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Webb: 
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Tillstånd till Karlsborgs flygplats på fastigheten 
Karlsborgs flygfält 1:1 i Karlsborgs kommun 
Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 63.50 (C) 

Miljöprövningsdelegationens beslut 

Tillstånd 

Miljöprövningsdelegationen ger Försvarsmakten tillstånd enligt 7 kap. 28 a § och 
9 kap. miljöbalken till flygplatsverksamhet, Karlsborgs flygplats, på fastigheten 
Karlsborgs flygfält 1:1 i Karlsborgs kommun.  

Tillståndet gäller för 

• 9 300 flygrörelser per kalenderår med militär flygverksamhet fördelat på 

- högst 500 flygrörelser med stridsflygplan 

- högst 700 flygrörelser med skolflyg och sambandsflyg 

- högst 2 700 flygrörelser med transportflyg 

- högst 5 000 flygrörelser med helikopter 

- högst 400 flygrörelser med UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

• 300 flygrörelser per kalenderår med övrig flygverksamhet som får utgöras av 

- lätta propellerflygplan 

- propellerflygplan 

- enstaka utländska flygplan och helikoptrar 

• sammanlagt 1 000 trupplyft och nödträningsvarv med helikopter per 
kalenderår. 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Villkor för tillståndet 

Allmänt 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i 

huvudsak i enlighet med vad Försvarsmakten har angett i 
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 

Flygrörelser 
2. Minst 90 % av in- och utflygningarna ska ske inom markerade angivna 

områden i bilaga 1 eller inom de områden som tillsynsmyndigheten 
beslutar, om inte annat krävs p.g.a. flygsäkerhet. 
 
Nödträningsvarv och trupplyft ska i huvudsak ske inom avgränsade 
områden markerade i bilaga 2, eller inom de områden som 
tillsynsmyndigheten beslutar. 

3. Fördelningen av flygrörelser samt lyft eller varv får under kväll och natt 
högst uppgå till följande. 

Verksamhet Totalt  
 

Kväll kl. 19–22   Natt kl. 22–06   

(rörelser/kalenderår) 
Stridsflyg  500 100 100 
Skolflyg och 
sambandsflyg  

700 100 10 

Transportflyg  2 700 1 000 200 
Helikopter  5 000 1 250 500 
UAV  400 60 25 
Övriga 
flygrörelser  

300 100 10 

 
Verksamhet Totalt  

 
Kväll kl. 19–22   Natt kl. 22–06   

(lyft eller varv per kalenderår) 
Trupplyft och 
nödträningsvarv, 
helikopter  

1 000 250 100 

 
4. Följande begränsningar i verksamhetstiderna gäller. 

a. Skolflyg och sambandsflyg, UAV samt trupplyft och nödträningsvarv 
får inte ske på söndagar under perioden 1 juli–15 augusti samt under 
helgdagar och på påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. 
Tillsynsmyndigheten får medge undantag i samband med större 
övningar och i samband med flyguppvisningar samt då det finns 
särskilda skäl. 

b. Övningar med flygning på låg höjd inom flygplatsens kontrollzon får 
ske högst fyra nätter (kl. 22.00–06.00) om året. Därutöver får övning 
med fallskärmsfällning ske under högst 40 nätter per år mellan 
Karlsborgs flygplats och Flugebyn. Med lågflygning avses flygning på 
höjd under 500 meter över havet. Villkoret gäller inte då 
flygsäkerheten kräver flygning på låg höjd.  
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Buller 
5. Försvarsmakten ska erbjuda, och på fastighetsägarens begäran vidta, 

bullerbegränsande åtgärder i bostadsbyggnader samt vård- och 
undervisningslokaler som utomhus exponeras för 

a. – FBN 55 dBA och därutöver, eller 
– maximalljudnivån 80 dBA och däröver, minst 150 dagar och kvällar 
(kl. 06.00–22.00) per kalenderår med minst fem flygrörelser dag- och 
kvällstid, eller  
– maximalljudnivån 70 dBA och däröver, minst 150 nätter (kl. 22.00–
06.00) per kalenderår med minst tre flygrörelser per natt.  
 
Målet för de bullerbegränsande åtgärderna enligt punkt a ska vara att 
flygbullernivån FBN inomhus inte överstiger 30 dBA och att den 
maximala ljudnivån inomhus inte överstiger 45 dBA.  

b. maximalljudnivån 90 dBA och däröver, minst tolv tillfällen nattetid 
(22.00–06.00) per kalenderår.  
 
Målet för de bullerbegränsande åtgärderna enligt punkt b ska vara att 
den maximala ljudnivån inomhus inte överstiger 55 dBA. 

Åtgärder behöver inte vidtas på vård- och undervisningslokaler som utsätts 
för angivna maximalljudnivån under kväll eller natt om de inte används för 
ändamålet under kvällar eller nätter annat än undantagsvis. 

Buller ska beräknas enligt de metoder som anges i dokumentet 
”Kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar - Underlag för enhetlig 
tillämpning 2011-10-31 version 1.0”, eller senare versioner. 
 
Bullerskyddsåtgärder ska utformas och vidtas i samråd med 
fastighetsägarna. Vid bedömning av vilka åtgärder som ska vidtas ska även 
hänsyn tas till att kostnaderna är rimliga med hänsyn till byggnadens 
standard och värde. Åtgärderna ska vara vidtagna inom tre år från det att 
detta tillstånd har tagits i anspråk för då berörda byggnader och därefter 
inom två år efter det att en byggnad berörs.  
 
Vid meningsskiljaktigheter mellan Försvarsmakten och fastighetsägaren 
om åtgärdernas utformning och dimensionering ska Försvarsmakten 
hänskjuta frågan till tillsynsmyndigheten för beslut om vilka åtgärder som 
bedöms rimliga att kräva. Tillsynsmyndigheten kan också i sådana fall 
medge anstånd från tidskravet för genomförandet av åtgärder.  

Fladdermöss 
6. Påverkan på fladdermuskolonin i Karlsborgs fästning från störande ljus 

från flygplatsen ska minimeras. En plan som redovisar hur flygplatsen 
begränsar störning på kolonin ska finnas och hållas aktuell. Planen ska 
lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet 
tagits i anspråk eller det senare datum som tillsynsmyndigheten 
bestämmer.  
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Avisning av flygplan  
7. Avisning av flygplan ska senast två år efter att detta tillstånd har tagits i 

anspråk ske på plats anpassad för uppsamling av avisningsvätska. Den 
vätska som används för avisning ska samlas upp och omhändertas. Den 
närmare hanteringen av uppsamlingen och omhändertagandet ska avgöras i 
samråd med tillsynsmyndigheten.  

Halkbekämpning av bansystem  
8. Halkbekämpning med urea ska ske restriktivt. En plan som visar hur 

arbetet med att långsiktigt minska användningen av urea bedrivs ska finnas 
och hållas aktuell. Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex 
månader efter att tillståndet tagits i anspråk eller det senare datum som 
tillsynsmyndigheten bestämmer.  

Oljeavskiljare utomhus 
9. Brunnar vid klargöringsplattor med drivmedelshantering och 

uppställningsplatser för tankfordon samt övriga utomhusytor som behöver 
förses med oljeavskiljare ska vara försedda med oljeavskiljare senast två år 
efter att detta tillstånd har tagits i anspråk. Oljeavskiljare ska vara 
dimensionerade och underhållna så att halten av olja, mätt som oljeindex 
från avskiljaren, inte överstiger 5 mg/l. Val av brunnar som ska förses med 
oljeavskiljare ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Kemikalier och avfall 
10. Kemiska produkter, inklusive bränsle, och farligt avfall ska lagras och 

hanteras så att spill och läckage inte förorenar omgivningen. Flytande 
kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras invallade. En 
invallning ska rymma minst den största tankens/behållarens volym plus 
minst 10 procent av summan av övriga tankars/behållares volym, om det 
finns fler i samma invallning. Dubbelmantlade tankar/behållare behöver 
inte vara invallade utan kan i stället vara försedda med ett fungerande larm 
för läckage mellan mantlarna. Lagringstankar/behållare utomhus ska ha 
påkörningsskydd och vara försedda med tak eller annat skydd mot regn och 
snö, så att invallningen inte fylls med vatten från nederbörd.  

Beredskapsplan 
11. En beredskapsplan i händelse av större olycka eller brand ska finnas och 

hållas aktuell. Planen ska bl.a. visa vilka åtgärder som behövs för att 
förhindra att föroreningar, t.ex. släckvatten och större mängder bränslen 
eller kemikalier, når yt- eller grundvatten. 
 
En genomgång av planens aktualitet, utrustningens kvalitet och 
personalens kompetens ska ske minst en gång vart tredje år samt vid 
förändringar som kan påverka beredskapen. Den första planen ska lämnas 
in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att tillståndet har 
tagits i anspråk eller det senare datum som tillsynsmyndigheten 
bestämmer. 

Samarbetsorgan 
12. För samråd i frågor angående flygplatsverksamheten ska det finnas ett 

samarbetsorgan. Försvarsmakten ska vara sammankallande till möten till 
vilka åtminstone Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), 
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Karlsborgs, Hjo och Tibro 
kommuner ska kallas. På förslag från Försvarsmakten eller FIHM kan även 
andra knytas till samarbetsorganet.  

Kontrollprogram 
13. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

Programmet ska bl.a. ange rutiner som beskriver hur Försvarsmakten 
arbetar för att förebygga och kontrollera buller, utsläpp till dagvatten samt 
påverkan på fladdermuskolonin i Karlsborgs fästning. Ett förslag till 
kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader 
efter att tillståndet har tagits i anspråk eller det senare datum som 
tillsynsmyndigheten bestämmer.  

Rätt för tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor 

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att besluta om 
ytterligare villkor enligt följande. Detta görs med stöd av 22 kap. 25 § tredje 
stycket miljöbalken. 

D1. Ändrade in- och utflygningsvägar samt områden för nödträningsvarv och 
trupplyft. (Villkor 2) 

D2. Undantag från restriktioner då skolflyg och sambandsflyg, UAV samt 
trupplyft och nödträningsvarv får ske. (Villkor 4 a) 

D3. Åtgärder och försiktighetsmått för att begränsa ljuspåverkan på 
fladdermuskolonin i Karlsborgs fästning. (Villkor 6) 

D4. Hantering av avisningsmedel. (Villkor 7) 

D5. Åtgärder och försiktighetsmått för att minska användningen av urea. 
(villkor 8) 

D6. Vilka brunnar utomhus inom flygplatsområdet som ska förses med 
oljeavskiljare. (Villkor 9) 

En prövotid gäller för vissa frågor 

Miljöprövningsdelegationen skjuter upp avgörandet av slutliga villkor för rening av 
dagvatten (U1), åtgärder för minskad spridning av PFAS-föroreningar (U2), 
brunnar inomhus som leds till dagvatten (U3), spillvatten (U4) och kadmium i 
tvättvatten (U5) under en prövotid. Detta görs med stöd av 22 kap. 27 § första 
stycket miljöbalken. 

Försvarsmakten ska under prövotiden genomföra utredningar avseende 

U1. föroreningsinnehåll (halter och mängder) samt flöden av dagvatten som 
från flygplatsområdet avleds till Kärnebäcken respektive vidare till 
Bottensjön. De tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna 
för att rena allt, alternativt olika delströmmar, av dagvatten från 
näringsämnen (kväve och i förekommande fall fosfor), metaller och olja 
ska också redovisas. Utredningen ska även innefatta vilken reduktion av 
näringsämnen som sker i Kärnebäcken innan utsläpp till Bottensjön. 
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Under utredningstiden ska en utvidgad kontroll av det vatten som leds till 
Kärnebäcken genomföras. Kontrollen ska åtminstone omfatta parametrarna 
pH, TOC, syre, totalkväve, totalfosfor, koppar, zink, bly, kadmium, krom, 
nickel och olja mätt som oljeindex. Glykol ska provtas åtminstone under 
perioden januari–mars. 

Senast tre månader efter att tillståndet har tagits i anspråk ska ett förslag till 
plan för genomförande av U1 redovisas till tillsynsmyndigheten som ska 
ges möjlighet att komma med synpunkter. Av planen ska minst framgå:  

• Provtagningspunkter 

• Provtagningsmetod inkl. hantering av prover 

• Provtagningsintervall (stickprov eller flödesproportionerligt 
samlingsprov) 

• Provtagningsperiod 

U2. hur spridningen av PFOS och andra PFAS-föreningar från flygplatsen till 
yt- och grundvatten ska minskas. Utredningen ska omfatta både åtgärder 
vid identifierade s.k. hot-spots samt åtgärder för att minska mängden PFAS 
från ytvatten (dräneringsvatten och dagvatten) från området. Utredningen 
ska även omfatta förslag till begränsningsvärden för utsläppet av PFOS till 
Kärnebäcken. 
 
Som en del av utredningen ska Försvarsmakten genomföra en utvidgad 
kontroll av PFAS 11 på flera platser. Särskilt viktigt är det att mäta i det 
vatten som leds till Kärnebäcken samt vilken eventuell reduktion som sker 
i Kärnebäcken innan utsläpp till Bottensjön. Kontrollen ska om möjligt 
vara flödesproportionerlig så att mängden som tillförs Kärnebäcken 
respektive Bottensjön kan redovisas, i annat fall ska mängden beräknas. 
Den utvidgade kontrollen ska pågå under minst ett års tid och i övrigt 
genomföras i dialog med tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län.  

U3. behovet av golvbrunnar inomhus som avleds till dagvatten/omgivande 
natur. Utredningen ska i första hand omfatta upptiningshus (By 035), 
uppställningsplats/garage (By 111) och uppställningsplats/garage (By 149) 
men även omfatta andra byggnader om motsvarande utsläpp finns där. 

I det fall det finns behov av golvbrunnarna ska utredningen även innefatta 
föroreningsinnehåll (halter och mängder) och flöden från respektive 
byggnad. Utredningen ska åtminstone omfatta parametrarna bly, kadmium, 
koppar, krom, nickel, zink, oljeindex och pH. Resultatet ska användas för 
att föreslå lämplig reningsutrustning. 

I det fall det finns behov av golvbrunnarna ska utredningen även innefatta 
en redovisning av vilka ämnen som kan nå dagvattnet i händelse av olycka, 
t.ex. att flytande bränsle och andra flytande kemikalier når dagvattnet, och 
vilka konsekvenser det skulle få för omgivande natur/vattendrag. Vid 
behov ska skyddsåtgärder föreslås. 
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U4. vilka mängder och halter av föroreningar som finns i olika delströmmar till 
flygplatsens interna spillvattennät samt i flygplatsens anslutningspunkt/-er 
till det allmänna spillvattennätet. Utredningen ska avse spillvatten från 
verkstadsutrymmen, uppställningshallar och liknande (dvs. inte 
hushållsspillvatten). Utredningen ska åtminstone omfatta parametrarna bly, 
kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink, oljeindex och pH. Om 
dagvatten är kopplat på spillvattennätet ska även PFAS 11 analyseras i de 
strömmarna. Om möjligt ska provtagning ske innan utspädning av 
hushållsspillvatten eller motsvarande. Vid behov ska förslag på 
reningsutrustning föreslås. Utredningen ska redogöra för vilka halter 
föroreningar som kan klaras i den punkt eller de punkter vattnet leds till 
flygplatsens interna spillvattennät samt i den punkt eller de punkter där 
flygplatsens interna spillvattennät ansluts till det allmänna spillvattennätet. 

U5. vilka mängder och halter kadmium som finns i spillvattnet från tvätt av 
arbetskläder, såsom flygteknikers arbetskläder och andra textilier som kan 
ha förhöjda halter av kadmium. Utredningen ska vid behov föreslå vilken 
reningsutrustning för rening av tvättvattnet som är lämplig och dess 
funktion ska redovisas. Utredningen ska redogöra för vilka halter av 
kadmium som kan klaras efter tvättanläggningen.  

Redovisning av utredningsuppdragen U1, U2, U3, U4 och U5 samt förslag till 
slutliga villkor ska lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast två år efter det att 
tillståndet har tagits i anspråk. Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten 
medge förlängning av respektive utredningsvillkor med maximalt ett år.  

När tillståndet får tas i anspråk 

Miljöprövningsdelegationen avslår ansökan om verkställighetsförordnande. 
Tillståndet får tas i anspråk först när det har fått laga kraft. 

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när tillståndet tas i anspråk. 

När verksamheten ska ha satts igång (igångsättningstid) 

Verksamheten enligt tillståndet ska ha satts igång senast ett år efter att detta beslut 
har fått laga kraft. Annars förfaller tillståndet. 

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång. 

Delgivning sker genom kungörelse 

Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen 
införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna 
Skaraborgs Allehanda SLA och Skaraborgsbygden. 

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet i Karlsborgs 
kommun. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
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Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 

Generalläkaren (numera Försvarsinspektören för hälsa och miljö) förelade 
Försvarsmakten den 17 juni 2009 att ansöka om tillstånd för verksamheten på 
Karlsborgs flygplats med anledning av att Försvarsmakten hade anmält en ökad 
verksamhet vid flygplatsen. Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in den 
29 oktober 2010. 

Efter begärda kompletteringar beslutade Miljöprövningsdelegationen den 14 juni 
2012 (dnr 551-19069-2010) att avvisa ansökan på grund av brister i 
alternativredovisningen. Efter överklagande upphävde regeringen den 14 december 
2016 (M2012/02983/Me) delegationens beslut och lämnade tillbaka ärendet till 
delegationen för ny behandling. Regeringen ansåg att de uppgifter som 
Försvarsmakten lämnat avseende flygplatsens lokalisering är tillräckliga. 

Tidigare tillstånd till verksamheten 

Verksamheten på platsen har inte tidigare tillståndsprövats enligt miljöbalken eller 
miljöskyddslagen (1969:387). 

Försvarsmaktens samråd med myndigheter och enskilda 

Samråd om verksamhetens inverkan på omgivningen har skett enligt 6 kap. 
miljöbalken i dess lydelse före den 1 januari 2018. 

Hur ansökan har handlagts 

Ärendet återförvisades till Miljöprövningsdelegationen den 14 december 2016 för 
ny behandling av ansökan. Efter kompletteringar har ansökan kungjorts i 
ortstidningarna och remitterats till Länsstyrelsen, Försvarsinspektören för hälsa och 
miljö (FIHM), Miljönämnden östra Skaraborg och VA-enheten i Karlsborgs 
kommun. 

Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, FIHM, Miljönämnden östra 
Skaraborg, Karlsborgs kommun, Hjo kommun, Aktion Rädda Vättern, Skaraborgs 
Naturskyddsförening, Christer Haagman, Ann-Sofie Andersson, Emöke Heim samt 
Lena Dahlvret och Mikael Gren. Försvarsmakten har fått tillfälle att bemöta 
yttrandena.  

Hur verksamheten klassificeras 

Verksamheten klassificeras enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med 
verksamhetskoden 

• 63.50 (C) Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500  
 flygrörelser per kalenderår äger rum 
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Vad ansökan avser 
Försvarsmakten ansöker om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet vid 
Karlsborgs flygplats: 

• 9 300 flygrörelser per år militär flygverksamhet fördelat enligt följande. 

- Högst 500 flygrörelser om året med stridsflygplan (JAS39 Gripen eller 
dess motsvarighet). 

- Högst 700 flygrörelser om året med skolflyg och sambandsflyg (SK60 
eller dess motsvarighet). 

- Högst 2 700 flygrörelser om året med transportflyg (TP84 Hercules, 
Boeing C-17 Globemaster III, TP100/S100B SAAB 340, 
TP102/S102B SAAB 340, MD80, C-160 Transall, Airbus A310 eller 
dess motsvarigheter). 

