
Hur registrerar försvaret klagomål på buller? 

Försvaret hävdar i samtal med länsstyrelser och kommuner att väldigt få runt Vättern klagar på 

bullret och skjutningarna i sjön. Att så få klagar används som ett argument att det är helt ok att utöka 

verksamheten. Vi i Aktion Rädda Vättern (ARV) upplever tvärtom att allt fler störs allt mer. När ARV 

fick ta del av ett protokoll från Skjutfältsrådet daterat den 11 januari 2018 uppstod därför ett antal 

frågor. 

De ansvariga för försvarets verksamheter berättade, enligt protokollet, att det är få som klagar på 

deras olika övningar. Underförstått är det alltså bara att fortsätta och utöka skjutningar och 

sprängningar. Från Försvarets materielverks (FMV:s) sida poängterades det i protokollet särskilt att 

deras verksamhet ”kommer utökas och att fler flygdagar är att räkna med”. 

Det verkade också som att det har stor betydelse på vilket sätt klagomålen framförs. Om någon bara 

ringer och säger att ”det bullrar väldigt mycket” noteras det inte som klagomål. Klagomål över att 

”det skjuts överhuvudtaget” betraktas ofta som ”politiskt vinklade” och det är därför tveksamt om de 

registreras som klagomål. 

Vad detta med ”politiskt vinklade” klagomål betyder ville ARV gärna ha svar på. Så vi skrev och 

frågade protokollets sekreterare. Vi fick följande information på mejl: 

"§ 10 är sekreterarens anteckningar från redovisning som genomförts av en deltagare från en 
annan myndighet (Försvarets Materielverk) varför Försvarsmakten inte kan svara på vad 
anföraren åsyftat eller om det blivit ett missförstånd mellan anförare och sekreterare." 

Sekreteraren förstår alltså inte vad han har skrivit. ”Anföraren” är beteckningen på Anders Hedman 

på FMV. Så vi skickade ett mejl till FMV den 13 februari och frågade: 

 

- När är ett klagomål politiskt vinklat? Är det när det framförs av företrädare för politiska partier? 

Eller registrerar försvaret deklarerade eller misstänkta politiska åsikter hos de som klagar på bullret? 

Hur låter ett klagomål som är politiskt vinklat jämfört med ett som inte är det? 

Svaret dröjde. Efter en månad, den 13 mars, skickade vi en påminnelse och påpekade att FMV är en 

myndighet som enligt lag ska svara skyndsamt, utan onödig väntan. 

Då kom svar snabbt, inom två dagar: 

”På frågan om vilken typ av klagomål som framförs svarade FMV att det oftast rör sig om 

buller men att en del frågor rör sig om varför det skjuts överhuvudtaget, där den enskilde mer 

vill diskutera säkerhetspolitik. Vid sådana frågor förklarar FMV sin uppgift, men diskuterar inte 

säkerhetspolitik.” 

Det är dock fortsatt oklart om ”politiskt vinklade” klagomål på skjutningarna registreras som 

klagomål. Aktion Rädda Vätterns slutsats av dessa militära undanmanövrar är följande: 

1. Om du avser att klaga på att försvarsverksamhet bullrar för mycket, och vill få det registrerat så att 
det påverkar din situation, ska du helst mejla ditt klagomål till 
exp-hkv@mil.se 
registrator@fmv.se 
exp-fihm@mil.se 
 
Om du ringer bör du komplettera med att även skicka ett mejl. För säkerhets skull kan du, om du vill, 
skicka en kopia till arv@aktionraddavattern.se.  
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2. Skriv i mejlet att det är ett klagomål och inte bara ett konstaterande att det bullrar. 

3. Om ditt klagomål handlar om skjutandet lite mer generellt är det inte värt att du blandar in 
säkerhetspolitiska argument. Nämn varken Putin eller Trump för då blir ditt klagomål kanske inte 

registrerat alls 😊. 
 

På uppdrag av Aktion Rädda Vättern 
Christer Haagman 
2018-03-16 

---------------------- 
Här citeras delar av § 10 i det aktuella protokollet från Skjutfältsrådet från 2018-01-11: 

”ML (Måns Lindell, som representerar länsstyrelsen i Jönköping och Vätternvårdförbundet på 

Skjutfältsrådets möte) undrar över klagomålen som kommer in till FMV (Försvarets materielverk) och 

om det sker någon hopblandning med FM (Försvarsmaktens) verksamhet vilket AH (Anders Hedman, 

som representerar FMV) 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 

(Daniel Långh, som representerar Skaraborgs regemente P4) 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.” 


