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Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Fortifikationsverket, Nicklas Berg 2018-07-25 Dnr: 545/2012 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

FIHM, Linnéa Thunberg, 08-562 816 90 
exp-fihm@mil.se 

                  

Beslut – avseende utbyte av bankantsdränering, 
Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun  
      

          
         

Beslut 

Fortifikationsverkets, org.nr. 212000-4607, anmälan avseende utbyte av 
bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun, föranleder inte 
någon åtgärd från tillsynsmyndighetens sida. Åtgärden kan således genomföras 
under förutsättning att det görs i enlighet med inlämnat underlag.  

I det fall klagomål inkommer som en följd av den anmälda verksamheten ska 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (Försvarsinspektören) informeras. I det 
fall klagomålet anses befogat eller om risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön föreligger kan Försvarsinspektören komma att besluta om 
begränsningar gällande verksamheten. 

Bakgrund 

Fortifikationsverket inkom den 24 juli 2018 med anmälan om utbyte av 
bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats till Försvarsinspektören. En 
kompletterad anmälan inkom den 25 juli 2018. Kompletterande information i 
ärendet har inkommit via telefonsamtal den 19 samt den 20 september 2018. 
Fortifikationsverket gjorde bedömningen i anmälan att den skulle prövas som en 
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet enligt 1 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Anmälan avser utbyte av befintlig bankantsdränering i anslutning till rullbanan 
vid Karlsborgs flygplats. Syftet är att förbättra bankantsdräneringens förutsättning 
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att avleda ytvatten som rinner av rullbanans överbyggnad. Utbyte kommer att ske 
på båda sidor av rullbanan och omfatta totalt ungefär 5 km (2,3 km på respektive 
sida av banan). Avsikten är att påbörja utförandet av arbetena under oktober 
månad år 2018 varefter de beräknas pågå under ca 8 månader.  

Arbetena utförs genom schakt ned till ca 1 meter under markytan (mumy) varefter 
befintlig dränering avlägsnas och ny placeras ut vid nivån ca 0,9 mumy och nytt 
krossmaterial placeras ut som fyllnadsmaterial runtom. Den nya dräneringen 
ansluts till befintligt dagvattensystem.  

Anmälan remitterades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Länsstyrelsen) 
samt Karlsborgs kommun den 21 augusti 2018.  

Länsstyrelsen framförde i sitt yttrande den 10 september 2018 att påverkan på 
recipient och påverkan på grundvatten från Karlsborgs flygplats för närvarande 
prövas av Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län (i samband med 
ansökan om tillstånd för vattenverksamhet). Vidare ansåg Länsstyrelsen i sitt 
yttrande att länshållningsvatten som uppkommer i och med anmäld åtgärd ska 
återinfiltreras i markområden som redan är förorenade med PFAS för att undvika 
spridning av föroreningen.  

Karlsborgs kommun uttryckte i sitt yttrande den 11 september 2018 oro över 
PFAS-problematiken i området och framförde att schaktmassor som tillfälligt 
lagras inom området för senare bruk behöver hanteras på sådant sätt att eventuella 
föroreningar inte sprids till grundvatten eller recipient. Vidare ansåg Karlsborgs 
kommun att eventuell länshållning av schaktvatten bör begränsas genom att 
förlägga arbetena under del av året då nederbördsmängden är begränsad.  

Undersökningar av mark och vatten 

Resultat från undersökningar av jord och grundvatten inom det aktuella området 
för anmälan under år 2017 sammanfattas i rapport som är bifogad anmälan. 
Resultat från undersökningarna i jord visar på att halter av metaller, PAH och 
PFAS ligger under nivåerna för Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning (KM) samt Sveriges Geologiska Instituts (SGI) 
preliminära riktvärde för PFOS vid KM.  

I grundvattenproverna detekterades PFAS i samtliga prover förutom i två stycken 
(R1714 och R1715). I två av proverna, R1701 och R1703, uppmättes PFOS i 
halter överskridande SGI:s preliminära riktvärde på 0,045 µg/l (0,0757 och 
0,0645 µg/l i R1701 samt 0,231 och 0,0685 µg/l i R1703). I sex 
provtagningspunkter överskrider halten PFAS-11 halterna för Livsmedelsverkets 
åtgärdsgräns (0,090 µg/l). Provpunkterna där förhöjda värden uppmätts är 
koncentrerade till rullbanans sydvästra ände.  
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PFAS har även analyserats i dagvattnet nedströms banan vid flertalet tillfällen. 
Resultatet visar generellt på något högre nivåer än i analyserade grundvattenprov 
(uppemot 1,0 µg/l).  

Försiktighetsmått och skyddsåtgärder  

Fortifikationsverket åtar sig genom sin anmälan att vidta skyddsåtgärder i 
samband med arbetena, för att minimera negativ påverkan på miljön, enligt 
nedan:  

- Hänsyn och uppmärksamhet kommer att tas vid schaktning. Vid 
avvikelser luktmässigt eller visuellt kan det bli aktuellt med ytterligare 
provtagning för eventuell omklassificering av massorna. Massor hanteras 
separat och miljöansvarig inom projektet meddelas direkt vid upptäckta 
avvikelser.  Avsikten är att återanvända en del av schaktmassorna inom 
projektet direkt, och övriga massor senare i projektet eller tas omhand av 
extern godkänd mottagare. Massor som återanvänds senare i projektet 
kommer att lagras tillfälligt i högar i anslutning till där de schaktats upp. 