- Högst 5 000 flygrörelser om året med helikopter (HKP4, HKP9, 
HKP10, HKP14, HKP15, HKP16 eller dess motsvarigheter). 

- Högst 400 flygrörelser om året med UAV, Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV 02 Falken, UAV 03, UAV 04, UAV 05 eller dess 
motsvarigheter).  

• 300 flygrörelser per år övrig flygverksamhet enligt följande. 

- Lätta propellerflygplan (typ Cessna 172 och Piper Pa 28 eller dess 
motsvarigheter). 

- Propellerflygplan (typ SK50 SAAB Safir, Cessna 208, Twin Otter eller 
dess motsvarigheter). 

- Enstaka utländska flygplan och helikoptrar (C-160 Transall, Cougar 
m.fl. eller dess motsvarigheter). 

• Sammantaget 1 000 trupplyft och nödträningsvarv med helikopter. Ett 
trupplyft kan vara en start och en landning.  

• Övrig flygplatsverksamhet såsom drivmedelshantering, avisning och 
halkbekämpning samt hantering av kemiska produkter och avfall. 

Försvarsmakten ansöker också om verkställighetsförordnande. 

För det fall Miljöprövningsdelegationen anser att Försvarsmakten måste söka 
tillstånd för aktuell verksamhet p.g.a. risk för påverkan på barbastellen i Natura 
2000-området Karlsborgs fästning, ansöker Försvarsmakten om tillstånd enligt 
7 kap. 28 a § miljöbalken. 

Sökandens förslag till villkor för verksamheten 

• Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden 
angett och åtagit sig i tillståndsansökan.  

• Avisning ska ske restriktivt, dock med erforderlig hänsyn till flygsäkerheten.  
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• Avisning ska senast tre år efter att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft ske på plats 
anpassad för uppsamling av avisningsvätska.  

• Halkbekämpning med kemikalier ska ske restriktivt, dock med erforderlig hänsyn 
till flygsäkerheten.  

• Försvarsmakten ska undersöka möjligheterna att förse dagvattenutloppen från 
bansystemet med flödesstyrd provtagning och därefter under en prövotid på två år 
genomföra flödesstyrd provtagning i de utlopp där detta är möjlig. Utredningen 
ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast tre år efter att tillståndsbeslutet vunnit 
laga kraft.  

• Klargöringsplattor med drivmedelshantering ska vara försedda med oljeavskiljare 
senast tre år efter att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.  

• Dagvattensystemet kring fältet ska kompletteras med oljefälla i det 
dagvattenutlopp som avvattnar områden med drivmedelshantering, senast tre år 
efter att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.  

• Förvaringen av flytande kemikalier ska ske antingen i invallade skåp eller på 
invallade uppställningsplatser.  

• Farligt avfall ska förvaras invallat.  

• Dränerad flygbensin och flygfotogen ska samlas upp i invallade kärl i anslutning 
till klargöringsplatserna.  

Försvarsmaktens beskrivning av verksamheten 

Verksamhetsbeskrivning 

Historia  
Flygplatsen anlades omkring 1925 och har utvecklats med ny rullbana, byggnader 
och verksamhetsområden under årens lopp. Under 1989 genererades totalt ca 
12 500 flygrörelser, varav jetflygplan stod för ca 11 000 rörelser. Den sökta 
verksamheten kommer således totalt vara av betydligt mindre omfattning än under 
den tiden. År 1994 lades flottiljen F6 ned, men flygplatsen behölls som militär 
övningsflygplats och fick Skaraborgs flygflottilj (F7) som huvudman. 

Verksamhetsutövare 
På flygplatsen finns flera verksamhetsutövare. Förutom F7 har K3, 
Helikopterflottiljen och Luftstridskolan med Flygskolan verksamhet på flygplatsen. 
Dessutom utnyttjas flygplatsen av HAW (Heavy Airlift Wing) och Försvarets 
materielverk. Vid flygplatsen förekommer även begränsad flygverksamhet för 
Hemvärnets och Frivilliga Flygkårens flygövningar, Polisflyget samt 
klubbflygning. Luftfartsverket utför flygtrafiktjänst. 

Flygverksamhet 
Alla typer av flygverksamhet kan förekomma under alla tider på dygnet. Under 
max 40 dygn per år bedrivs övningsverksamhet som kan pågå dygnets alla timmar. 
Övningarna kan variera i längd från ett till elva dygn. Under helgerna planeras i 
övrigt endast enstaka flygningar. Vid några tillfällen under en tioårsperiod 
genomförs flygvapenövningar eller internationella övningar. Vid sådana övningar 
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kan Karlsborgs flygplats komma att behöva nyttjas. Vid dessa övningar kan ett 
stort antal flygrörelser genereras under en relativt kort period.  

Flygplatsen har en rullbana betecknad 06/24 med tillhörande taxibana. Siffrorna 
anger banriktning i 10-tal grader. Rullbanan är 2 300 m lång och 40 m bred. Start 
och landning sker normalt i motvind. Den förhärskande sydvästliga vinden innebär 
att starter huvudsakligen sker på bana 24. Med flygplan sker i dag normalt ca 75 % 
av alla starter på bana 24 och 75 % av alla landningar på bana 06. 

Under verksamhetsåret kan flyguppvisning förekomma maximalt tre gånger per år 
och träning för flyguppvisningar maximalt fem gånger per år. 

Under perioden juni–augusti sker normalt fyra veckors övningsuppehåll. Under 
övningsuppehållet sker endast enstaka flygningar. 

Stridsflyg 

Flygverksamheten med stridsflyg omfattar huvudsakligen basering vid övningar, 
inflygningsövningar, alternativflygplats och för basering av incidentberedskap. 
Utöver JAS 39 startar och landar även gästande stridsflygplan. 

Skol- och sambandsflyg 

Flygverksamheten med skol- och sambandsflygplan omfattar i huvudsak övningar 
och grundläggande flygutbildning som avlastning för Malmens flygplats i 
Linköping. Flygplanet SK60 (SAAB 105) används och en framtida ersättare 
kommer att ha likvärdiga egenskaper. 

Transportflyg 

Transportflyget omfattar flygtransportverksamhet såväl nationellt som 
internationellt. Nuvarande flygningar genomförs i stor utsträckning som 
beställningsflyg. Detta innebär att militära transportflygplan av typerna TP84 
(C130 Hercules), Boeing C-17 (Globemaster III), TP100/S100B (SAAB 340), 
TP102A/S102B (Gulfstream IV) m.fl., genomför oregelbundna flygningar (starter 
och landningar) beroende på vilka beställningar och uppgifter som finns. 

Helikopterflyg 

Flygverksamheten med helikopter omfattar huvudsakligen trupptransportflygning 
för garnisonens olika enheter. Mindre del av flygrörelserna kommer att nyttjas för 
egenträning i form av träning av nödåtgärder. Generellt gäller att de 
trupptransportflygningar som genomförs är koncentrerade till övningar. 
Helikopterflottiljen har behov av att samöva med förbanden de är tänkta att 
understödja. Ett antal av dessa enheter är grupperade i Karlsborg. Därav kommer 
verksamheten med helikoptrar i Karlsborg att öka de kommande åren. 

Antalet helikoptrar och fördelning mellan systemen kommer att variera över tiden. 
Helikopterflottiljens verksamhet på Karlsborgs flygplats kommer i huvudsak att 
bedrivas med upp till fem olika helikoptersystem: HKP4, HKP9, HKP10, HKP14, 
HKP15 och HKP16. Även gästande och inhyrda helikoptrar startar och landar på 
flygplatsen. 
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UAV 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) är en obemannad luftfarkost som i första hand 
används som en underrättelse- och spaningsresurs. Funktionen har dessutom 
resurser för att kunna leda indirekt eld, understödja vid överlevnadssituationer samt 
övriga verksamheter där en luftburen sensor kan bidra. Det finns även beväpnade 
UAV-system (USA) och denna typ av UAV-system kan i en framtid vara aktuella 
även för Försvarsmakten. 

Övriga flygplanstyper 

Utöver ovanstående militära flygplan förekommer ett begränsat antal starter och 
landningar med Frivilliga Flygkåren (FFK), F6 Flygklubb samt 
fallskärmshoppning. FFK är en flygverksamhet som ingår i samhällets beredskaps- 
och räddningstjänst. Huvudmän är Räddningsverket och Armén (Hemvärnet). De 
använder företrädelsevis lätta propellerflygplan av typ Cessna 172 och Piper Pa 28. 

F6 flygklubb bedriver viss begränsad flygverksamhet med eget enmotorigt 
propellerflygplan av typen Saab Safir. Fallskärmshoppning sker vanligen från 
flygplan typ Cessna 208 eller Twin Otter, som egenträning för personal som i 
huvudsak tjänstgör på K3. Vid enstaka tillfällen kan Polisflyget starta och landa 
med helikoptrar. SAAB kan använda flygplatsen som alternativflygplats vid 
enstaka prov med JAS 39. 

Flygrörelser 
I flygsammanhang används begreppet flygplansrörelser för att ange en start eller en 
landning. Enligt flygvägsuppföljningssystemet uppgick antal kvällsrörelser (kl. 19–
22) år 2009 till 67 stycken och antal nattrörelser (kl. 22–07) till 37 stycken. 
Rörelserna avser i huvudsak helikopter och transportflyg. Antal rörelser 2009 och 
sökt antal rörelser framgår av tabellen nedan. 

Verksamhet År 2009 Framtida verksamheter 
 Totalt 

(rörelser) 
Totalt 
(rörelser) 

Varav kväll  
kl. 19–22 
(rörelser) 

Varav natt 
kl. 22–06 
(rörelser) 

Militär flygverksamhet 
Stridsflyg 104 500 100 100 
Skolflyg och 
sambandsflyg 

184 700 100 10 

Transportflyg 931 2 700 1 000 200 
Helikopter 700 5 000 1 250 500 
UAV 47 400 60 25 
Summa militära 
flygrörelser 

1 967 9 300 2 510 835 

Övrig flygverksamhet 
Summa övriga 
flygrörelser 

200 300 100 10 

TOTALT 2 167 9 600 2 610 845 

Trupplyft och nödträningsvarv 
Trupplyft med start och landning syftar till att öva trupp i ilastning och urlastning 
från helikopter. Trupplyft kan även innebära repellering eller nedfirning från 
helikopter på rep. Nödträningsvarv är när piloten flyger i ett trafikvarv runt 
flygplatsen och tränar olika nödsituationer, exempelvis motorhaveri, under ordnade 
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former. Ovanstående genomförs på flygplatsområdet eller i anslutning till 
Karlsborgs fästning.  

 
Framtida verksamheter 

 Totalt Varav kväll 
kl. 19–22 

Varav natt 
kl. 22–06 

Helikopter 1 000 250 100 
 

Kontrollzon 
Flygkontrolltjänst utövas av Flygtrafikledningen Karlsborg när flygplatsen håller 
öppet. Kontrollzon inrättades den 1 maj 2007, se svart streckad linje i figuren 
nedan. 

 
Figur 1. Streckad linje är avgränsningen för flygplatsens kontrollzon. 

Flygvägar 
In- och utflygningsvägar för strids- och skolflyg 

Streckad markering i figuren nedan visar in- och utflygningsvägar för strids- och 
skolflyg. 
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Figur 2. Streckade områden är in- och utflygningsvägar för strids- och skolflyg. 

In- och utflygningsvägar för transportflyg 

Streckad markering i figuren nedan visar in- och utflygningsvägar för 
transportflyg. 

 
Figur 3. Streckade områden är in- och utflygningsvägar för transportflyg. 
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Flygvägar för helikopter 

Streckad markering i figuren nedan visar in- och utflygningsvägar för helikopter. 

 
Figur 4. Streckade områden är flygvägar för helikopter. 

Figuren nedan till vänster visar begränsningslinje för nödträningsvarv helikopter 
och figuren nedan till höger visar yttre begränsningslinje för varv vid trupplyft 
(övning i- och urlastning). 

 
Figur 5. Den vänstra bilden visar avgränsningen för nödträningsvarv och den högra visar 
avgränsningen för varv och trupplyft. 

Bullerkänsliga områden 

I figuren nedan är de bullerkänsliga områdena markerade, där flygplatsen strävar 
efter att undvika överflygningar på låga höjder. Dessa områden är Karlsborg, Norra 
Skogen med Hanken och Hultet, Gräshult, Forsvik, Mölltorp och Fagersanna. Även 
Tibro och Brevik undviks i största mån. 
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Figur 6. De blårastrerade områdena är bullerkänsliga områden. 

Fällning av trupp och materiel 
På Karlsborg planeras och genomförs militär fallskärmshoppning. Det genomförs 
även mörkerhoppning vid ett antal tillfällen under året. Denna verksamhet ingår 
dels i den ordinarie utbildningsverksamheten, dels i övningsverksamheten. 

Fällning av materiel med fallskärm sker företrädesvis från TP84 Hercules, på 
höjder mellan 150 och 500 m. Fällningarna sker i banans riktning. Flygplanet följer 
det normala trafikvarvet, dock kommer detta att förlängas med en rakbana i två 
minuter före fällning.  

Antal lyft ingår i den totala mängden sökta rörelser för transportflyg. Stigning efter 
start sker med hänsyn till bullerkänsliga områden, skjutningar, provverksamhet, 
vindförhållanden och övrig flygverksamhet. Verksamheten sker inom luft som är 
kontrollerad av flygtrafikledningen vilket medför att bullerkänsliga områden kan 
undvikas och att verksamheten kan bedrivas med hög säkerhet. 

Fallskärmshoppning bedrivs hela året men på olika platser beroende på väderleken. 
Det är framförallt under april–juni och augusti–oktober som hoppning sker. 
Mörkerhoppning sker företrädelsevis i augusti-september. Under en normal 
hoppvecka genomförs cirka fyra starter per dag och under året genomförs cirka tio 
hoppveckor. Utöver detta genomförs ett antal materialfällningar.  

Norra 
Skogen med 
Hanken och 
Hultet 

Forsvik 

Gräshult Mölltorp 

Fagersanna 
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Flygplatsdrift 
Klargöring 

Klargöring av enstaka transport- eller stridsflygplan i form av tankning m.m. 
genomförs på avsedda plattor. Klargöring av helikopter görs på avsedda plattor. 
Påfyllnad av drivmedel sker från tankbil eller från fast tankanläggning. 

Fälthållning 

Halkbekämpning av rullbanan sker i första hand genom mekanisk borstning av 
isbeläggningen med hjälp av sop-/blåsmaskiner. Vid dåliga friktionsvärden på 
bansystemet används halkbekämpningsmedlet urea vid temperaturer mellan ca 0° 
och -7°C. För att effektivisera ureaspridningen används ureaspridare med noggrann 
inställning av spridningsmängden. I framtiden kommer flygplatsen att förses med 
utrustning för hantering och förvaring av flytande urea. Detta kommer att 
effektivisera halkbekämpningen ytterligare.  

Avisning av flygplan 

För avisning av militära flygplan används avisningsvätska 026 (typ 1). Produkten 
innehåller 80 % monopropylenglykol och 20 % vatten. Avisningsvätska typ 2 läggs 
på i slutskedet av avisningen och kommer i framtiden att användas som 
komplement till typ 1. Typ 2 används när det finns behov av förlängt 
återfrysningsskydd. Typ 2-vätskor är baserade på monopropylenglykol alternativt 
dietylglykol samt vatten med en tillsats av förtjockningsmedel.  

Avisning sker i huvudsak på platta 1 med tillräckligt avstånd från dagvattenbrunnar 
för att minimera risken att vätskan når dagvattnet. Den avisningsvätska som under 
behandlingen rinner av eller sprutas utanför flygplanskroppen, samlas upp i ett 
banrengöringsaggregat som körs över plattan.  

Dagvatten och spillvatten 
Dagvatten 

Dagvatten från flottiljområdet avleds till stor del via dagvattensystemen men en del 
av dagvattnet infiltrerar troligtvis direkt ner i marken då den är relativt 
genomsläpplig (sand, silt). Den allra största delen (minst 90 %) av dagvattnet från 
flygplatsområdet leds genom självfall i ledningar eller dike till Kärnebäcken som 
mynnar i Bottensjön. Resterande del av dagvattnet (högst 10 %) från den norra 
delen av området leds direkt ut i Vättern. Det är enbart takytor från flygplatsens 
verksamhetsområde som är kopplade till dagvattenutloppet i Vättern. Flygfältets 
dagvatten från klargöringsplattor samt hangar- och verkstadsområdet och viss del 
av dräneringen leds till en stor utjämningsdamm innan det avleds till Kärnebäcken.  

Flygfältets dagvatten från klargöringsplattorna 1, 2, 3 och 4 och viss del av 
dräneringen går med självfall till en centralt placerad oljeavskiljare. Därifrån går 
dagvattnet via två pumpstationer ut i Bottensjön. Denna oljeavskiljare byggdes om 
och försågs med larm 2005. Del av vissa byggnader är försedda med oljeavskiljare 
och anslutna till dagvattennätet. Dagvattennäten filmades i sin helhet 2007 för att 
få en statusbedömning för kommande underhåll och i samband med det 
renspolades och rotbeskars stora delar av ledningssystemet. Det har medfört att det 
i dag är en bättre dränering på markytorna än tidigare. Dagvattennätet är i stort sett 
i bra skick, endast några äldre delar från 1940-talet kommer att behöva åtgärdas. 



 

  
Beslut 
  

 
Diarienummer 

 
Sida 

2019-02-06 551-359-2017 
 

19(66) 

 

Spillvatten 

Spillvatten pumpas från flottiljområdet via tre lokala pumpstationer till en av 
kommunens avloppspumpstationer, därefter trycks det till det kommunala 
reningsverket. Installationerna är av skiftande kvalitet och till största delen anlagda 
i början av 1970-talet. Alla spillvattenledningar har filmats 2007 för att inventera 
befintlig status och upprätta en åtgärdsplan för kommande underhåll. Med hänsyn 
till den mängd kabel som finns i marken kommer huvuddelen av avloppsnätet att 
åtgärdas med infodring/relaining. 

Drivmedelshantering 
Daglig verksamhet 

Flygplatsavdelningens större arbetsfordon tankas vid egen fordonsdrivmedels-
anläggning. Övriga fordon tankas vid nybyggd fordonsdrivmedelsanläggning på 
K3 Motorområde Heden. Flygplatsavdelningens personal tankar flygplan och 
helikoptrar direkt från tankbil eller via tankningsaggregat från betongcistern på 
aktuella plattor. 

Förbrukning och lagerhållning 

Beräknad årsförbrukning av petroleumprodukter vid flygplatsen framgår nedan. 

Drivmedel Årsförbrukning 
2009 (m3) 

Sökt verksamhet 
(m3) 

Flygfotogen FF75  193 5 600 
Dieselbrännolja DBO MK1 34 75 
Flygbensin FB33 (AVGAS 100 LL) 1 10 
Motorbensin (blyfri 95) MK2 2,5 2 
Övriga petroleumprodukter 2 2 

 
Flygdrivmedel 

Som tillfälligt baslager för flygfotogen 75 används i dag tankbilar. En ny 
drivmedelsanläggning planeras i anslutning till platta 4. Verksamheten är anmäld 
till tillsynsmyndigheten och avser en anläggning där mer än 1 000 m3 
flygdrivmedel hanteras per kalenderår, verksamhetskod 50.20 C. Anläggningen 
kommer att bestå av två stycken 100 m³ invallade cisterner ovan mark, 
filterutrustning, pumpar, lastnings/lossningsramp och uppställningsplats för 
tankbilar kopplad till oljeavskiljare. Flygdrivmedelsförvaringen kommer att ske i 
ett väderskyddat, invallat utrymme där invallningens storlek ska motsvara den 
största cisternens volym plus 10 % av övrig förvarad volym. Försvarsmakten har 
inte byggt denna drivmedelsanläggning ännu, utan inväntar ett miljötillstånd innan 
större ombyggnationer påbörjas. 

