM. AL svarar att man ville genomföra 

ett byte med FM. Mot att införa restriktionsområden ville 

kommunen kunna bygga fritt i övriga kommunen. FM biföll ej detta 

önskemål varpå restriktionsområdena aldrig infördes.  

Miljönämnden Östra Skaraborg 

Ska under 2018 se över markföroreningar i kommunen inom de 

områden och verksamheterna som är värst utsatta såsom tex 

kemtvättar etc. En nyanställd handläggare kommer att omhänderta 

detta arbete.  

Nämnden ska även inventera PFAS-ämnen och har begärt möte med 

Karlsborgs flygplats i ärendet. Ca ¼ av utsläppen i Bottensjön 

kommer från flygplatsen men nämnden undrar var övriga 75 % 

kommer ifrån. 

Vattenvårdsplan för kommunerna i Hjo-Ti-Borg där syftet med 

planen ej varit klart är fortfarande under framtagande enligt förra års 

protokoll. 

 



 

 

Protokoll          
Datum Beteckning  

2018-01-11 FM2017-18137:2 

         

Sida 6 (8) 

 

         
         

         

 

 

  

 

 

Hjo kommun 

SA berättar att Hjo kommun anser att Vättern är viktig för 

kommunen. Hjo kommun önskar expandera och bli fler invånare 

och är rädda för att flygbuller ska avskräcka nyinflyttande.   

 

Askersunds kommun 

Skall genomföra en fördjupad översiktsplan över norra Vättern 

under 2018.  

 

Miljöförvaltning östra Skaraborg (MÖS) 

Ingen deltagare. 

§ 15 Information från Nammo Vanäsverken 

Ingen deltagare. 

 

§ 16 Övriga frågor 

 

LJ undrar om skjutfältsråd genomförs i Villingsberg. Lekebergs 

kommun önskar deltaga.  

Förlag inkommit för att hålla Samordningsgrupp Vättern, 

Skjutfältsråd Karlsborg och Fiskeskyddsnämnd under samma dag då 

det är mycket samma kader människor som genomför alla mötena. 

AE meddelar att han ska bereda ärendet inför nästkommande möten. 

§ 17 Tidpunkt för nästa möte 

 

November/December 2018.  

§ 18 Avslutning 
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Beslut 

Detta protokoll är beslutat av Mj Lars Ryderman, C Understödsenheten. I den 

slutliga handläggningen har Mj Anders Edholm, C Övnings- och 

skjutfältsavdelningen, deltagit och som föredragande har Fv Björn Sandén, 

Ställföreträdande C Övnings- och skjutfältsavdelningen, varit. 

 

 

Ryderman, Lars 

C Understödsenheten 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
 

 

Björn Sandén   Svante Andrén 

Sekreterare    Justerare 

 

 

 

Sändlista 

HKV Generalläkaren Tillsyn 

F 7  

F 21 

K 3    

FORTV Skövde fortv@fortifikationsverket.se 

Länsstyrelsen Västra Götaland: vastragotaland@lansstyrelsen.se   

Länsstyrelsen Jönköpings län: : jonkoping@lansstyrelsen.se 

 2 ex (varav ett ex avsett för Måns Lindell) 

Länsstyrelsen Östergötlands län: ostergotland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Örebro län: orebro@lansstyrelsen.se 

Karlsborgs kommun: kommunen@falkoping.se   

Tibro kommun: kommun@tibro.se   

Habo kommun: info@habokommun.se  

Jönköpings kommun: info@jonkoping.se   

Hjo kommun: kommunen@hjo.se  

Askersunds kommun: kommun@askersund.se  

Motala kommun: motala.kommun@motala.se   

Vadstena kommun: vadstena.kommun@vadstena.se  

Ödeshögs kommun: kommun@odeshog.se   

Miljöförvaltning Östra Skaraborg: miljoskaraborg@skovde.se   

FMV Provplats Karlsborg: registrator@fmv.se 

Nammo Vanäsverken scd@nammo.com  
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För kännedom 

 

Inom P 4 

SC 

C ÖSD Karlsborg 

 