- Vid behov av länshållning av schaktvatten inom projektet är avsikten att i 
första hand återinfiltrera detta i närliggande grönytor för att partiklar inte 
ska sprida sig nedströms i dagvattensystemet. Om det inte är möjligt med 
återinfiltration kan sedimentation bli aktuellt. Specifik rening av PFAS 
bedöms inte som nödvändig. 

- Arbetsområdet är beläget ca 300 meter från närmaste boende och 
arbetena, och transporter till och från området, kommer att utföras under 
dagtid.  

- Läckagekontroll kommer att utföras av drivmedelstankar och 
hydraulslangar för att undvika utsläpp. Vidare kommer adsorptionsmedel 
och annan saneringsutrustning finnas lättillgänglig i arbetsfordon samt på 
arbetsplatsen.  

Skäl för beslut 

Bedömning 

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län prövar för närvarande 
tillståndsansökan gällande Karlsborgs flygplats. Det finns av den anledningen 
inget gällande tillstånd, utan huvudverksamheten vid Karlsborgs flygplats 
betraktas för närvarande som en anmälningspliktig verksamhet enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 63:50). En anmälan om ändring av 
tillståndspliktig verksamhet enligt 1 kap. 11 § Miljöprövningsförorordningen 
(2013:251) är därmed inte aktuell i detta fall. Försvarsinspektören gör vidare 
bedömningen att den här anmälan inte omfattas av tillståndsprövningen av 
verksamheten. 
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Det förekommer dock en föroreningsproblematik i det aktuella området för 
åtgärden med förhöjda halter av PFAS-11 i förhållande till Livsmedelsverkets 
preliminära riktvärde för dricksvatten samt PFOS i förhållande till SGI:s 
preliminära riktvärde för grundvatten. Ingrepp i mark där påverkan på 
grundvatten kan förekomma kan leda till risk för spridning av föroreningen. Av 
den anledningen gör Försvarsinspektören bedömningen att ärendet bör hanteras 
som en anmälan om efterbehandling enligt 28 § Förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

De skyddsåtgärder gällande jordmassorna som angivits i anmälan anser 
Försvarsinspektören som tillräckliga då uppmätta halter av metaller, PAH samt 
PFOS i jord underskrider nivåerna för Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
KM. Avsikten är att återanvända en stor del av massorna inom projektet, vilket 
Försvarsinspektören ser positivt på ur ett resurshushållningsperspektiv.  

Beträffande hantering av länshållningsvatten delar Försvarsinspektören såväl 
Länsstyrelsens som verksamhetens egen bedömning. Vid behov av att länshålla 
schaktvatten kan således vattnet återinfiltreras i direkt anslutning till 
schaktgropen. Återinfiltreras vattnet i direkt anslutning till källan bör risken för 
spridning av förorening bli minimal och föroreningssituationen i området bör 
förbli opåverkad. Försvarsinspektören bedömer inte att det är rimligt att ställa 
högre krav på rening av länshållningsvattnet i det här fallet med hänvisning till att 
det pågår parallella prövningar och utredningar i området där PFAS-
problematiken berörs i ett större sammanhang. Förvarsinspektören gör 
bedömningen att åtgärdslösning för rening av PFAS-förorenat vatten behöver tas 
fram inom hela det område där PFAS-förorening detekterats och det föreligger 
risk för spridning. Vid framtida schaktarbeten ska därefter länshållningsvatten 
kunna ledas till den reningsfunktion som finns inom området.  
 
Försvarsinspektören bedömer risken för att närboende kommer utsättas för 
olägenhet i form av buller från åtgärden som liten då avstånd till närmaste boende 
är tillräckligt samt att arbetena kommer att utföras under dagtid.  
 
Utifrån ovanstående, samt under förutsättning att övriga åtaganden i enlighet med 
anmälan efterlevs, bedömer Försvarsinspektören att anmälan kan lämnas utan 
åtgärd. 

Övrigt 

Vid återanvändning av massor behöver kontroll av massorna göras för att 
säkerställa att de är lämpliga att användas på den nya tilltänkta platsen. Beroende 
på föroreningshalt i massorna behövs eventuellt en anmälan till 
tillsynsmyndigheten inlämnas (se vidare i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 
”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”). 
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Tillämpliga bestämmelser 

Detta beslut har fattats med stöd av 2 kap. 4 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, med hänvisning till 2 kap. 2, 3, 5 och 7 §§ miljöbalken. 

 

Detta beslut har fattats av försvarsinspektör Pierre Campenfeldt. I den slutliga 
handläggningen har dessutom miljö- och hälsoskyddsinspektör Robert Öjermark 
deltagit och som föredragande miljö- och hälsoskyddsinspektör Linnéa Thunberg.  

 
 
 
Pierre Campenfeldt 
försvarsinspektören   

Linnéa Thunberg 
miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 
 
 
 
 
Sändlista 
Fortifikationsverket 
 
För kännedom 
Fortifikationsverket Region väst (avsett för Nicklas Borg) 
Karlsborgs kommun 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 

 
 
 
 
Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till regeringen, men skickas till Försvarsinspektören 
för hälsa och miljö, 107 85 Stockholm.  

Ange vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs samt vilket stöd 
som åberopas för ändringsyrkandet. Skrivelsen ska vara undertecknad. 
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För att överklagandet ska kunna prövas ska det ha inkommit till 
Försvarsinspektören inom tre veckor från den dag mottagaren tog del av detta 
beslut. 
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