På plattorna finns tre betongcisterner för flygfotogen 75 och en för flygbensin 33. 
Två tankbilar med flygfotogen 75 finns uppställda på betongplatta i väderskydd. 

Drivmedelanläggning för fälthållningsfordon 

Drivmedelanläggning för fälthållningsfordon består av två miljöcontainrar för 
diesel och en container för IBC-behållare och dunkar. Samtliga containrar har en 
invallning som rymmer den mängd som förvaras i respektive container. 
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Förvaring av övriga drivmedel 

Smörjolja, motorolja, spolarvätska m.m. förvaras i oljeförråd i by 111. För drift av 
avisningshuset finns en 3 m³ invallad cistern med diesel MK1. 

Kemiska produkter 
Flygplatsavdelningen använder i dagsläget ett femtiotal produkter. Hantering och 
användning av dessa produkter sker i begränsad omfattning, inventering och 
uppdatering sker varje år för att om möjligt kunna minimera antalet kemiska 
produkter. Vid en utökad verksamhet förväntas förbrukningen av kemikalier att 
öka med cirka 10–20% (detta avser inte drivmedel). 

För helikopterverksamheten förbrukas mindre än 100 kg smörjmedel per år.  

Avfallshantering 
Avfall som inte är farligt avfall läggs i gemensam container som hämtas av 
kommunal entreprenör. Källsortering sker av aluminiumburkar, tidningspapper, 
batterier och metallskrot. 

Farligt avfall förvaras i en invallad miljöcontainer och transporteras till miljöstation 
i Karlsborg. Dränerad flygbensin och flygfotogen samlas upp i invallade oljefat 
som finns i anslutning till klargöringsplatserna. Vid behov hämtas det dränerade 
drivmedlet av behörig transportör. 

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

Alternativ 
Anläggandet och upprätthållandet av Karlsborgs flygplats som en militär flygplats 
med befintlig och planerad verksamhet har skett genom riksdags- och 
regeringsbeslut. Med hänvisning till dessa förhållanden har lokaliseringsfrågan inte 
behandlats i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Nollalternativet utgörs av den verksamhet som bedrevs vid flygplatsen 2009. 

Plan- och omgivningsförhållanden 
Översiktsplan och detaljplan 

Karlsborgs flottiljområde ligger i sin helhet inom det område som i översikts-
planen anges som riksintresse för totalförsvaret. I översiktsplanen sägs att 
totalförsvarets intressen har företräde framför andra riksintressen inom de områden 
som med nödvändighet behövs för försvaret, förutom på Vaberget.  

Beträffande Karlsborgs flottiljområde finns en fördjupad översiktsplan. I den 
kommuntäckande översiktsplanen betecknas flottiljområdet M, dvs. ”militärt flyg-, 
skjut- eller övningsområde”. 

Detaljplan för Flottiljen etapp I och II, finns över området. Planen Flottiljen etapp I 
syftar till att reglera markanvändningen inom del av Flottiljen, ligga till grund för 
avstyckningar och försäljning av mark samt reglera gränsdragningar mellan 
enskilda och allmänna intressen. I detaljplanen införs också regler om 
hänsynstagande till kulturhistoriska värden. Planen Flottiljen etapp II:s syfte är 
detsamma.  
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Riksintressen 

Anläggningen omfattas av riksintresse för totalförsvaret varför den militära verk-
samheten prioriteras i området.  

Flygplatsområdet angränsar till Vättern, som är en naturmiljö av riksintresse enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken. Värdena består främst i en mycket artrik fiskfauna. 
Riksintresset påverkas främst genom utsläpp av kvävehaltigt dagvatten. I någon 
grad kan riksintresset också påverkas av dagvattenföroreningar i form av 
tungmetaller, glykol och flygfotogen samt nedfall av avgasutsläpp. Karlsborgs 
flygplats bedöms inte medföra påtaglig skada på detta riksintresse. 

Göta kanal-stråket är av riksintresse för friluftslivet (Göta kanal, FO 10), medan 
Vättern med öar och strandområden (inklusive området utmed Göta kanal mellan 
Karlsborg och Sjötorp) utgör riksintresse för turism och friluftsliv. Upplevelsen 
påverkas vanligen av såväl bullerkällans ljudnivå som bakgrundsnivån, vilket 
innebär att påverkan sannolikt varierar inom olika delar av riksintressena. För 
friluftsvärden kopplade till Göta kanal innebär störningar från buller från 
flygplatsen troligen en mindre påverkan, då kanalen går genom Karlsborgs tätort 
där det finns många andra källor till ljud som t.ex. vägtrafik. Även utanför tätorten 
är många aktiviteter kopplade till Göta kanal, såsom båttrafik, turistanläggningar 
m.m. Bullret från Karlsborgs flygplats bedöms inte medföra stor negativ påverkan. 

Vad gäller den sammantagna påverkan har flygverksamheten vid flygskjutmålet 
Hammaren respektive Karlsborgs flygplats olika karaktärer, vilket även medför 
bullerstörning av olika karaktär. Verksamheten vid Hammaren innebär lågflygning 
i återkommande varv med en relativt stor andel stridsflyg, medan flygplatsen har 
flygningar som snabbt når höjd där bullret på marken inte blir lika högt. Antalet 
flygrörelser vid Hammaren är betydligt mer koncentrerat till vissa dagar. 

Sammantaget bedöms verksamheten vid Karlsborgs flygplats inte ge upphov till 
påtaglig skada på riksintresse för naturvård och friluftsliv. 

Två Natura 2000-områden finns i närheten av flygplatsen: Karlsborgs fästning 
(SE0540210) och Västra Vättern (SE0540225), se vidare nedan. 

Ytvattenrecipienter 

Flygplatsen är belägen mitt emellan två stora vattenområden, nämligen Vättern och 
Bottensjön. Recipient för dagvatten är främst Kärnebäcken som mynnar i 
Bottensjön. Inga större vattendrag finns i närområdet.  

Vattentäkter  

Vättern utgör ytvattentäkt för ca 250 000 personer i elva kommuner, bl.a. 
Karlsborgs kommun. I Karlsborgsviken, strax norr om flottiljområdet, ligger 
intaget till Karlsborgs ytvattentäkt. Skyddsområdet för denna vattentäkt ligger 
utanför den militära verksamheten på flygplatsen. 
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Natura 2000 
Karlsborgs fästning 

Fladdermusarten barbastell 

Karlsborgs fästning är ett Natura 2000-område (SE0540210) avsett att skydda och 
utveckla Nordens enda kända övervintringskoloni av fladdermusarten barbastell. 
För att ta reda på hur barbastellerna rör sig i området mellan flygplatsen och 
fästningen samt avgöra om populationen kan komma att påverkas av utökad 
verksamhet har Försvarsmakten låtit göra en inventering. Fladdermöss har 
synnerligen känslig hörsel och jagar med ljud, varför de kan antas vara känsliga för 
störningar i form av buller såsom från biltrafik och flyg. Sammantaget visar 
resultaten att även om buller har viss inverkan på fladdermöss, är effekterna 
svårbedömda. Försvarsmakten bedömer att sannolikt kommer en måttligt ökad 
flygtrafik inte påverka barbastellerna i någon större utsträckning, åtminstone inte 
om merparten av flygningarna är förlagda till dagtid. Beståndet av barbastell i 
Karlsborg är för närvarande stabilt (men under hot) och skulle förmodligen inte 
påverkas på något dramatiskt sätt av mer buller från den sökta flygverksamheten.  

Flygverksamheten bedöms endast i begränsad omfattning medföra ljuspåverkan på 
fladdermössen. Sökt verksamhet medför en mer frekvent användning av 
flygplatsbelysning samtidigt som den planerade ombyggnaden av 
flygplatsljussystemet kommer att minska ljusspridningen från flygplatsen. I viss 
mån finns en kumulativ påverkan på fladdermöss med andra ljuskällor. 
Försvarsmakten noterar dock här att andra ljuskällorna bedöms ha avsevärt större 
påverkan på fladdermössen än ljus från den sökta verksamheten vid Karlsborgs 
flygplats. Försvarsmakten konstaterar således att omfattningen av ljuspåverkan från 
Karlsborgs flygplats bedöms vara underordnad påverkan från andra ljuskällor i 
närområdet och att ingen kumulativ påverkan bedöms föreligga. 

Krävs Natura 2000-prövning? 

Försvarsmakten anser inte att prövning krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för 
att tillåta tillståndssökt verksamhet och hänvisar till övergångsbestämmelsen till 
7 kap. 28 a § som lyder ”för verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001 krävs 
inte tillstånd enligt 7 kap. 28 a §”. Verksamheten har otvetydigt påbörjats före den 
1 juli 2001. Försvarsmakten har bedrivit flygverksamhet på Karlsborgs flygfält 
sedan 1925. Till detta kommer faktumet att aktuell verksamhet inte på ett 
betydande sätt påverkar miljön i naturområdet, vilket är rekvisitet för att tillstånd 
ska krävas enligt 7 kap. 28 a §. Av dessa skäl anser Försvarsmakten att 
Miljöprövningsdelegationen, i enlighet med övergångsbestämmelsen, inte bör 
kräva ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. 

Om prövning enligt 7 kap. 28 a § ändå skulle anses nödvändig är Försvarsmaktens 
inställning i andra hand att tillstånd kan lämnas med tillämpning av 7 kap. 28 b § 
miljöbalken. Utredningen i ärendet visar att det inte uppstår risk för skada på 
livsmiljön, eller risk för skada som kan försvåra bevarandet av skyddade arter inom 
Natura 2000-området. 

Västra Vättern  

Västra Vättern är Natura 2000-område (SE0540225) i nära anslutning till 
flygplatsen. Flygverksamheten sker delvis över Vättern och dagvatten från 
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flygplatsen har Bottensjön och Vättern som recipient. Vättern är en stor 
klarvattensjö med unika egenskaper. Samtliga mål för Natura 2000-området 
innebär bevarande av ett kallt, klart, näringsfattigt och välbuffrat vatten. Störst 
betydelse avseende verksamheten vid Karlsborg flygplats är tillförseln av kväve via 
dagvattnet. Dessutom kan buller och viss mån andra emissioner påverka Natura 
2000-området.  

Halkbekämpningen ger upphov till en årlig kvävetillförsel till Bottensjön på drygt 
ett ton varav huvuddelen också belastar Vättern. Kvävetillförseln påverkar i någon 
mån kvävehalten i Vättern som ligger på ca 700 mg/m3. Kväve-fosforkvoten ligger 
högt i Vättern, vilket innebär att fosfor är begränsande för primärproduktionen i 
sjön. Avisning av flygplan medför en viss spridning av monopropylenglykol till 
dagvattnet, vilket ger upphov till ökad syreförbrukning. Varken tungmetaller eller 
syreförbrukande ämnen bedöms dock medföra någon påtaglig miljöpåverkan.  

Påverkan på fågellivet hänger främst samman med buller. Därutöver kan 
fågelkollisioner medföra skador på enskilda individer. Vad gäller eventuella 
störningar för fåglar kan Försvarsmakten konstatera att den i området mest 
skyddsvärda platsen för fåglar är Sidön som ligger ca 6 km söder om flygplatsen. 
Ön ligger på så pass långt avstånd från flygplatsen att den ligger utanför området 
för beräkningar av det buller som flygplan och helikoptrar ger upphov till vid start 
och landning. Försvarsmakten bedömer att bullret från flygplatsområdet (med flera 
flygrörelser dagligen av ett återkommande slag) är lättare för fåglar att anpassa sig 
till än plötsligt uppkomna ljud. Då verksamheten vid flygplatsen har pågått under 
lång tid är det också troligt att tillvänjning har skett.  

Då flygplatsen bidrar med så lite buller på Sidön bedöms inga negativa kumulativa 
effekter uppkomma. Inte heller på andra ställen bedöms fåglar påverkas negativt av 
kumulativa effekter från Försvarsmaktens två verksamheter, flygskjutmålet 
Hammaren och Karlsborgs flygplats. 

Kumulativ bedömning 

Försvarsmakten konstaterar att buller från flera olika källor ger upphov till en 
påverkan på fåglar och andra arter vid Västra Vättern och möjligen fladdermöss vid 
Karlsborgs fästning. Dessa bulleralstrande verksamheter har dock bedrivits i 
decennier utan att några negativa konsekvenser för områdets djurliv har kunnat 
verifieras. Flygverksamheten vid Karlsborgs flygplats och vid flygskjutmålet 
Hammaren har tidigare varit av betydligt större omfattning än både vad som sker 
i dag och omfattas av sökt verksamhet.  

Försvarsmakten anser att verksamheterna bedöms medverka till en kumulativ 
påverkan av buller, men utan att skada Natura 2000-värdena för Västra Vättern 
eller Karlsborgs fästning. 

Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft sker huvudsakligen från flygverksamhet samt fordonstrafik, 
drivmedelshantering och olika aggregat. De årliga utsläppen från flygplatsens sökta 
verksamhet har beräknats till 14 ton kväveoxider (NOx), 3 ton flyktiga organiska 
ämnen (VOC), 9 ton kolmonoxid (CO) och 3 500 ton koldioxid (CO2). Beräknade 
utsläppsmängder till luft redovisas nedan. 
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Utsläppskälla NOx (ton/år) VOC (ton/år) CO (ton/år) CO2 (ton/år) 
 2009 

 
Sökt 
verk-
samhet 

2009 Sökt 
verk-
samhet 

2009 Sökt 
verk-
samhet 

2009 Sökt 
verk-
samhet 

Flygtrafik 3,5 11 0,9 2,6 2,7 8,1 1 040 3 325 
Fordonstrafik  0,9 2,6 0,01 0,2 0,4 1,0 71 200 
Drivmedelshantering   0,02 0,34     
Summa (ton/år) 4 14 1 3 3 9 1 100 3 500 

 
Halterna av kväveoxider och kolväten i luften kan vara förhöjda vid rullbanan och 
vid klargöringsplatser vid övningstillfällena. Av erfarenhet vet man att några 
nämnvärt förhöjda halter av luftföroreningar knappast uppkommer utanför 
flygplatsområdet vid mindre flygplatser. Mätningar och spridningsberäkningar vid 
andra mindre flygplatser visar att betydande tillskott till bakgrundshalter kan 
förekomma inne på flygplatsområdet men att halterna snabbt avtar redan vid 
flygplatsområdets gräns. För Karlsborg flygplats bedöms tillskotten av kvävedioxid 
utanför flygplatsområdet bara uppgå några enstaka µg/m3 som årsmedelvärde. Vid 
enstaka tillfällen bedöms tillskotten av kvävedioxid kunna uppgå till något tiotal 
µg/m3 (98-percentil av timmedelvärden). Detta kan inte anses ha någon nämnvärd 
betydelse ur hälsosynpunkt ens för känsliga grupper. Tillskotten av kolväten 
bedöms vara ännu lägre.  

Utsläppen till luft från verksamheten kan jämföras med en närliggande 
utsläppskälla, riksväg 49. Utsläppta mängder från flygplatsverksamheten motsvarar 
ungefär vägtrafikens utsläpp på en sträcka av ca 5 km på riksväg 49.  

Utsläppen från Karlsborg flygplats bedöms inte medföra några konsekvenser för 
människors hälsa, men de bidrar till ovan beskrivna regionala och lokala 
miljöproblem. All användning av flygdrivmedel är fossilbaserad liksom 
huvuddelen av drivmedel för markfordon vilket medför att utsläppen av koldioxid 
ger bidrag till klimatpåverkan. Sökt alternativ innebär ett större bidrag än 
nollalternativet. 

Buller 
Vid sökt verksamhet beräknas ca 40 boende beröras av ljudnivåer över LAmax 
90 dB(A) från stridsflyg. Omfattningen av den delen är mycket liten. För övrigt 
flyg kan färre än 100 boende beröras av ljudnivåer över LAmax 80 dB(A). Strax 
under 1 000 boende kan uppskattningsvis komma att beröras av mellan LAmax 70 
och 80 dB(A). Att observera är att nivåer i detta intervall avser riktvärden för 
nattperioden samt att verksamheten under natten är ytterst begränsad.  

För helikopterverksamheten är det relativt få boende som kan komma att beröras av 
över LAmax 80 dB(A) vid flygning i mörker. Under dagtid kan drygt 200 boende 
kunna komma att beröras av över LAmax 80 dB(A). Färre än ca 700 boende kan 
uppskattningsvis komma att beröras av mellan LAmax 70 och 80 dB(A). 

Under 2009 var verksamheten mindre än en fjärdedel av sökt verksamhet. Inga 
boende berördes under 2009 av beräknade FBN1-nivåer över 55 dB(A). För sökt 
verksamhet berörs strax under 20 byggnader och ca 25 mantalsskrivna boende av 
över FBN 55 dB(A). 

                                                 
1 FlygBullerNivå, en viktad ekvivalent ljudnivå där en kvällshändelse (kl. 18–22) motsvarar 
tre daghändelser och en natthändelse (kl. 22–06) motsvarar tio daghändelser.  
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En sammanställning av antal boende för olika flygverksamheter har genomförts 
som avser situationen den 13 december 2016, se diagrammet nedan. 

 

Sammanställningarna utgår ifrån maximala ljudnivåer LAmax 70, 80 och 
90 dB(A). Start och landning redovisas för några ut- och inflygningar för den 
militära flygverksamheten med flygplan och helikoptrar. För helikopter redovisas 
utfallet vid flyghöjder på 150 m och 300 m. Normal in- och utflygning på dagen 
sker på 150 m över mark och i mörker sker in- och utflygning på 300 m över mark. 
Antal boende har sammanställts innanför de redovisade bullerkonturerna. De 
boende som finns inom 100 dB(A) finns även i värdet för 90 dB(A) osv.  

Helikoptertrafiken flyger på 100 m höjd. Något alternativ till flyghöjden finns inte, 
eftersom om höjden skulle vara 300 m så tvingar man upp flygplan på ytterligare 
högre höjd. Detta eftersom separation mellan flygplan och helikopter oftast sker i 
höjdled. En flyghöjd på 300 m är även mycket svårt att hålla vid dåligt väder och 
låg molnbas. Flygning på låg höjd (lågflygning) med JAS kan förekomma i 
samband med operativa flygövningar eller nödsituationer. Flyghöjden kan då vara 
ned till ca 200 m över marken, vid nödsituationer ännu lägre. Vid övningar med 
flygning på låg höjd och flygning kvälls- och nattetid, och därmed ökat flygbuller, 
informeras omgivningen i förväg genom annonsering och annan information. 

Utbredningen av FBN 55 dB(A) är i huvudsak i närheten av flygplatsen där det 
finns mycket liten möjlighet att påverka utbredning med hjälp av ändrade 
flyghöjder eller dragningar av flygvägar. Start och landning är direkt knuten till 
flygplatsen. Den aktuella flygbullernivån påverkas även till stor del av strids-, skol- 
och transportflyget. Det finns mycket små möjligheter att påverka utomhusnivån i 
flygplatsens omedelbara närhet.  

Försvarsmaktens bedömning är att ingen bostad kommer att utsättas för buller 
överstigande 70 dB(A) mer än tre gånger per natt under 150 nätter per år eller 
därutöver.  

Försvarsmakten anser att det inte finns anledning att här tillämpa FBN 55 dB(A) 
som gräns för eventuella isoleringsåtgärder. Vid flottiljflygplatserna har gränsen 



 

  
Beslut 
  

 
Diarienummer 

 
Sida 

2019-02-06 551-359-2017 
 

26(66) 

 

för isoleringsåtgärder angetts till LAmax 90 dB(A) för permanentbostäder som 
berörs minst 450 gånger per år. Så långt nu kan bedömas kommer inga 
permanentbostäder att beröras i denna utsträckning vid Karlsborg flygplats. 
Försvarsmakten föreslår därför inga särskilda villkor i denna del. 

Flygverksamheten vid Karlsborgs flygplats kommer även i fortsättning att medföra 
flygbuller i omgivningen till flygplatsen. De mest bullrande JAS-verksamheten 
kommer att beröra flest boende. Verksamheten med JAS är däremot mycket 
begränsad. Helikopterverksamheten kommer att beröra ungefär samma områden 
som i dag men med ökande antal rörelser för sökt alternativ. En ökning av 
kvällsverksamheten kommer att ske. Ökningen kommer i första hand att ske den 
mörkare delen av året då man normalt vistas i mindre omfattning utomhus.  

Verksamheten vid flygplatsen bedöms inte medföra allvarligare konsekvenser 
relativt dagens läge. Möjligheten att vistas i området omkring Karlsborgs flygplats 
kommer inte att begränsas mer än idag då det redan finns flygverksamhet på 
platsen. Fortsatt flygverksamhet kommer att begränsa möjligheten till 
komplettering av bebyggelsen i området. Fastigheter som utsätts för höga 
bullernivåer kan verksamhetsutövaren behöva bullerisolera. 

Utsläpp till mark och vatten 
Halkbekämpning  

Halkbekämpning sker med urea som innehåller 46 % kväve. Under de senaste fem 
vintersäsongerna har det använts i genomsnitt 3,6 ton urea per år. Även vid sökt 
verksamhet beräknas ureaförbrukningen uppgå till ca 4 ton per år. För närvarande 
finns det inget halkbekämpningsmedel som kan ersätta urea. Detta eftersom 
alternativet medför en stor risk för korrosionsskador och felfunktion på 
microbrytare i flygplanen. Urea kan spridas som torra granulat, befuktade granulat 
eller som vätska. I framtiden kommer flygplatsen att förses med utrustning för 
hantering och förvaring av flytande urea. Detta kommer att effektivisera 
halkbekämpningen ytterligare. En kombination av mekaniska och kemiska metoder 
är att betrakta som den mest fördelaktiga tekniken för halkbekämpning. 

Avisning 

Vid avisning av flygplan används avisningsvätska baserad på monopropylenglykol. 
Avisning sker i huvudsak på platta 1 med tillräckligt avstånd från dagvattenbrunnar 
för att minimera risken att vätskan når dagvattnet. Avisningsvätska som inte följer 
med flygplanet sugs upp med uppsugningsaggregat. Andelen avisningsvätska som 
samlas upp från plattan bedöms till ca 50 %. Antalet avisningstillfällen har 
uppskattats till cirka tjugo under en vintersäsong, vilket för nuvarande verksamhet 
ger en totalförbrukning av koncentrerad glykol på ca 5 m3 per år.  

Vid sökt verksamhet bedöms förbrukningen av avisningsvätska komma att uppgå 
till högst 15 m3 per år räknat som koncentrerad glykol. En ny avisningsplatta ska 
anläggas vid nuvarande platta 3. Den kommer att utformas med manuellt styrd 
ventil kopplad till en uppsamlingstank på ca 20 m3. Därvid kommer ca 80 % av den 
tillförda avisningsvätskan att kunna samlas upp. 

I viss omfattning medför avisningen att monopropylenglykol tillförs 
omkringliggande mark och dagvattensystem och därmed sprids till omgivande 
recipienter. Monopropylenglykol är biologiskt lättnedbrytbart. Miljöeffekten av 
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monopropylenglykol är främst dess syreförbrukande egenskaper. I övrigt är 
miljöeffekterna ringa. 

Drivmedel 

Den största risken för förorening av mark och vatten är vid en större olycka med 
drivmedelsutsläpp på icke hårdgjorda ytor, särskilt på tillfälliga tankningsplatser. 
Även tömning och fyllning av tankbil vid fältcistern har bedömts utgöra en förhöjd 
risk. 

Kemiska produkter  

Förvaringen av kemikalier på flygplatsavdelningen sker antingen i invallade skåp 
eller på invallade uppställningsplatser. Absorberande material, som kan användas 
för att sanera vid ett eventuellt spill, finns tillgängligt i anslutning till platsen där 
kemikalier förvaras. Risken för utsläpp av kemikalier till mark- och vatten bedöms 
därför som liten.  

Upptiningshus och verkstad 

Upptiningshus, By 035, är kopplat mot dagvattensystemet med oljeavskiljare och 
används inte som spolhall. Uppställningsplats/garage, den före detta verkstaden, By 
111, har en ecodrainränna vid port som är kopplad mot dagvattennätet. Delar av 
uppställningsplats/garage, By 149, är kopplat till dagvattennät. Spolhallen på 
Heden ingår inte i sökt verksamhet. 
 
På sikt bör både upptiningshus, By 035, och verkstad, By 111, anslutas till 
spillvattennätet, alternativt bör brunnarna åtgärdas utifrån verksamheten i 
byggnaden, exempelvis pluggas. Försvarsmakten planerar i dag inte någon 
förändring utan inväntar ett miljötillstånd. 
 

 
Figur 7 Bilden visar var upptiningshus (By 035), verkstad (By 111) och uppställningsplats/garage (By 
149) och ligger i området. 

By 035 

By 111 

By 149 
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Miljökvalitetsnormer  
Ytvattenförekomsterna Vättern och Bottensjön  

Både Vättern (Vättern-Storvättern, WA11665077) och Bottensjön (Bottensjön, 
WA60654236) har god ekologisk ytvattenstatus, men uppnår inte god kemisk 
ytvattenstatus. För båda vattenförekomsterna har kemisk status ett undantag i form 
av mindre strängt krav för bromerade difenyletrar (PBDE, bromerade 
flamskyddsmedel) samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Halterna av PBDE 
samt kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster 
i landet.  

Miljökvalitetsnormen för kemisk status innebär att halterna av ett antal prioriterade 
ämnen inte får överskridas i recipienten. De prioriterade ämnena listas i direktiv 
2013/39/EU, bilaga 1. Flera av de listade tungmetallerna förekommer i låga halter i 
dag- och spillvatten från Karlsborgs flygplats, bl.a. koppar, krom, nickel och zink. 
Dessutom sker utsläpp av bly från bl.a. Försvarsmaktens verksamhet vid 
flygskjutmålet Hammaren söder om Karlsborg. Sammantaget utgör bly den mest 
relevanta metallen att utvärdera avseende spridning av metaller från dessa 
verksamheter. 

I vattenförvaltningsförordningen finns också det s.k. icke-försämringskravet 
(4 kap. 2 och 5 §§) som innebär att kvalitetskrav ska fastställas för ytvatten 
respektive grundvatten så att tillståndet inte försämras. Detta innebär att utsläppen 
från verksamheterna inte i något väsentligt ska minska möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna eller leda till en försämrad statusklassning för de aktuella 
vattenområdena. 

Kväve  

Vid Karlsborgs flygplats används urea för halkbekämpning. För den sökta 
verksamheten beräknas totalt ca 4 ton urea årligen läggas ut, vilket i huvudsak 
motsvarar vad som använts de senaste åren. Urea består till 46 % av kväve vilket 
innebär att ca 2 ton kväve läggs ut årligen. Av dessa 2 ton kväve antas drygt 1 ton 
tillföras recipienten Bottensjön som olika kväveföreningar, främst i form av nitrat. 
Tillförseln till Bottensjön av kväve från halkbekämpningen bedöms således uppgå 
till totalt drygt 1 ton per år. Kvävetillförseln från flygplatsen utgör ett inte 
obetydligt tillskott, men ändå marginellt jämfört med tillskotten via Forsviksån, 
avloppsreningsverk, jordbruksmark och andra källor.  

Ammonium  

Den beräknade haltökningen i Bottensjön blir liten och i Vättern försumbar. Detta 
innebär att risken för toxiska effekter på organismer i Bottensjön p.g.a. höga 
ammoniumkvävehalter är liten. Haltbidraget av ammoniumkväve bör inte heller 
bidra till att syreförbrukningen blir så stor att syrebrist uppkommer. Även om 
haltbidraget adderas till de halter som tidigare uppmätts i Bottensjön överskrider 
inte halten de nivåer som kan ge effekter på biota. Vid normala pH-värden i 
Bottensjön och utsläpp av ammoniumkväve enligt genomförda beräkningar är 
sannolikheten för toxiska effekter på fisk eller andra organismer i Bottensjön liten. 
Bedömningen görs att de förhöjda ammoniumhalterna i Bottensjön kommer från 
nedbrytningen av organiskt kväve som producerats av växterna i sjön. Utsläppet av 
ammoniumkväve från flygplatsen innebär en viss belastning på Bottensjön men 
bedöms inte medföra några betydande negativa miljöeffekter. Sammantaget 



 

  
Beslut 
  

 
Diarienummer 

 
Sida 

2019-02-06 551-359-2017 
 

29(66) 

 

innebär detta att fortsatt drift vid flygplatsen inte i något väsentligt bidrar till en 
försämrad statusklassning för de aktuella vattenområdena beroende på utsläpp av 
ammoniumkväve.  

Glykol  

Användningen av avisningsvätska för flygplansavisning medför ett utsläpp på ca 
3 m3 koncentrerad glykol per år. Detta medför en syreförbrukning på ca 5 ton per 
år från flygplansavisningen. För att möjliggöra att god ekologisk status även 
fortsättningsvis uppnås, bör bl.a. utsläpp som indirekt bidrar till övergödning inte 
öka. Utsläppen av glykol bör inte bidra till haltbidrag som medför att statusen 
förändras. I sammanhanget kan man också förvänta sig att verkligt haltbidrag blir 
lägre än de beräknade beroende på självrening.  

Utsläppet av dagvatten från flygplatsen innehållande syretärande ämnen innebär 
således en viss belastning på Bottensjön och Vättern, men bedöms inte medföra 
några betydande negativa miljöeffekter. 

Metaller  

För att säkerställa en god kemisk ytvattenstatus ska halterna av bly vara låga och 
för att säkerställa en god ekologisk status ska halterna av koppar och zink vara 
låga. De totala utsläppen från flygskjutmålet Hammaren samt dagvatten från 
flygplatsen bidrar till haltbidrag som medför att gränsvärdena överskrids2.  

Sökt verksamhet innebär tillförsel av metaller. Utsläppen är dock inte så stora att 
de kan förväntas ge någon mätbar skillnad på halterna i Vättern. Det innebär även 
att målet bör kunna uppfyllas, dvs. att halterna av dessa metaller i 
vattenförekomster inte bör öka i förhållande till de halter som har legat till grund 
för vattenmyndighetens statusklassificering 2015. Verksamheten vid flygskjutmålet 
Hammaren medför betydligt högre tillförsel av metaller, dock inte med så stora 
haltbidrag att gränsvärdena överskrids. Försvarsmakten bedömer att sammantaget 
riskerar utsläppen av metaller inte påverka Vätterns ekologiska och kemiska status.  

I tabellen nedan redovisas uppmätta halter av metaller i dagvatten från Karlsborgs 
flygplats via Kärnebäcken under perioden 26 november 2009–1 december 2010 
samt beräknade utsläpp av metaller per år. 

Ämne Halt (µg/l) Årlig mängd (g/år) 
Arsenik  0,29–1,7 957 
Bly <0,05–<1,2 68 
Kadmium <0,02–<0,12 68 
Kobolt <0,2–3,4 1 915 
Koppar 2,6–5,6 3 154 
Krom (tot) 0,25–1,6 901 
Kvicksilver <0,1–<0,13 73 
Nickel 0,78–2 1 126 
Vanadin 0,39–2,5 1 408 
Zink 2,6–15 8 448 

 

                                                 
2 Gränsvärden för MKN vatten (god kemisk ytvattenstatus) samt Förslag till gränsvärden 
för särskilda förorenade ämnen. Naturvårdsverket Rapport 5799.2008.  
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Bedömning  

Försvarsmakten gör bedömningen att påverkan från flygplatsverksamheten inte 
påverkar förutsättningarna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Detta 
även inklusive Försvarsmaktens ansökta verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren. 

Grundvattenförekomsten Karlsborg-S. Fågelås 

Karlsborg-S. Fågelås (WA22881836) har god kvantitativ status. Karlsborgs 
flygplats bedöms inte ha någon påverkan på vattenförekomstens kvantitativa status. 
Karlsborg-S. Fågelås har god kemisk grundvattenstatus. Risk för att god kemisk 
grundvattenstatus inte uppnås 2015 är främst kopplade till förekomsten av vissa 
förorenade områden, dock inte inom flygplatsområdet. För kväveföreningar och 
tungmetaller saknas klassificering. Flygplatsen utgör 0,4 % av 
grundvattenförekomstens areal.  

Sammantaget bedöms verksamheten vid Karlsborgs flygplats inte påtagligt påverka 
miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten Karlsborg-S. Fågelås. 

En viss del av använd mängd urea och glykol kan eventuellt tillföras grundvattnet. 
Sannolikt rör det sig om relativt små mängder. Kvävehaltigt dagvatten från 
användning av urea samlas delvis upp i dagvattensystemen men sprids också till 
omgivande mark och kan i viss mån nå grundvatten. Huvuddelen av glykolen 
rinner av på avisningsplattan. I framtiden kommer även viss avisning att ske med 
avisningsvätskor som stannar kvar på flygplanet när det lyfter. Denna 
avisningsvätska kommer inte att kunna samlas upp. Huvuddelen tillförs 
flygplatsens dagvattensystem men en mindre del kan nå omgivande mark och 
grundvatten.  

Försvarsmakten har låtit genomföra undersökningar avseende PFAS vid Karlsborgs 
flygplats. Resultaten visar att det i dagsläget inte pågår någon betydande transport 
av PFAS via grundvatten från flygplatsområdet mot Bottensjön. De installerade 
grundvattenrören sitter dock relativt djupt och föroreningsplymens utbredning är 
fortfarande osäker. 

PFAS 
PFAS-föroreningar inom flygplatsområdet 

Höga halter av PFOS och andra PFAS har uppmätts i grundvattnet kring den nyare 
brandövningsplatsen. Halterna av PFOS har kraftigt överskridit Statens 
geotekniska instituts preliminära riktvärde för mindre känslig markanvändning 
(MKM). PFAS har även påträffats i grundvattnet vid den gamla 
brandövningsplatsen, vid en hangar, vid den gamla brandstationen samt vid de 
båda banändarna.  

Den generella strömningen för grundvatten vid de undersökta områdena har 
bedömts ske mot Bottensjön (möjligen med undantag för den gamla 
brandstationen). I grundvattenrör installerade närmare Bottensjön påvisades 
emellertid inga PFAS. Detta kan möjligen bero på en effekt av utspädning i 
grundvattenmagasinet i kombination med ett visst kvarhållande av föroreningarna i 
förekommande silt- och lerlager. I en dricksvattenbrunn mellan flygplatsen och 
Bottensjön påvisades dock låga halter av PFOS och PFHxS3. Det är dock inte 
                                                 
3 Ingår i gruppen PFAS, en av de elva som ingår i PFAS 11, Perfluorhexansulfonat 
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klarlagt om dessa PFAS har sitt ursprung i flygplatsområdet eller om det finns 
andra källor lokalt i anslutning till brunnen. Sammantaget visar resultaten från de 
hittills genomförda undersökningarna att det i dagsläget inte pågår någon 
betydande transport av PFAS via grundvatten från flygplatsområdet mot 
Bottensjön. De installerade grundvattenrören sitter dock relativt djupt och 
föroreningsplymens utbredning är fortfarande osäker. Spridning mot Bottensjön 
kan därför inte uteslutas. 

Dagvatten från de båda brandövningsplatserna samt från flygplatsområdet samlas 
upp via dagvattensystemet och leds via Kärnebäcken ut i Bottensjön. Ytvatten i 
Kärnebäcken har vid fyra separata provtagningstillfällen visat sig innehålla relativt 
höga halter av PFAS, vilka sannolikt har sitt ursprung i flygplatsområdet. 
Sedimentprover från Kärnebäcken har också visat sig innehålla PFAS. Resultaten 
från provfiske 2015 visade inte på någon högre halt i fisk från Bottensjön jämfört 
med fisk från andra delar av Vättern. 

Hittills genomförda undersökningar visar att området är påverkat av PFAS på flera 
olika platser och att en spridning av PFAS sker från platsen främst via ytvatten till 
Bottensjön. Fortsatta undersökningar genomförs inom ramen för tillsyn för att få en 
bättre bild av föroreningens totala utbredning.  

Tillståndsansökan för Karlsborgs flygplats innebär inga anläggningsåtgärder eller 
andra förändringar som direkt påverkar spridningen av PFAS. Frågan om 
förekomst och spridning av PFAS är därför en tillsynsfråga som hanteras via 
tillsynsmyndigheten, Försvarsinspektören för hälsa och miljö. I den mån löpande 
drift och underhåll av flygplatsens infrastruktur kan tänkas påverka spridning av 
PFAS är även detta en tillsynsfråga. 

Utsläpp till Bottensjön och Vättern 

Uppmätta halter PFAS och PFOS i Kärnebäcken och i utlopp till Vättern framgår 
av tabellen nedan.  

Ämne Kärnebäcken 2014 
(ng/l) 

Kärnebäcken 2015 
(ng/l) 

Utlopp Vättern 
YTVH (ng/l) 

PFOS  260 310 272 
PFAS-11 526 616 535 

 

Beräknat maximalt bidrag till Bottensjön och Vättern jämfört med 
miljökvalitetsnorm framgår av tabellen nedan. 

Ämne Maximal 
tillförsel (g/år) 

Maximalt 
haltbidrag till 
Bottensjön (ng/l) 

Befintligt i 
Bottensjön (ng/l) 

Maximalt 
haltbidrag till 
Vättern (ng/l) 

Befintligt i 
Vättern (ng/l) 

Gränsvärde 
MKN årsmedel 
(ng/l) 

PFOS  349 1,13 3,6 0,27 Ej uppmätt 0,65 
PFAS-11 694 2,26 Ej uppmätt 0,53 Ej uppmätt - 

 
Halter av PFAS är även uppmätta vid utloppet till Vättern men flödet var vid 
mätning mycket litet och ingen beräkning är utförd på detta flöde.  

Försvarsmakten kan konstatera att de beräknade maximala halttillskotten till 
Bottenviken och Vättern samt tidigare uppmätt halt i Bottensjön är i samma 



 

  
Beslut 
  

 
Diarienummer 

 
Sida 

2019-02-06 551-359-2017 
 

32(66) 

 

storleksordning som bakgrundshalter i Sveriges ytvatten. Dessa halter bedöms 
således inte heller leda till effekter för vattenlevande organismer. 

Grundvatten 

Höga halter av PFAS är uppmätta i grundvattnet lokalt inom området, främst kring 
den nya och den äldre brandövningsplatsen. Jämfört med Vattendelegationernas 
inriktningsbeslut för riktvärde och Livsmedelsverkets rekommendation (90 ng/l) 
ligger flertalet uppmätta halter mycket högre. Genom ytterligare undersökningar i 
grundvattnets strömningsriktning har konstaterats att långväga spridning av PFAS 
via grundvattnet inte är sannolik. Jordartsbestämningen och genomförda slugtester 
tyder på relativt täta jordarter med låg hydraulisk konduktivitet. De beräkningar 
som genomförts tyder på att PFAS-föroreningarna rör sig långsamt och att det 
sannolikt dröjer hundratals år för en förflyttning på dryga 200 m nedströms i 
grundvattnets strömningsriktning mot i första hand Bottensjön (väst-nordväst). 

Grundvattenförekomsten (Karlsborg-S. Fågelås) har i detta område sin nordligaste 
utbredning och förekomsten sträcker sig i övrigt söderut ca 50–60 km från 
Karlsborg. Mot bakgrund av slutsatser om spridningshastighet och 
spridningsriktning med grundvattnet bör, utöver den lokala påverkan som redan 
konstaterats, finnas mycket marginell risk för påverkan på miljökvalitetsnormen för 
grundvattenförekomsten i sin helhet. Inga mätningar av PFAS på andra platser 
inom grundvattenförekomsten är kända. 

Den lokala konstaterade grundvattenföroreningen av PFAS hanteras, liksom den 
konstaterade markföroreningen, genom fortsatt undersökning, riskbedömning och 
åtgärdsförslag när kunskapsläget har klarlagts. 

Spillvatten 
Spillvattnet avleds till kommunens reningsverk. Spillvattnet som avleds från 
verksamheten består förutom av sanitärt avloppsvatten även av avloppsvatten från 
verkstäder och oljeavskiljare. De provtagningar av spillvattnet som genomförts 
visar att det innehåller förhöjda halter av olja, kadmium, koppar och zink i 
förhållande till vad som vanligen förekommer i hushållsspillvatten.  

Någon bedömning av verksamhetens effekter på avloppsreningsverket har inte 
utförts. Planerad utökning av verksamheten bedöms inte ändra utsläppen till 
spillvattennätet annat än marginellt. 

Naturmiljö och friluftsliv 
Nuvarande verksamhet bedöms inte ge någon påverkan av betydelse avseende 
naturen i området. En olycka med utsläpp kan dock påverka grundvattnet lokalt. 
Inga dokumenterat särskilt skyddsvärda naturområden bedöms dock påverkas 
eftersom det inte finns några sådana i direkt anslutning till flygplatsen. 

Verksamheten medför ökat buller i omgivningen till flygplatsen. Detta kan vara 
störande för friluftslivet. Även riksintressen för friluftslivet vid Vättern och Göta 
kanal berörs av flygbuller. Flygplatsens område förblir stängt för allmänheten och 
barriärverkan kvarstår vid sökt alternativ. 
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Yttranden från myndigheter och enskilda i sammanfattning 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser att tillstånd kan lämnas för flygplatsverksamheten och anför 
bl.a. följande. 

Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven som ställs i 6 kap. miljöbalken. 
Detta gäller dock endast under förutsättning att Försvarsmakten kommer in med en 
ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken med anledning av skyddet för 
fladdermuskolonin vid Karlsborgs fästning, som är ett Natura 2000-område. I det 
fall Försvarsmakten inte söker ett sådant tillstånd bör ansökan om tillstånd till 
flygplatsverksamheten avslås i sin helhet. [Försvarsmakten har sedermera gjort en 
ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, Miljöprövningsdelegationens 
anmärkning.] 

Ett tillstånd bör förenas med krav på att utreda åtgärder beträffande PFAS och 
förbättrad dagvattenrening samt ett antal villkor, bl.a. krav på 
bullerisoleringsåtgärder och belysning för att minimera påverkan på 
fladdermuskolonin.  

Länsstyrelsen har föreslagit tolv villkor, bl.a. följande.  

2. Minst 90% av in- och utflygningarna ska ske inom markerade angivna områden i 
bilaga 1, eller inom de områden som tillsynsmyndigheten beslutar. 
 
Nödträningsvarv och trupplyft ska i huvudsak ske inom avgränsade områden 
markerade i bilaga 2, eller inom de områden som tillsynsmyndigheten beslutar. 

4.  
a. Skolflyg och sambandsflyg, UAV samt trupplyft och nödträningsvarv får inte 

ske söndagar och helgdagar samt på påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och 
nyårsafton. Tillsynsmyndigheten får medge undantag i samband med större 
övningar och i samband med flyguppvisningar samt då det finns särskilda 
skäl. 

b. Övningar med flygning på låg höjd inom flygplatsens kontrollzon får ske 
högst fyra nätter (22.00–06.00) om året. Med lågflygning avses flygning på 
höjd under 500 meter över havet. Villkoret gäller inte då flygsäkerheten 
kräver flygning på låg höjd.  

5.  
a. Bullerbegränsande åtgärder ska vidtas i bostadsbyggnader samt vård- och 

undervisningslokaler som utomhus exponeras för antingen 
 
– FBN 55 dBA och därutöver, eller 
– maximalljudnivån 80 dBA och däröver, minst 150 dagar och kvällar (06.00–
22.00) per kalenderår med minst fem flygrörelser dag- och kvällstid, eller  
– maximalljudnivån 70 dBA och däröver, minst 150 nätter (22.00–06.00) per 
kalenderår med minst tre flygrörelser per natt.  
 
Målet för de bullerbegränsande åtgärderna enligt punkt a ska vara att 
flygbullernivån FBN inomhus inte överstiger 30 dBA och att den maximala 
ljudnivån inomhus inte överstiger 45 dBA.  
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b. Bullerbegränsande åtgärder ska även vidtas i bostadsbyggnader samt vård- 
och undervisningslokaler som utomhus exponeras för maximalljudnivån 
90 dBA och däröver, minst tolv tillfällen nattetid (22.00 – 06.00) per 
kalenderår.  
 
Målet för de bullerbegränsande åtgärderna enligt punkt b ska vara att den 
maximala ljudnivån inomhus inte överstiger 55 dBA. 

Åtgärder behöver inte vidtas på vård- och undervisningslokaler som utsätts för 
angivna maximalljudnivån under kväll eller natt om de inte används för ändamålet 
under kvällar eller nätter annat än undantagsvis. 

Buller ska beräknas enligt de metoder som anges i dokumentet ”Kvalitetssäkring 
av flygbullerberäkningar - Underlag för enhetlig tillämpning 2011-10-31 version 
1.0”, eller senare versioner. 

Bullerskyddsåtgärder ska utformas och företas i samråd med fastighetsägarna. Vid 
bedömning av vilka åtgärder som ska vidtas ska även tas hänsyn till att 
kostnaderna är rimliga med hänsyn till byggnadens standard och värde. Åtgärderna 
ska vara vidtagna inom tre år från det att detta tillstånd har vunnit laga kraft för då 
berörda byggnader och därefter inom två år efter det att en byggnad berörs. 

Vid meningsskiljaktigheter mellan tillståndshavaren och fastighetsägaren om 
åtgärdernas utformning och dimensionering ska tillståndshavaren hänskjuta frågan 
till tillsynsmyndigheten för beslut om vilka åtgärder som bedöms rimliga att kräva. 
Tillsynsmyndigheten kan också i sådana fall medge anstånd från tidskravet för 
genomförandet av åtgärder.  

6. Påverkan från störande ljus för fladdermuskolonin ska minimeras. En plan ska 
finnas som redovisar hur flygplatsen begränsar störning och den ska hållas aktuell. 
Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet 
tagits i anspråk eller det senare datum som tillsynsmyndigheten bestämmer.  

10. Brunnar i upptiningshus i By 035, uppställningsplats/garage i By 111 och 
uppställningsplats/garage i By 149 ska ha en längre gående rening än endast 
oljeavskiljning innan avloppsvatten leds till dagvattennätet. I annat fall ska dessa 
brunnar vara pluggade eller på annat sätt åtgärdade så att avloppsvattnet inte leds 
till omgivningen.  

12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Programmet 
ska bland annat ange rutiner som beskriver hur bolaget arbetar för att förebygga 
och kontrollera buller, utsläpp till dagvatten samt påverkan på fladdermuskolonin. 
Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex 
månader efter att tillståndet tagits i anspråk eller det senare datum som 
tillsynsmyndigheten bestämmer.  

Länsstyrelsen anser att följande utredningar ska genomföras under en prövotid.  

U1. Försvarsmakten ska utreda vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att rena 
dagvattnet före utsläpp till Kärnebäcken. Målet bör främst vara att reducera 
halterna av kväve, metaller och olja. I det fall fosfor används som tillsats i 
avisningsmedel eller halkbekämpningsmedel bör även halten av fosfor reduceras. 
Syrehalten i utgående vatten bör vara god och TOC halten låg. Utredningen ska 
redovisa möjliga åtgärder, reningseffekter, kostnaden för att vidta dessa åtgärder 
och förslag på vilka åtgärder som bör vidtas.  
 
Som en del av utredningen ska Försvarsmakten genomföra en utvidgad kontroll av 
det vatten som leds till Kärnebäcken samt vilken reduktion som sker i 
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Kärnebäcken innan utsläpp till Bottensjön. Kontrollen ska åtminstone omfatta 
parametrarna TOC, syre, totalkväve, totalfosfor, koppar, zink, bly, kadmium, 
krom, nickel, oljeindex, PFOS och PFAS 11. Glykol ska provtas åtminstone under 
perioden från januari till och med mars. Kontrollen ska om möjligt vara 
flödesproportionerlig så att mängden av respektive ämne som tillförs Kärnebäcken 
respektive Bottensjön kan redovisas, i annat fall ska mängden beräknas. Den 
utvidgade kontrollen ska pågå under minst ett års tid.  

U2. Försvarsmakten ska utreda och redovisa förslag till åtgärder för att minska 
spridningen av PFOS och andra PFAS-föreningar från flygplatsen. Utredningen 
ska omfatta både åtgärder vid identifierade så kallade hot-spots samt åtgärder för 
att minska mängden PFAS från ytvatten (dräneringsvatten och dagvatten) från 
området. Utredningen ska även omfatta förslag till begränsningsvärden för 
utsläppet av PFOS till Kärnebäcken. 

Natura 2000 
Länsstyrelsen anser att påverkan på Natura 2000-området Västra Vättern inte 
föreligger i den utsträckningen att det behöver prövas enligt Natura 2000-
bestämmelserna. För Natura 2000-området Karlsborgs fästning anser de dock att 
risk för påverkan inte kan uteslutas och därför behöver Försvarsmakten söka 
tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken. Anledningen är att den tänkta 
verksamheten kommer att innebära utökade buller- och ljusstörningar, som är just 
de utpekade störningar som kan påverka den barbastellkoloni som avses att 
skyddas med Natura 2000-området Karlsborgs fästning. Barbastellkolonin i 
Karlsborgs fästning är den enda kända vinterkolonin i Sverige för den arten och det 
gör att den är av särskild betydelse att skydda.  

Barbastellkolonin består av ca 30 individer och har gjort det under många år, ända 
sedan kolonin först upptäcktes på 1980-talet. Kolonin har alltså inte blivit större 
trots skydd genom Natura 2000-område på 1990-talet. Karlsborgs fästning är 
främst en övervintringsplats för barbastellen och den jagar i närheten av fästningen 
i augusti och september. Barbastellen finns således i området från juli, under höst, 
vinter och vår, till april. Känsligheten för fladdermössen i just Karlsborgs fästning 
föreligger alltså främst under vinterhalvåret, men också i viss mån strax före och 
efter dvaleperioden (mars–april och augusti–oktober). I den fladdermusinventering 
som är utförd framgår att det inte kan dras några slutsatser om hur barbastellerna 
rör sig inområdet, även om det verkar som om de främst rör sig kring fästningen 
(komplettering daterad den 15 november 2017, underbilaga 2). 

Den nu tänkta verksamheten vid flygplatsen kommer att innebära ökad mängd 
flygrörelser, jämfört med perioden innan (dvs. från det att flottiljen F6 lades ner 
1994 tills i dag). Det innebär i sig mer buller och mer ljus i området. Det är dessa 
två faktorer som är särskilt aktuella att beakta i förhållande till fladdermössen.  

Enligt den litteraturstudie som gjorts så verkar inte buller ha någon särskild 
inverkan på fladdermöss i vinterdvala. Försvarsmakten uttrycker sig dock vagt om 
effekterna på fladdermuskolonin och i ansökningshandlingarna anges följande. 
”Sammantaget visar resultaten att även om buller har en viss inverkan på 
fladdermöss, är effekterna svårbedömda. Sannolikt kommer en måttligt ökad 
flygtrafik inte påverka barbastellerna i någon utsträckning, åtminstone inte om 
merparten av flygningarna är förlagda till dagtid” (komplettering daterad den 
15 november 2017, bilaga 1). 

Om nu fladdermössen är i dvala, gör det förmodligen ingen skillnad om bullret 
alstras på dag- eller nattetid. När på dygnet bullret alstras kan dock ha betydelse 
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under de perioder då fladdermössen inte är i dvala men befinner sig i Karlsborg och 
jagar nattetid. Litteraturstudierna visar på att buller kan störa fladdermössens 
möjlighet att jaga. 

Så som verksamheten beskrivs så kommer flygrörelser kvälls- och nattetid uppgå 
till uppemot 30–40 % av det totala antalet flygrörelser. En så pass stor mängd 
flygrörelser kvälls- och nattetid är inte marginell. Det framgår inte av 
verksamhetsbeskrivningen om flygrörelserna kommer att variera över året, alltså 
om det är färre rörelser under fladdermössens känsliga period i området, dvs. från 
juli, över vinterhalvåret, till april.  

Det råder alltså vissa oklarheter om huruvida den tänkta verksamhetens buller kan 
påverka fladdermuskolonin. En betydande del av verksamheten kommer att ske 
kvälls- och nattetid och troligen också under de perioder då barbastellen befinner 
sig i området och jagar. 

När det gäller ljuset från den tänkta verksamheten så består den dels av 
inflygningsljus, även blixtljus, dels av annan belysning vid byggnader, vägar etc. 
Enligt Försvaret är den nuvarande belysningen ålderdomlig och skulle behöva 
bytas ut för att avge mindre ljusstörningar, men också för att minska 
energiåtgången. I inventeringsrapporten framhålls att ljusstörningar är det som är 
riktigt allvarligt för fladdermuskolonin (komplettering daterad den 15 november 
2017, underbilaga 2). Inventerarna bedömer att befintliga ljusstörningar framförallt 
finns från verksamhet inne i fästningen, bl.a. turistverksamhet. Länsstyrelsen och 
dåvarande Generalläkaren har haft tillsynsärenden på ljusstörningar inne i 
fästningen, men några åtgärder med anledning av ärendena har inte vidtagits, då det 
inte har kunnat konstateras några olämpliga ljuskällor nattetid. 
Verksamhetsutövarna har dock blivit uppmärksammade på att ljuskällor inte är bra 
och att de ska hållas släckta nattetid. Det torde alltså inte vara så att ljuskällor inne 
i fästningen är så dominerande jämfört den belysning som alstras från flygplatsen 
att flygplatsbelysningen blir tydligt underordnad. Det kan inte uteslutas att 
flygplatsbelysningen kan utgöra en påverkan under de perioder då fladdermössen 
jagar i närområdet.  

Genom att minimera ljuspåverkan från flygplatsen bedöms inte den skyddsvärda 
miljön inom Natura 2000-området Karlsborgs fästning störas på ett betydande sätt. 
Under förutsättning att störande ljus för fladdermuskolonin minimeras i enlighet 
med föreslaget villkor 6 anser Länsstyrelsen att tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken kan meddelas.  

Påverkan på riksintresse för naturvård och friluftsliv 
Länsstyrelsen bedömer att verksamheten inte utgör påtaglig skada på riksintresse 
för naturvård men när det gäller riksintresse för friluftsliv så anser de att 
verksamheten utgör en påtaglig skada med anledning av flygrörelser och buller 
som verksamheten orsakar över ett större område. De anför bl.a. att det faktum att 
totalförsvarets riksintresse ska ges företräde framför övriga riksintressen gör det 
ändå möjligt att i en avvägning mellan riksintressena tillåta verksamheten.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Ytvatten 

Bottensjön uppnår inte god kemisk status i dag bl.a. på grund av för höga halter av 
PFOS. Bedömningen grundar sig på två prov av abborre med PFOS-halter om 
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11 μg/kg våtvikt respektive 14 μg/kg våtvikt och stöds av ett vattenprov med halten 
3,6 ng/l PFOS. Gränsvärdena för att uppnå god kemisk status avseende PFOS är 
för fisk 9,1 µg/kg våtvikt och för halt i vatten 0,65 ng/l. Både gränsvärdet för fisk 
och vatten överskrids således i Bottensjön för att vattenförekomsten ska kunna 
klara god kemisk status med avseende på parametern PFOS. Inte heller Vättern 
klarar god kemisk status i dag, bl.a. på grund av för hög halt av PFOS i fisk. 

Länsstyrelsen har i nuläget kännedom om resultat från tjugo olika 
vattenförekomster i Västra Götalands län med provtagning av PFOS i fisk. 
Gränsvärdet för PFOS på 9,1 µg/kg våtvikt överskrids endast i fyra 
vattenförekomster, två av dessa är Bottensjön och Storvättern. Att gränsvärdet i 
fisk överskrids är därför relativt ovanligt. Fortsatt tillförsel av PFOS till Bottensjön 
och Vättern försvårar att miljökvalitetsnormen uppnås 2027 i båda 
vattenförekomsterna och möjligheter att minska tillförsel av PFOS till dessa 
vattenförekomster behöver utredas.  

Det ska tilläggas att vid bedömning av status i ytvattenförekomster väger halten 
PFOS i fisk tyngre än halten i vatten. Länsstyrelsen ifrågasätter även riktigheten i 
resonemanget runt vattenhalterna i miljökonsekvensbeskrivningen och vill i det 
sammanhanget peka på följande.  

- MAC-MKN på 36 000 ng/l är en halt som visar på akut toxicitet och ska 
inte användas som jämförvärde i den här diskussionen. Länsstyrelsen har 
kunskap om kontinuerlig tillförsel av PFOS så uppmätta halter ska 
jämföras mot AA-MKN, vilket visar på kronisk toxicitet, på 0,65 ng/l.  

- Vid en sammanställning av vattenanalyser som genomförts i Västra 
Götalands län är 18 % av analysresultaten för PFOS lägre än gränsvärdet 
på 0,65 ng/l. Bakgrundshalten i länet borde därmed betraktas understiga 
gränsvärdet. Flygplatsens haltbidrag av PFOS är 1,13 ng/l enligt 
ansökningshandlingarna (komplettering daterad den 28 mars 2018, bilaga 
1, figur 2). Med denna kunskap så blir det tydligt att Karlsborgs flygplats, 
även som enda påverkanskälla, tillför PFOS i sådan mängd till Bottensjön 
att miljökvalitetsnormerna inte kan uppnås 2027.  

Det finns inget gränsvärde för glykol i HVMFS 2013:19 men höga utsläpp av 
syreförtärande ämne kan ge utslag på den ekologiska ytvattenstatusen för t.ex. 
syrgas i sjöar och biologiska kvalitetsfaktorer som växtplankton och kiselalger.  

Grundvatten 

Grundvattenförekomsten Karlsborg-S. Fågelås är en långsträckt sedimentär 
grundvattenförekomst i berg. Förekomsten bedöms tills vidare ha god kemisk 
status, eftersom undersökningar av grundvattnets kemi saknas. Riskbedömningen 
visar att grundvattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status med hänsyn till 
påverkan från förorenade områden, bl.a. PFAS-föroreningen från Karlsborgs 
flygplats. Det pågår ett arbete med en ny bedömning av vilka påverkanskällor som 
är betydande och där bedöms förekomsten även vara utsatt för påverkan från vägar 
och nitrat från jordbruk utöver förorenade områden.  

Karlsborgs flygplats ligger allra längst norrut i grundvattenförekomsten. 
Flygplatsen ligger på jordlager som överlagrar det sedimentära berget. I jordlagren 
finns ett övre grundvattenmagasin, men det är det undre grundvattenmagasinet i det 
sedimentära berget som är grundvattenförekomsten som är utpekad inom 
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vattenförvaltningsarbetet. I grundvattnet i jordlagren har mycket höga halter av 
PFAS från brandsläckningsskum påträffats vid Karlsborgs flygplats. 
Undersökningar från 2017 visar på relativt täta jordarter och beräkningar av 
grundvattnets och PFOS transporthastigheter tyder på att PFAS-föroreningarna rör 
sig långsamt (Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten, 2018. Miljöteknisk 
markundersökning avseende spridningen av PFAS från f.d. brandövningsplats vid 
Karlsborgs flygplats). I det undre magasinet, i det sedimentära berget, saknas 
analyser av grundvattnet utifrån vad Länsstyrelsen kan se. Grundvattenförekomsten 
bedöms därför tills vidare kunna vara påverkad av den PFAS-förorening som finns 
i det övre grundvattenmagasinet. Påverkan från exempelvis ett förorenat område 
kan anses vara betydande på en grundvattenförekomst även om det bara påverkar 
förekomsten lokalt. 

Buller 
Länsstyrelsen föreslår flera villkor för att begränsa rörelser och bullerstörningar.  

Brunnar inomhus till dagvatten 
Det tycks finnas brunnar eller liknande som leds till dagvattensystemet i 
upptiningshus (By 035), uppställningsplats/garage (By 111) och 
uppställningshall/garage (By 149). I Försvarsmaktens komplettering daterad den 
4 maj 2018 uppges att By 035 är kopplat mot dagvattensystem. I By 111 är det 
numera uppställningsplats/garage och här finns en ecodrainränna vid port som är 
kopplad till dagvattennät. Det framgår inte med tydlighet om det finns avlopp 
inifrån byggnaden som leds till dagvattnet. I By 149 är delar av byggnad kopplad 
till dagvattennät. Försvarsmakten har själva uppgett att upptiningshus i By 035 och 
uppställningsplats/garage i By 111 bör åtgärdas. Möjligen har brunnen i By 111 
åtgärdats efter det att Försvarsmakten uppgav detta. Varför inte brunn i 
uppställningsplats/garage i By 149 bör åtgärdas framgår inte. Länsstyrelsen föreslår 
ett villkor som förhindrar att vatten och andra föroreningar inifrån byggnader 
riskerar att ledas till omgivningen via dagvattennätet, se förslag till villkor 10. 
Försvarsmakten behöver tydliggöra vilka uppställningsplatser/garage/verkstäder 
som har brunnar inomhus som leds till dagvatten så villkoret blir ändamålsenligt. 

Verkställighet  
I situationer av aktuellt slag där det finns många motstående intressen bör inte 
verkställighetsförordnande meddelas. T.ex. innebär verksamheten en omfattande 
bullerpåverkan på omgivningen och miljökvalitetsnormer, Natura 2000-områden 
och andra riksintressen berörs.  

Försvarinspektören för hälsa och miljö (FIHM) 

FIHM anser, som det får förstås, att den ansökta verksamheten ska ges tillstånd. De 
anför bl.a. följande.  

Begränsningar avseende flygvägar, flygtider och minimering av lågflygningar bör 
framgå tydligt av tillståndet. Det är de viktigaste åtgärderna för att minska 
påverkan på friluftsliv och turism.  

Utredningsvillkor avseende dagvatten bör utvidgas och förtydligas. Alla utlopp 
från dagvattensystemet ska i möjligaste mån ingå. Det bör tydligt framgå vilka 
parametrar som bör ingå, bl.a. bör PFAS ingå.  
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Villkor avseende plats för uppsamling av avisningsvätska bör förtydligas så att det 
framgår hur platsen för uppsamlingsvätska ska anpassas.  

Det bör villkoras att användning av avisnings- och halkbekämpningsmedel 
registreras och redovisas i miljörapporten liksom resultatet från eventuella 
pågående utredningar enligt villkor. 

Krav på installation av oljeavskiljare bör omfatta större ytor. Även 
uppställningsplatser för tankfordon samt övrigt dagvatten som kan vara förorenat 
av petroleumprodukter ska också passera oljeavskiljare. 

Villkor avseende förvaring av flytande kemikalier och farligt avfall bör förtydligas, 
bl.a. så att det framgår att förvaringen ska anordnas skyddat mot påkörning, där 
risk för påkörning finns. 

Omhändertagande av golvskurvatten bör villkoras. Vattnet bör renas i en 
reningsanläggning eller omhändertas som farligt avfall.  

Rening av vatten bör utredas. Kadmium används inom militära flygsystem och 
därför bör vatten från tvättmaskiner där arbetskläder tvättas inte få släppas ut till 
spillvattennätet utan föregående rening.  

Rening av spillvatten från spolhall bör utredas. Metallhalter i spillvatten 
överskrider rekommenderade halter. Krav på att utreda möjliga reningstekniker bör 
därför ställas. 

FIHM föreslår även krav på kompensation ur fågelskyddssynpunkt och framhåller 
möjligheten att ställa krav på hushållning av material, råvaror och energi samt krav 
avseende klimat och utsläpp till luft. 

Miljönämnden östra Skaraborg 

Miljönämnden har inget att erinra mot att tillstånd ges till den ansökta 
verksamheten och anför bl.a. följande. 

Buller 
Försvarsmakten bör kontinuerligt följa upp bullerbelastningen inom flygplatsens 
influensområde, främst genom beräkningar men även genom fältmätningar. Om 
överträdelser av gällande normer konstateras, bör åtgärder skyndsamt vidtas för att 
minska bullerbelastningen. Hur detta ska ske i detalj får regleras i kommande 
kontrollprogram. 

Påverkan på yt- och grundvatten 
PFAS 

Försvarsmakten bör 

- utreda hur en övertäckning av nya brandövningsplatsen kan minska 
utlakningen av PFAS till omgivningen 

- utreda möjligheten att rena dagvatten som mynnar ut i Kärnebäcken från 
PFAS 
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- ytterligare utreda hur spridningen av PFAS från nya brandövningsplatsen 
till Bottensjön sker samt mer exakt bedöma riskerna för att 
föroreningsplymen av PFAS ska nå Bottensjön. 

Avisningskemikalier 

Försvarsmakten bör genomföra de åtgärder som beskrivits i ansökan när det gäller 
planerade förändringar av avisningsplatserna som innebär att större mängd 
kemikalier återtas efter utförd åtgärd. 

Karlsborgs kommun 

Kommunen anser, som det får förstås, att den ansökta verksamheten ska ges 
tillstånd. De framför bl.a. följande.  

Kommunen är positiv till de stora satsningar som är planerade att genomföras på 
och invid Karlsborgs flygplats. Kommunen vill samtidigt understryka vikten av att 
Försvarsmaktens verksamheter tar största möjliga hänsyn till miljön, så även när 
det gäller flygplatsen. Att så långt möjligt är undvika flygning på kvälls- och 
nattetid, att planera in- och utflygningsriktningar är några faktorer som kommunen 
särskilt vill understryka. 

En utökning av flygverksamheten från ca 2 000 till drygt 10 000 flygrörelser 
kommer att innebära en påverkan av ett större geografiskt område än för 
närvarande. Viktigt för Karlsborgs kommun är möjligheterna att utveckla 
kommunen som boendeort och att besöksmål inte påverkas så negativt att en 
fortsatt utveckling av kommunen omöjliggörs. 

Kommunen ser positivt på att skapa samverkansformer med Försvarsmakten kring 
den fysiska planeringen och utvecklingen av hela Karlsborgs kommun.  

Kommunen understryker vikten av den framtida hanteringen och övervakningen av 
eventuell spridning av PFAS till närliggande fastigheter och vattendrag.  

Hjo kommun 

Kommunen motsätter sig att tillstånd ges till den ansökta verksamheten och anför 
bl.a. följande. 

Kommunen överklagade beslutet om utökning av skjutningarna vid flygskjutmålet 
Hammaren i Karlsborgs kommun. Av samma skäl som anfördes i det överklagandet 
ställer de sig negativa till ansökan om tillstånd för utökad verksamhet vid 
Karlsborgs flygplats. 

I överklagandet pekade kommunen på vikten av att samhället upplevs som 
attraktivt och hållbart. I visionen för Hjo kommun anges de utvecklingsområden 
som definierats som särskilt viktiga för kommunens framtida utveckling: Vättern, 
kulturmiljön, turism, boendemiljö och hållbar utveckling. Alla dessa områden 
kommer att påverkas negativt av utökad verksamhet på Karlsborgs flygplats och 
begränsar kommunens långsiktiga utvecklingsmöjligheter för boende, 
besöksnäring, energiomställning och andra verksamheter. 

Flygverksamheten kan komma att påverka Hjo kommuns översiktliga planering 
och restriktioner kan resas mot möjligheterna till vind kraftutbyggnad. 
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Skaraborgs Naturskyddsförening 

Föreningen anser, som det får förstås, att ansökan ska avslås då underlaget för att 
bedöma påverkan på barbastellen och Natura 2000-området Karlsborgs fästning är 
allt för bristfälligt. De anför bl.a. följande. 

Karlsborgs fästning används av barbastellen, främst som övervintringslokal, och 
det är den enda kända sådan lokal i Sverige. Vi måste ta vårt ansvar och göra allt 
som kan göras för att skydda denna lokal och skydda den från störningar. Tillstånd 
till verksamheten kan inte ges innan ett vetenskapligt utarbetat program för hur 
skyddet av lokalen för arten Barbastella barbastellus i Karlsborgs fästning är 
framtaget. Att ge tillstånd är inte förenligt med vare sig reglerna i miljöbalken eller 
de nationella och internationella överenskommelser vi som land gjort. Då området 
dessutom är klassat som Natura 2000-område finns det ett särskilt ansvar.  

Aktion Rädda Vättern, Christer Haagman och Ann-Sofie Andersson 

De anser i första hand att ansökan ska avvisas med hänvisning till 6 kap. 
miljöbalken vad gäller formella brister i samrådrådsprocessen, brister i 
miljökonsekvensbeskrivningen och bristen på ett uppdaterat nollalternativ. I andra 
hand anser de att Försvarsmakten ska föreläggas att följa regelverket i 6 kap. 
miljöbalken samt föreläggas att komma in med fullständiga och utförliga svar, 
kompletteringar och utredningar på alla områden där det saknas. 

För att möjliggöra en seriös miljöprövning bör Miljöprövningsdelegationen kräva 
in en ny, totalt omarbetad ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning där 
relevanta och uppdaterade bilagor är överskådligt organiserade och gamla, 
felaktiga uppgifter är utsorterade. 

Försvarsmakten är skyldig att hålla nya samråd med allmänhet, kommuner, 
organisationer och enskilda som är särskilt berörda. Ansökan saknar dessutom en 
icke-teknisk sammanfattning, som lämpligen kan redovisas i samband med nya 
samråd. 

Försvarsmakten måste åläggas att presentera ett uppdaterat, realistiskt och 
verklighetsanknutet nollalternativ med utgångspunkt från vad som hänt de senaste 
åtta åren. 

Försvarsmaktens komplettering lever inte upp till kompletteringskravet om att 
redovisa både den direkta och indirekta påverkan ur ett kumulativt perspektiv. Det 
gäller både påverkan på miljökvalitetsnormer och Natura 2000-områden. 
Nuvarande ansökningshandlingar ger inte möjlighet till den samlade bedömning 
som krävs. 

Kompletteringskrav gällande PFAS-föroreningarna måste besvaras innan 
miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas. Vattendirektivets regelverk måste 
tillämpas. 

De utredningar som krävs enligt fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet är 
inte gjorda. Inte ens Miljöprövningsdelegationens uttryckliga begäran om att 
redovisa fladdermössens flygmönster till och från Karlsborgs fästning är 
tillgodosedd. 
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En uppdaterad kumulativ miljökonsekvensbeskrivning av hela det bullerpåverkade 
området måste upprättas. Bullerkartor bör uppgraderas. Förutsättningen är troligen 
att ett antal fältmätningar måste göras. Ett betydligt bättre underlag är dessutom 
nödvändigt för att ligga till grund för verksamhetens bullervillkor och möjligheten 
att kontrollera dessa. 

En miljökonsekvensbeskrivning utan utförlig beskrivning av haveririsker kommer 
inte att kunna godkännas om miljöbalken ska följas. 

De kan också konstatera att Miljöprövningsdelegationens kompletteringskrav har 
nonchalerats eller endast delvis besvarats av Försvarsmakten. 

De har bemött Länsstyrelsens yttrande med följande. 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken kan inte ges om inte förutsättningarna för att ge 
tillstånd enligt 7 kap. miljöbalken har utretts noggrant och fullständigt. 
Försvarsmakten har definitivt inte skingrat varje rimligt vetenskapligt tvivel i fråga 
om de planerade arbetenas påverkan på Natura 2000-området. Länsstyrelsen 
redovisar att påverkan på Natura 2000-objektet barbastellkolonin i Karlsborgs 
fästning inte är utredd. Ställ detta mot lagstiftningens krav: ”Myndigheten ska ur 
ett vetenskapligt perspektiv bedöma planens eller projektets konsekvenser för 
området. Ett godkännande förutsätter att det ’inte föreligger några rimliga tvivel 
om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan’ på området.” (Högsta 
Domstolen T 3158-12.) Länsstyrelsens lösning är att i villkor 6 föreslå att bara det 
finns ”en plan” så att störningarna kan ”begränsas” eller ”minimeras” är det ok. Det 
är obegripligt hur kraven på ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a § förminskas. 

Motsvarande svaghet gäller den bristande tillämpningen av EU:s ramdirektiv för 
vatten. Försvarsmakten har inte kunnat redovisa fullständiga svar när det gäller 
flygplatsens PFAS-föroreningar. Utgångspunkten måste vara att tillämpa 
vattendirektivets krav på icke-försämring. Då redan miljökvalitetsnormen för 
PFOS överskrids kraftigt i fisk, och enligt senaste mätningar även i vattenprov från 
Vättern samt från vattenverkens råvattenintag i Karlsborg och Hjo, kan tillstånd 
inte ges till verksamheter som bidrar till eller riskerar att bidra till försämring av 
Vätterns och Bottensjöns kemiska status. 

Enligt Försvarsmaktens bedömning kan flygplatsen inte användas om inte ny 
dränering och markavvattning av de förorenade områdena utförs. Det gäller även 
för befintlig verksamhet. Försvarsmaktens uppfattning är att 
Miljöprövningsdelegationen inte ska blanda sig i detta, utan flygplatsens 
föroreningar ska hanteras som en tillsynsfråga och inte en tillståndsfråga. Samtidigt 
ansöker Fortifikationsverket om ett markavvattningstillstånd för delar av det 
förorenade området, inklusive en viss grundvattensänkning som kan påverka även 
de mest förorenade områdena utanför själva rullbanan. Till saken hör att det i första 
hand är den ”nya brandövningsplatsen” som varit föremål för närmare utredning. 
De övriga förorenade områdena, inklusive nordöstra och sydvästra delarna av 
landningsbanan som Fortifikationsverket nu vill dränera, har inte kartlagts på 
samma sätt. 

Att hantera föroreningssituationen som en uppskjuten fråga är inte ansvarsfullt och 
i samklang med lagstiftningen. Verksamhetsutövaren kan förledas att tro att det 
under flera år kommer att vara tillåtet att dränera ut PFAS-förgiftat grund-, 
dränerings- och dagvatten i dricksvattentäkten. Det finns inget underlag i ansökan 
som vetenskapligt analyserar effekterna av de förhöjda PFAS-värdena på habitatet. 
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Det är ytterligare ett skäl till att något tillstånd enligt 7 kap. miljöbalken inte kan 
medges på nuvarande underlag. Det finns ingen annan utväg – om 
miljölagstiftningen ska följas – än att Karlsborgs flygplats omedelbart bör stängas 
för all sådan verksamhet som av flygsäkerhetsskäl kräver att området dräneras. 
Alla åtgärder som riskerar ökad uttransport av PFAS måste förbjudas. 

Länsstyrelsens yttrande undviker flera frågor och problemkomplex, t.ex. 
haveririskerna. 

Miljöprövningsdelegationen bör göras uppmärksam på att Försvarsmakten 
fortfarande har problem med att acceptera att vissa begränsningar av verksamheten 
kan bli aktuella på grund av gällande lagstiftning. En verksamhetsutövare som 
öppet deklarerar att det egna intresset går före lagstiftningens ambitioner bör 
omges med mycket exakta och kontrollerbara villkor. 

De har bemött Försvarsmaktens yttrande med följande. 

Försvarsmakten erkänner att verksamheten har en negativ påverkan på den 
rödlistade fladdermusarten. Om det skulle vara så att andra verksamheter påverkar 
barbastellen mer, är det inte en förmildrande omständighet. Tvärtom måste 
försvarsverksamhetens tillkommande störning då betraktas som ännu allvarligare. 
Inte i något miljösammanhang är andras negativa påverkan ett alibi för att själv 
bidra till ökad skada. 

Försvarsmakten har inte utrett den kumulativa effekten av de sammanlagda 
försvarsverksamheterna. 

Det räcker inte att ha som syfte att minska mängden PFAS-förorenat yt- och 
grundvatten som för närvarande rinner ut i Vätterns vattenskyddsområde. 
Miljöprövningsdelegationen bör förklara för Försvarsmakten att tillstånd till ökad 
verksamhet endast kan ges om flygplatsen kan saneras och allt utläckage av PFAS-
kemikalier kan stoppas. Sökanden måste i miljökonsekvensbeskrivningen visa att 
detta är möjligt innan tillstånd ges. 

Christer Haagman har för egen del framfört att Försvarsmakten har skickat ut ett 
förslag till reningsanläggning som ska kunna ta hand om PFAS-föroreningar på 
Karlsborgs flygplats, men att det sker i samband med markavvattningsärendet. Det 
naturliga är att detta tas upp i tillståndsansökan. Det är väldigt svårt att förstå att det 
ska kunna gå att ge tillstånd till en femdubbling av en verksamhet som i dagsläget 
läcker PBT-kemikalier. 

Emöke Heim 

Emöke Heim anser, som det får förstås, att ansökan ska avslås och anför bl.a. 
följande. 

Att ett av JAS-planen har kraschat är inte så märkvärdigt när tekniken möter 
levande djur. Genom att fortsätta öva över Vättern, fast man vet om riskerna, är 
inte okunskap utan kalkylerad risktagning. Över Vättern och i områden kring 
Vättern flyger både flytt- och stannfåglar. Vättern med omnejd är ett naturområde 
och dricksvatten. Försvaret bör söka en lämplig plats utan risker för haverier vid 
naturområde och bebott område. Det är otidsenligt (märkligt) att fortfarande utgå 
från att ge tillstånd till fortsatta övningar och annan påverkan (PFAS) på Vättern 
som då även kan påverka dricksvattnet. 
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Lena Dahlvret och Mikael Gren 

De anser att ansökan ska avvisas och anför bl.a. följande. 

Att värdera en vattentäkt och dess framtida vattenförsörjning är av största vikt, 
också för kommande generationer. Vättern har extremt högt skyddsvärde. Mer än 
en kvarts miljon människor är i dag beroende av Vättern som dricksvattentäkt. 
Sårbarheten med miljöföroreningar innebär stora risker. 

Med hänsyn till den utökning av Försvarets verksamhet med sin redan betydande 
påverkan i området Vättern bör man iaktta försiktighetsprincipen. Försvaret har 
inte kommit in med riskanalyser och beredskapsplaner eller saneringsplaner. 
Riskerna med PFAS bör tas på synnerligen stort allvar då Försvaret själva inte 
verkar så göra. Haveririskerna med den kraftigt utökade flygverksamheten med 
toxiskt flygbränsle bör också tas på stort allvar. Man bör ta i beaktande att redan 
i dag sker stor daglig verksamhet med övningar samt FMV:s mycket kraftiga 
provskjutningar som redan i nuläget verkar tydligt störande på både djur och 
naturliv samt för de boendes livsmiljö i området. Att då utöka denna verksamhet 
strider mot miljöbalkens lagar på alla vis. 

Buller från höghastighetsplan, lågflygande helikoptrar och bombningar och 
skjutningar är redan i dag förgörande. För de boende runt Vättern är det 
fruktansvärt att leva med dessa kraftiga skakningar i hus och mark. Ljud som 
upplevs som psykiskt oerhört stressande. Tryckvågor som känns i både öron och 
huvud. Försvarets nya kanoner hörs miltals på östra sidan av Vättern. Det handlar 
om ljudnivåer som inte kan ignoreras då det utgör en kraftig bullernivå för boende 
och djur i området. 

Försvarsmaktens bemötande av yttrandena 

Bemötande av Länsstyrelsens yttrande  
Natura 2000  

Försvarsmakten anser i första hand att det enligt övergångsbestämmelsen inte krävs 
något tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. I andra hand anser Försvarsmakten 
att det inte heller krävs tillstånd eftersom rekvisiten för tillståndsplikt i 7 kap. 
28 a § miljöbalken inte är uppfyllda, då aktuell sökt verksamhet inte på ett 
”betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 
27 § första stycket 1 eller 2”. I tredje hand anser Försvarsmakten att den sökta 
verksamheten varken strider mot Art- och habitatsdirektivets bestämmelser, eller 
mot art. 6.3 eller 6.2. För det fall att Miljöprövningsdelegationen anser att 
Försvarsmakten måste söka tillstånd för aktuell verksamhet, söker Försvarsmakten 
i fjärde hand sådant.  

Försvarsmakten bestrider Länsstyrelsens bedömning att aktuell sökt verksamhet 
medför en sådan ”risk för påverkan av den tänkta verksamheten på de miljövärden 
som avses att skyddas med Natura 2000”. Försvarsmakten bestrider även att det 
finns en sådan risk ”att barbastellen kommer att utsättas för mer ljusstörning samt 
att det inte går att utesluta att den kommer att påverkas av ökade bullerstörningar”.  

Försvarsmakten noterar Länsstyrelsens hänvisning till Naturvårdsverkets handbok 
2017:1 utgåva 1, Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-
områden. Försvarsmakten konstaterar att aktuell verksamheten har bedrivits i 
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Karlsborg sedan mitten av 1920-talet. Verksamheten är påbörjad före den 1 juli 
2001. Karlsborgs flygplats är inte en tillståndspliktig verksamhet enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251), utan är en anmälningspliktig verksamhet. 
Försvarsmaktens tillsynsmyndighet, dåvarande Generalläkaren (nuvarande FIHM), 
förelade Försvarsmakten den 17 juni 2009 att söka tillstånd för den 
anmälningspliktiga verksamheten. Försvarsmakten har därför inte haft skäl att sökt 
tillstånd för verksamheten tidigare. 

Efter genomförd fältinventering avseende fladdermöss vid Natura 2000-området 
Karlsborgs fästning har Försvarsmaktens konsulter oberoende konstaterat att sökt 
verksamhet inte på ett betydande sätt påverkar miljön i aktuellt Natura 2000-
område. Detta innebär att rekvisiten för tillståndsansökan enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken inte är uppfyllda och Försvarsmakten behöver inte söka tillstånd enligt 
åberopad paragraf för aktuell verksamhet. Försvarsmakten anser inte att något som 
Länsstyrelsen framfört i aktuellt yttrande leder till annan bedömning i detta fall.  

I de kompletteringar som Försvarsmakten lämnat in samt remissversionen (2018) 
av Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0540210 Karlsborgs fästning kan 
Försvarsmakten konstatera att belysningssituationen på Karlsborgs fästning är det 
största hotet mot barbastellen. Försvarsmakten har i tidigare kompletteringar 
konstaterat att huvuddelen av flygverksamheten sker dagtid samt att flygplatsljusen 
är släckta när det inte sker några flygningar. Detta för att minska påverkan på 
närområdet. Vad gäller flygbuller står det i remissversionen av bevarandeplanen att 
bullerstörningen från Karlsborgs flygplats med stor sannolikhet inte påverkar 
barbastellerna i någon större utsträckning. Försvarsmakten konstaterar att 
populationen av barbasteller har varit stabil sedan kolonin upptäcktes 1980 samt att 
Försvarsmakten under 1980-talet flög mer än 10 000 flygrörelser per år på 
Karlsborgs flygplats, mestadels med jetflygplan. Detta visar att fladdermössen 
sannolikt inte påverkas nämnvärt av flygbuller. Försvarsmakten anser att den 
bedömning som görs i remissversion av bevarandeplanen för aktuellt Natura 2000-
området även måste ligga till grund för bedömningen huruvida det i 
tillståndsprövningen finns en risk för påverkan på de miljövärden som avses att 
skyddas med Natura 2000. Enligt remissversionen av bevarandeplanen konstateras, 
så som nämnts ovan, att bullerstörningen från Karlsborgs flygplats med stor 
sannolikhet inte påverkar barbastellerna i någon större utsträckning. Samma 
inställning bör då föreligga gällande tolkningen kring risken för aktuella 
barbasteller enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. De konsekvenser som 
bevarandeplanen fastslår, måste kunna nyttjas vid tillståndsprövningen av 
miljöfarlig verksamhet. Försvarsmakten anser att det inte är skäligt att en 
riskbedömning fastslås i en remissversion av en bevarandeplan, för att sedan inte 
gälla i en tillståndsprövning, utan där bedöms det skyddsvärda med en annan 
riskbedömning. Den naturvetenskapliga bedömningen avseende riskerna måste 
överensstämma i de två processerna. 

I fråga om Länsstyrelsens tolkning av 7 kap. 28 a § miljöbalken för Karlsborgs 
flygplats anser Försvarsmakten följande. Det har inte framkommit något, vare sig i 
Försvarsmaktens kompletteringar eller i Länsstyrelsens yttrande, som stödjer att 
aktuell tillståndssökt verksamhet inte är förenlig med artikel 6.2 i Art- och 
habitatdirektivet. Det är, såsom angetts ovan, säkerställt att den tillståndssökta 
verksamheten inte förorsakar sådana störningar som kan få betydande konsekvens 
för målsättningen med aktuellt direktiv. Tillståndssökt verksamhet försämrar inte 
heller livsmiljöerna eller habitaten för aktuell art. Enligt Naturvårdsverkets 
handbok 2017:1 utgåva 1, Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 
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2000-områden, avsnitt 2.2.3.2 sid 37 anser Naturvårdsverket att 
”övergångsbestämmelsen till 7 kap 28 a § miljöbalken bör enligt 
Naturvårdsverkets uppfattning läsas mot bakgrund av direktivets bestämmelser. 
Det innebär att bestämmelsen ska tolkas mot kravet på tillståndsprövning enligt 
art. 6.3, men att en tolkning också ska göras mot att Sverige har en skyldighet 
enligt direktivets art. 6.2 att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra försämring. 
Genom att denna skyldighet finns kan myndigheter och domstolar i det enskilda 
fallet vara skyldiga att vidta åtgärder eller tolka den svenska 
övergångsbestämmelsen också mot bakgrund av art. 6.2. Även om art. 6.3 och 
7 kap 28 a§ miljöbalken inte är direkt tillämpliga faller bedömningen av 
verksamhetens tillåtlighet tillbaka på art. 6.2”. Den tillståndssökta verksamheten 
innebär att Försvarsmakten fortsätter med samma flygverksamhet som man 
bedrivit på aktuell plats sedan 1920-talet, dock i mindre omfattning eftersom 
flygverksamheten har varit betydligt mer omfattande än dagens sökta verksamhet. 
Detta medför att sökt verksamhet inte orsakar sådana störningar som kan få 
betydande konsekvenser för målsättningarna med direktivet. Försvarsmakten anser 
inte heller att verksamheten medför någon försämring eller större störning (än den 
verksamhet som bedrivits innan den 1 juli 2001). Det har inte uppkommit en 
betydande påverkan på Natura 2000-området av den tillståndssökta verksamheten. 
Några skäl till att vidta ytterligare åtgärder än att hålla flygplatsen nedsläckt när 
den inte nyttjas föreligger inte för att förhindra någon försämring eller störning i 
aktuellt Natura 2000-område. Flygplatsen måste dock, likt en civil flygplats, vara 
tänd när den nyttjas.  

Villkor om belysning 

Försvarsmakten bestrider Länsstyrelsens yttrande om villkor rörande belysning 
för att minska påverkan på fladdermuskolonin. Försvarsmakten vidhåller 
således tidigare framförda synpunkter att ljuspåverkan från flygplatsen bedöms 
ha underordnad påverkan på barbastellen i jämförelse med andra ljuskällor i 
närområdet, främst på och omkring fästningsområdet. Likt ovan konstaterats 
hålls flygplatsen nedsläckt när den inte nyttjas. Då störningen från Karlsborgs 
flygplats har en underordnad påverkan anser Försvarsmakten att ytterliga 
försiktighetsåtgärder inte behövs på grund av den tillståndssökta verksamheten.  
 
PFAS  

Försvarsmakten bestrider att tillståndet för flygplatsverksamheten ska förenas med 
krav på att utreda åtgärder gällande PFAS, då arbetet med detta redan pågår i 
tillsynsspåret. Att få utredningskrav när det redan pågår utredning ser 
Försvarsmakten inte något syfte med. Ett tillstånd bör inte belastas med villkor som 
är onödiga, vilket Försvarsmakten bedömer att föreslaget villkor är. Detta eftersom 
Försvarsmakten sedan flertal år tillbaka aktivt har bedrivit och bedriver flertalet 
miljötekniska markundersökningar.  

Verkställighetsförordnande  

Försvarsmakten bestrider Länsstyrelsens yttrande om att 
verkställighetsförordnande bör avslås. Prövningen har nu pågått så länge att det, 
med hänvisning till den ändrade och skärpta inriktningen för Försvarsmaktens 
verksamhet enligt riksdagens försvarsbeslut 2015 och regeringens direktiv därefter, 
är av stor betydelse att kunna nyttja flygplatsen i avsedd omfattning.  
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Villkorsförslag 2 – Rörelser  

Försvarsmakten bestrider första stycket och föreslår i stället följande formulering. 

2. Minst 90 % av in- och utflygningarna ska ske inom markerade angivna områden 
eller inom de områden som tillsynsmyndigheten beslutar, om inte annat krävs på 
grund av flygsäkerhet. 

Villkorsförslag 4a – Rörelser  

Försvarsmakten bestrider förslaget till villkor 4a avseende söndagar och föreslår i 
stället följande formulering. 

4a. Skolflyg och sambandsflyg, UAV samt trupplyft och nödträningsvarv får inte ske 
på helgdagar samt på påsk- pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. 
Tillsynsmyndigheten får medge undantag i samband med större övningar och i 
samband med flyguppvisningar samt då det finns särskilda skäl.  

Försvarsmakten har ett behov av att nyttja Karlsborgs flygplats med flygfarkoster 
på söndagar.  

Villkorsförslag 4b – Rörelser  

Försvarsmakten bestrider förslag till villkor 4b. Karlsborg är enda platsen i Sverige 
där Försvarsmakten kan flyga på 200 meters höjd i kontrollzonen enligt reglerna. 
Vid övning med lokalt förband så cirklar flygfarkosten på ca 200 meters höjd med 
fallskärmsfällning nattetid mellan Karlsborgs flygplats och Flugebyn, alltså i 
kontrollzonen. Utbildningsbehovet är 30–40 nätter per år.  

Föreslagen inskränkning till endast fyra tillfällen per år skulle innebära stora 
begränsningar för Försvarsmaktens verksamhet, som innebär minskad kompetens 
att genomföra vitala stridsmoment.  

Villkorsförslag 5 – Buller 

Försvarsmakten bestrider förlag till villkor 5. Karlsborgs flygplats är inte en 
flygflottilj och bör därför inte omfattas av bullerisoleringskrav. Försvarsmakten 
anser att det saknas anledning att fastställa villkor för bullerisolering för den 
militära verksamheten, eftersom den sker intermittent vid Karlsborg flygplats. 
Verksamheten pågår inte dagligen och kan jämföras varken med den civila dagliga 
verksamheten vid civila flygplatser eller med den dagliga militära verksamheten 
som pågår vid Försvarsmaktens flygflottiljer. Karlsborgs flygplats är en 
anmälningspliktig verksamhet som Försvarsmakten blivit förelagd av 
tillsynsmyndigheten att söka tillstånd för. Försvarsmakten anser inte att ett 
föreläggande om att söka tillstånd medför att den militära verksamheten har 
förändrats på ett sådant sätt jämfört med den anmälningspliktiga verksamheten att 
skäl föreligger för ett bullerisoleringsvillkor avseende Karlsborgs flygplats. 
Försvarsmaktens flottiljflygplatser har vanligtvis ett bullerisoleringsvillkor som 
utgår från att bullerisoleringsåtgärder ska vidtas i permanentbostäder som varaktigt 
exponeras för beräknade maximala ljudnivåer utomhus från militära jetflygplan 
överstigande 90 dB(A) vid fler än 450 tillfällen per år med ett målvärde om 
beräknad maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 55 dB(A). Den militära 
verksamheten vid Karlsborgs flygplats är emellertid av mindre omfattning jämfört 
med verksamheten vid Försvarsmaktens flottiljflygplatser, där flygningar med 
militära jetflygplan förekommer dygnet runt och under i princip alla dagar på året.  
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Villkorsförslag 6 – Natura 2000, fladdermöss  
Försvarsmakten bestrider förlag till villkor 6. Grunder till detta återfinns ovan 
under rubriken Natura 2000. 

Villkorsförslag 10 – Brunnar från byggnader till dagvatten 

Försvarsmakten bestrider förlag till villkor 10. Frågan bör i stället regleras i 
egenkontrollprogrammet i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Villkorsförslag 12 – Kontrollprogram 

Försvarsmakten bestrider förlag till villkor 12 vad gäller påverkan på 
fladdermuskolonin samt buller. Grunden till detta återfinns under rubrikerna 
Natura 2000 och Villkor 5 – Buller ovan.  

U1 och U2.  

Försvarsmakten bestrider U1 och U2, se ovan gällande PFAS samt 
Försvarsmaktens bemötande av Miljönämnden östra Skaraborgs yttrande nedan. 
Till detta kommer att Försvarsmakten anser att det inte finns något syfte med att få 
utredningskrav, när man sedan flera år bedriver miljötekniska markundersökningar 
vid Karlsborgs flygplats, och även framgent arbetar mycket aktivt med PFAS-
situationen vid Karlsborgs flygplats. 

Bemötande av FIHM:s yttrande  
Dagvatten 

Försvarsmakten anser att vilka utlopp som ska ingå i ett egenkontrollprogram ska 
regleras i detta och inte regleras i villkor till tillståndsbeslut. Detta eftersom det då 
ofta över tiden konstaterade behovet av ändringar kan ske utan tidsödande process 
för omprövning av villkor. Försvarsmakten bestrider av dessa skäl en närmare 
reglering av dagvatten i detalj här. Försvarsmakten anser inte att provtagning av 
PFAS bör regleras i ett tillståndsbeslut med fasta komponenter utan detta bör 
hanteras i tillsynsspåret via egenkontrollprogram samt i enlighet med de krav som 
miljöbalken ålägger verksamhetsutövaren inom förorenade områden.  

Avisningsvätska  

Försvarsmakten bestrider FIHM synpunkt om att tillståndet tydligt ska reglera hur 
platsen för uppsamling av avisningsvätska ska anpassas. Försvarsmakten anser att 
detta bäst hanteras i tillsynsspåret. Detta eftersom anpassning av uppsamling av 
avisningsvätska tekniskt kan ändras över tid och bör därför inte fastställas i detalj i 
ett tillståndsbeslut.  

Oljeavskiljare  
Försvarsmakten önskar ett förtydligande avseende FIHM:s krav om att annat 
dagvatten som kan vara förorenat av petroleumprodukter också ska passera 
oljeavskiljare.  

Golvskurvatten  

Försvarsmakten bestrider FIHM:s krav beträffande golvskurvatten. Detta då vattnet 
från golvskurmaskinen vid flygfältsplutonens verkstad (by 111) redan hanteras som 
farligt avfall. 
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Tvättvatten från arbetskläder 
Försvarsmakten bestrider FIHM:s krav beträffande tvättvatten från arbetskläder. 
Samtliga arbetskläder på Karlsborgs flygplats innehåller inte kadmium. Det har i 
tidigare undersökningar på flottiljer konstaterats att det enbart är kläder som varit i 
kontakt med militära flygsystem, exempelvis flygteknikers arbetsdräkt, som visar 
förhöjda halter av kadmium. Inte arbetskläder inom området generellt.  

Bemötande av Miljönämnden östra Skaraborgs yttrande 
Miljönämnden anser att Försvarsmakten kontinuerligt ska följa upp 
bullerbelastningen inom flygplatsens influensområde, genom både beräkningar och 
fältmätningar. Försvarsmakten bestrider kravet på fältmätningar samt kontinuerliga 
beräkningar av buller. Flygbullerberäkningarna till tillståndsansökan har utförts 
enligt fastställd beräkningsmodell och bygger på inmätning under kontrollerade 
former av de flygplanstyper och helikoptertyper som kommer verka vid 
flygplatsen. Bullerredovisningen för de ingående flygplanstyperna har således 
tagits fram med underlag från tidigare genomförda mätningar. Något skäl för 
ytterliga fältmätningar föreligger således inte. Några skäl för ytterligare beräkning 
av buller föreligger inte heller.  

Vad gäller påverkan på yt- och grundvatten kan konstateras att Försvarsmakten har 
genomfört flertal olika utredningar gällande PFAS i och omkring Karlsborgs 
flygplats. Den senaste rapporten lämnades in till FIHM den 30 maj 2018. I den kan 
Försvarsmakten konstatera att markmiljön inom flottiljområdet är påverkat av 
PFAS samt att en spridning av föroreningen förefaller ske i främst ytvattnet. 
Spridning av PFAS via grundvattnet bedöms ske mycket långsamt (100–15 000 år 
innan PFAS-plymen når Bottensjön via grundvattnet). Då det i första hand är 
dagvatten som sprider PFAS, ser Försvarsmakten inget behov av att övertäcka 
brandövningsplatsen utan kommer i första hand fokusera på spridningen via 
dagvatten. Försvarsmaktens ramavtalskonsult kommer under året utreda 
förutsättningarna för att minska mängden ovidkommande vatten som passerar 
brandövningsplatsen. Detta i syfte att minska mängden PFAS som lakas ut. 
Försvarsmakten avser att inkomma med en rapport till tillsynsmyndigheten rörande 
denna utredning under 2019.  

Bemötande av Karlsborgs kommuns yttrande 
Försvarsmakten noterar att Karlsborgs kommun är positiv till Försvarsmaktens 
verksamhet vid Karlsborgs flygplats, men att kommunen önskar samverkansformer 
med Försvarsmakten kring den fysiska planeringen och utvecklingen av Karlsborgs 
kommun, vilket Försvarsmakten ställer sig positiv till.  

Bemötande av Hjo kommuns yttrande 
Hjo kommun ställer sig negativ till ansökan om tillstånd för utökad verksamhet vid 
Karlsborgs flygplats och hänvisar till skäl som framfördes i prövningen för 
flygskjutmålet Hammaren. Försvarsmakten konstaterar att flygskjutmålet 
Hammaren och Karlsborgs flygplats är två olika miljöprövningar. Hjo kommun 
lyfter även fram att ett ökat antal flygrörelser på Karlsborgs flygplats hör ihop med 
skjutningarna i Vättern. Försvarsmakten delar inte den uppfattningen då det rör sig 
två om helt olika verksamheter. De ökade antal flygrörelser vid Karlsborgs 
flygplats hör inte ihop med verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren. 
Verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren avser, som framgår av 
tillståndsansökan den 13 april 2012, verksamhet för flygande enheter vid F 7, F 17 
samt Helikopterflottiljen.  
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Bemötande av Skaraborgs Naturskyddsförenings yttrande 
Försvarsmakten delar Naturskyddsföreningens inställning om att skydda 
barbastellens ”lokal och skydda den från störning” men kan konstatera att 
verksamheten vid Karlsborgs flygplats inte är den största påverkan på barbastellen. 

Bemötande av Aktion Rädda Vätterns yttrande 
Försvarsmakten bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven som 
ställs i 6 kap. miljöbalken. Något skäl till nytt samråd eller att presentera ett nytt 
nollalternativ föreligger inte. Gällande PFAS-föroreningen vid och omkring 
Karlsborgs flygplats anser Försvarsmakten att denna fråga bör hanteras i 
tillsynsspåret.  

Gällande riskerna för ett flygplanshaveri vill Försvarsmakten framhäva att arbetet 
med flygsäkerhet är något som Försvarsmakten tar på mycket stort allvar. 
Sannolikheten för ett haveri är mycket litet. Det har sedan Gripensystemet infördes 
skett en handfull haverier. Det senaste skedde i ett vattenskyddsområde vid F 17, 
dock blev miljökonsekvenserna från detta ytterst marginellt. Det finns inom 
Försvarsmakten rutiner för att minska både riskerna för ett haveri och för att 
minimera påverkan på miljön vid ett sådant tillbud.  

Bemötande av Emöke Heims yttrande 
Regeringen har konstaterat att de uppgifter som Försvarsmakten lämnat avseende 
flygplatsens lokalisering är tillräckliga. Försvarsmakten noterar att Emöke Heim 
synes blanda samman verksamheten vid Karlsborgs flygplats och flygskjutmålet 
Hammaren. Utredning gällande PFAS sker kontinuerligt i tillsynsspåret. 

Bemötande av Lena Dahlvrets och Mikael Grens yttrande 
Gällande kommentarer kring Vättern som dricksvattentäkt har påverkan på 
recipienten tidigare redovisats i ansökan. Försvarsmakten noterar att Lena Dahlvret 
och Mikael Gren synes blanda samman aktuell tillståndsansökan för Karlsborgs 
flygplats med flygskjutmålet Hammaren och FMV:s verksamhet kring Karlsborg. 
Försvarsmakten har i sina utredningar gällande Natura 2000-området Karlsborgs 
fästning kunnat konstatera att den största påverkan på barbastellen inte kommer 
från Försvarsmaktens verksamhet utan från belysningen och äventyrsturismen inne 
på fästningen. Något Försvarsmakten inte kan påverka då Försvarsmakten varken 
är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig vid Karlsborgs fästning. Gällande 
buller har Försvarsmakten utrett bullersituationen kring flygplatsen.  

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut 

Frågor om markavvattning prövas i annan ordning 

Miljöprövningsdelegationen är ett särskilt organ för Länsstyrelsens prövning av 
ärenden om framför allt tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Dess 
beslutsbefogenheter regleras i 3 § förordningen (2011:1237) om 
miljöprövningsdelegationer. Om det finns ett samband med ett ärende om tillstånd 
till miljöfarlig verksamhet och ärendena har samma sökande, kan delegationen 
även pröva ärenden om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § (Natura 2000-tillstånd), 
tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken (tillstånd till markavvattning) eller dispens 
enligt 11 kap. 14 § miljöbalken (dispens från markavvattningsförbudet). 
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Parallellt med den nu aktuella ansökan om tillstånd till flygplatsverksamheten vid 
Karlsborgs flygplats handlägger Länsstyrelsen en ansökan om dispens för och 
tillstånd till markavvattning för dränering av flygplatsområdet. Med tanke på 
föroreningssituationen avseende PFAS finns i och för sig miljömässiga fördelar 
med en samprövning av flygplatsverksamheten och markavvattningen, men de 
lagliga förutsättningarna för det är inte uppfyllda. Såvitt Miljöprövnings-
delegationen förstår anses markavvattningen nödvändig även med nuvarande 
verksamhet vid flygplatsen. Då finns inte ett tillräckligt samband mellan de båda 
ärendena. Dessutom har ärendena inte samma sökande (Försvarsmakten respektive 
Fortifikationsverket). 

Alltså prövar Miljöprövningsdelegationen flygplatsverksamheten inklusive de 
Natura 2000-frågor som hör dit, medan Länsstyrelsen prövar 
markavvattningsfrågorna. 

Kan miljökonsekvensbeskrivningen godkännas? 

Försvarsmakten har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken i dess lydelse före den 1 januari 2018 och 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Det har framförts att en helt ny omarbetad ansökan inklusive miljökonsekvens-
beskrivning krävs för en seriös miljöprövning och att ett nytt nollalternativ behöver 
tas fram. Vidare har påtalats att miljökonsekvensbeskrivningen har ett antal brister 
bl.a. beträffande utredningar gällande fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, 
kumulativa perspektivet avseende Natura 2000 och miljökvalitetsnormer, PFAS, 
kumulativa bulleraspekter samt haveririsker.  

Miljöprövningsdelegationen delar uppfattningen att ansökan med 
miljökonsekvensbeskrivning är svår att överblicka bl.a. på grund av de många 
kompletteringar som gjorts och att tillståndsprocessen skett under mycket lång tid. 
Detta innebär dock inte i sig att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig. 

Synpunkter har framförts om att Försvarsmakten är skyldig att hålla nya samråd. 
Miljöprövningsdelegationen kan konstatera att samråd genomfördes under 2010, 
dvs. innan ansökan lämnades in. Några krav på att en sökande ska genomföra nya 
samråd bara för att prövningen tar lång tid finns inte. Några andra skäl att på nytt 
samråda om verksamhetens miljöpåverkan har inte framkommit. 

Att det inte behövs en redovisning av alternativa lokaliseringar är avgjort genom 
regeringens beslut den 14 december 2016. Det angivna nollalternativet får anses 
vara tillräckligt, även om den baserar sig på läget 2009.  

Miljöprövningsdelegationen har tagit del av de utredningar som gjorts avseende 
påverkan på miljökvalitetsnormer, Natura 2000-områden, PFAS, buller, 
haveririsker och kumulativa aspekter och finner att de i allt väsentligt uppfyller de 
krav som kan ställas vid en prövning av aktuellt slag. Miljökonsekvens-
beskrivningen bedöms även vara tillräcklig för att en bedömning av 
konsekvenserna av verksamheten kan göras. Försvarsmakten har kompletterat 
ansökan så att den nu utgör ett godtagbart prövningsunderlag.  

Miljöprövningsdelegationen finner därmed att miljökonsekvensbeskrivningen kan 
godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken i dess lydelse före den 1 januari 2018. 
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Är verksamheten tillåtlig?  

Planförhållanden 
Karlsborgs flygplats har funnits på platsen under lång tid och anlades omkring 
1925. I Karlsborgs kommuns översiktsplan är flygplatsområdet markerat som 
”militärt flyg-, skjut- eller övningsområde”. En utvidgad verksamhet bedöms vara 
förenlig med översiktsplanen. 

Flygplatsområdet omfattas delvis av en detaljplan (Detaljplan för Gräshult 14:3 
m.m., Flottiljenområdet i Karlsborg, Lantmäteriets beteckning 1446-P115, laga 
kraft den 26 maj 2014). Den ansökta verksamheten strider inte mot detaljplanen. 

Hjo kommun anser att ansökan ska avslås då flygverksamheten bl.a. kan komma att 
påverka kommunens översiktliga planering och att restriktioner kan resas mot 
möjligheterna till vind kraftutbyggnad. De skäl som kommunen framför kan inte 
anses utgöra hinder för tillstånd. 

Riksintressen och områdesskydd 
Den ansökta verksamheten berör ett antal områden som är utpekade som 
riksintresse. Karlsborgs flygplats är av riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9 § 
miljöbalken). Flygplatsområdet gränsar till Vättern som är av riksintresse för 
naturvården (3 kap. § 6 miljöbalken). Strax norr om och i anslutning till flygplatsen 
finns området Karlsborg-Valeberget som är av riksintresse för kulturmiljövården 
(3 kap. 6 § miljöbalken). Strax nordväst om flygplatsen ligger Göta kanal som 
utgör riksintresse för friluftslivet (3 kap. 6 § miljöbalken). Ca 1 mil norr om 
flygplatsen ligger Tiveden som också utgör riksintresse för friluftslivet. Såväl 
Vättern som Bottensjön är av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 § miljöbalken). 
När det gäller de geografiska hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap. 
miljöbalken berörs flygplatsen av två större områden av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet (4 kap. 2 § miljöbalken): Dels ligger flygplatsen inom området 
”Vättern med öar och strandområden”, dels finns ca 7 km norr om flygplatsen en 
stor del av området ”Tiveden med områdena vid sjön Unden och sjön Viken samt 
området utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp”. 

Flygplatsverksamheten innebär en bullerpåverkan inom ett stort område. Dessutom 
bedrivs flera andra bullrande verksamheter i samma påverkansområde. Den 
bullerpåverkan och de flygrörelser som verksamheten medför får anses utgöra en 
påtaglig skada på delar av riksintresseområdet för friluftsliv, Göta kanal. Även 
delar av riksintresseområdet för turism och rörligt friluftsliv, Vättern med öar och 
strandområden, kommer att påverkas negativt vid en mer omfattande 
flygverksamhet vid flygplatsen. Övriga riksintressen bedöms påverkas i mindre 
utsträckning. 

Av 3 kap. 10 § miljöbalken framgår att om ett område behövs för en anläggning för 
totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde framför andra konkurrerande 
riksintressen. Dock får ett beslut med stöd av den bestämmelsen inte strida mot 
4 kap. miljöbalken. 

Karlsborgs flygplats är en sådan anläggning för totalförsvaret som ska ges 
företräde vid avvägningen mellan olika riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken. Den 
utökade verksamheten vid flygplatsen bedöms i övrigt förenlig, även i ett 
kumulativt perspektiv, med bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken. 
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Vatten från flygplatsverksamheten leds till främst till Bottensjön som avrinner till 
Vättern medan en mindre del av vattnet leds direkt till Vättern. Vättern nyttjas 
i dag som vattentäkt för ca 250 000 personer och antalet förväntas öka. Såväl 
Bottensjön som Vättern utgör vattenskyddsområde. Utredningsuppdrag U1 och U2 
(se nedan) föreskrivs för att bl.a. kunna säkerställa att flygplatsverksamheten 
minimerar utsläppen till vattenskyddsområdet. Särskilt viktigt bedöms vara att 
tillförsel av PFOS och PFAS 11 till vattentäkten Vättern begränsas. 

I direkt anslutning till flygplatsen finns Natura 2000-områdena Karlsborgs fästning 
(SE0540210) och Västra Vättern (SE0540225). I närheten ligger även Natura 
2000-områdena Östra och Södra Vättern. Utpekandet av Västra Vättern som 
Natura 2000-område har sin grund i att Vättern är en djup och stor klarvattensjö 
med unik fauna med många issjörelikter. Påverkan på Västra Vättern bedöms bli 
liten. Påverkan på fågellivet och övrig påverkan i Västra, Östra och Södra Vättern 
bedöms också bli liten. Även i ett kumulativt perspektiv bedöms påverkan i dessa 
områden bli godtagbar eftersom flygplatsens påverkan på de utpekade värdena 
bedöms vara liten 

Närmaste naturreservat ligger ca 1 mil från flygplatsen och inga naturreservat 
bedöms påverkas i nämnvärd omfattning. Delar av flygplatsområdet ligger inom 
område som omfattas av strandskydd. Ingrepp i strandskyddat område är dock inte 
aktuellt i denna prövning. 

Särskilt om Natura 2000-området Karlsborgs fästning 
Karlsborgs fästning är Natura 2000-område p.g.a. förekomsten av fladdermusarten 
barbastell (Barbastella barbastellus). Enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs 
tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, s.k. Natura 2000-tillstånd. 

Försvarsmaktens utgångspunkt är dels att det i detta fall inte behövs ett Natura 
2000-tillstånd till följd av övergångsbestämmelserna till 7 kap. 28 a § eftersom 
flygverksamheten bedrivits sedan 1920-talet, och dels att verksamheten inte 
påverkar Natura 2000-området på ett betydande sätt. 

Av övergångsbestämmelserna till 7 kap. 28 a § (SFS 2001:437) framgår att 
verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001 är undantagna från kravet på 
Natura 2000-tillstånd. Den som efter detta datum avser att starta en verksamhet 
eller ändra den måste däremot förvissa sig om att verksamheten eller åtgärden är 
förenlig med bestämmelserna (se prop. 2000/01:111 s. 49 f.). En ändring av en 
verksamhet kan sålunda kräva Natura 2000-tillstånd även om verksamheten har 
påbörjats före 2001 (se MÖD 2012:56 och EU-domstolens praxis bl.a. dom den 
7 september 2004 i mål C-127/02, Waddenzee, p. 29). Detta innebär att det faktum 
att Försvarsmaktens verksamhet vid Karlsborgs flygplats påbörjades innan 
tillståndsplikten i 7 kap. 28 a § infördes, inte hindrar att den ändring som 
Försvarsmakten nu ansöker om tillstånd till kan vara tillståndspliktig enligt 7 kap. 
28 a §. 

Av praxis framgår att det inte behöver klarläggas att ett projekt har en betydande 
miljöpåverkan på ett Natura 2000-område för att en tillståndsprövning enligt 7 kap. 
28 a § ska ske, utan en sådan prövning ska göras så snart det är troligt att det finns 
en sådan påverkan (NJA 2013 s. 613 p. 10 och Waddenzee-domen p. 41). 
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Barbastellen är, liksom alla fladdermöss, strikt skyddad genom EU:s art- och 
habitatdirektiv. I Sverige är barbastell en hotad art och enligt rödlistan (2015) 
ligger den i kategorin sårbar (VU). Karlsborgs fästning är Sveriges viktigaste lokal 
för barbastell då den är landets enda kända större övervintringsplats för arten. Av 
bevarandeplanen för området, som fastställdes av Länsstyrelsen den 20 december 
2018, framgår att det främsta bevarandesyftet är att ”fästningen ska bibehålla de 
gynnsamma miljöer som genom åren gett arten förutsättningar för 
övervintring/vinterdvala”. En av de prioriterade åtgärderna är att inte utsätta 
fladdermössen för ljus eller värme under dvalan. Barbastellen är en mycket 
ljuskänslig fladdermusart. Om barbastellen utsätts för ljus som innebär att den 
vaknar ur dvalan flera gånger under vintern riskerar den att dö.  

I den rapport om barbastellen som Förmarsmakten låtit göra (Eklöf och Rydell, 
Underbilaga 2 FM2014-2543:9) görs bedömningen beträffande barbastellens 
känslighet för buller att ”sannolikt kommer en måttlig ökad flygtrafik antagligen 
inte att påverka barbastellerna i någon större utsträckning, åtminstone inte om 
merparten av flygningarna är förlagda till dagtid”. Vidare att ”Fler flygplan och 
ökande buller från flygtrafik är sannolikt av underordnad betydelse för 
barbastellpopulationen jämfört med den omfattande belysningen, vilken bedöms 
vara ett allvarligt hot”. 

Miljöprövningsdelegationen anser att det finns en risk att buller från verksamheten 
kan störa fladdermusen, särskilt då det i detta fall kan röra sig om en stor ökning av 
trafik som även kan ske under kväll och natt. Sannolikt är dock den största risken 
med flygplatsen den ljuspåverkan den har på kolonin, då barbastellen är mycket 
ljuskänslig. Delegationen bedömer sammantaget att det finns en reell risk att den 
ansökta verksamheten kan komma att påverka Natura 2000-området på ett negativt 
sätt varför en tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § behöver göras. 

Natura 2000-tillstånd får ges endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller 
tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 
kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas, eller 
medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som 
på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna (se 
7 kap. 28 b § miljöbalken). Ett godkännande förutsätter att det ur ett vetenskapligt 
perspektiv inte finns några rimliga tvivel om att verksamheten inte kan ha en 
skadlig inverkan på området. Det ska alltså stå klart att verksamheten inte är 
skadlig. Vid osäkerhet ska ansökan avslås (se NJA 2013 s. 613 p. 11 och 
Waddenzee-domen p. 57 och 59). Vid skadebedömningen ska det beaktas om 
verksamheten kan påverka möjligheten att upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus för i området skyddade arter och livsmiljöer (se 19 § förordningen 
[1998:1252] om områdesskydd). En försämring kan förutses om en livsmiljös yta 
minskar eller om verksamheten skadar en viss fysisk struktur eller funktion som 
livsmiljön har och som är nödvändig för att upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus för de berörda arterna (se prop. 2000/01:111 s. 68 f). 

Som redan nämnts utgör flygplatsljusen den största risken för negativ påverkan på 
barbastellen. Enligt Miljöprövningsdelegationens uppfattning kan verksamheten 
tillåtas om det går att vidta skyddsåtgärder som motverkar eller förhindrar den 
negativa påverkan, också med beaktande av de kumulativa effekterna av 
flygplatsljusen och andra ljuskällor i och kring Karlsborgs fästning. 
Försvarsmakten har pekat på att den planerade ombyggnaden av 
flygplatsljussystemet kommer att minska ljusspridningen från flygplatsen, och att 
flygplatsljusen är släckta när det inte sker några flygningar. Delegationen anser att 
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dessa åtgärder utgör ett minimum av vad som kan krävas som skyddsåtgärder. 
Under alla omständigheter bör störande ljus minimeras. Om ett sådant krav, med 
möjlighet för tillsynsmyndigheten att ställa krav på preciserade skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått, tillsammans med krav på uppföljning inom ramen för 
kontrollprogrammet ställs i villkor, går flygplatsverksamheten att förena med 
skyddet för barbastellen enligt regelverket för Natura 2000. Delegationen 
förutsätter härvid att ombyggnaden av flygplatsljussystemet görs snarast. Se vidare 
nedan om villkor 6 och 13. 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
I närheten av flygplatsen finns ytvattenförekomsterna Bottensjön (WA60654236) 
och Vättern-Storvättern (WA11665077). Merparten av dagvattnet från flygplatsen 
leds via Kärnebäcken till Bottensjön som i sin tur avrinner mot Vättern medan en 
mindre del avleds direkt till Vättern.  

Miljökvalitetsnormen för både Bottensjön och Vättern-Storvättern är god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus. För båda vattenförekomsterna är den 
ekologisk statusen i dag god medan varken Bottensjön eller Vättern-Storvättern 
uppnår god kemisk status.  

En myndighet får inte tillåta att en verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras 
om detta, trots åtgärder för att minska föroreningar eller störningar från andra 
verksamheter, ger upphov till en sådan ökad förorening eller störning som innebär 
att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det 
äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt 
en miljökvalitetsnorm. Vid prövning för ett nytt tillstånd ska de bestämmelser och 
villkor beslutas som behövs för att verksamheten inte ska medföra en sådan 
försämring eller ett sådant äventyr (se 5 kap. 4 § miljöbalken). 

Tillförseln till Bottensjön av kväve från halkbekämpningen bedöms uppgå till 
mindre än 1 % av den totala kvävebelastningen på Bottensjön. Kvävetillskottet 
bedöms inte försämra vattenkvaliteten på ett sätt som minskar möjligheten att 
försämra den ekologiska statusen. 

Målet är att god kemisk status ska uppnås 2027. En av orsakerna till att den 
kemiska statusen i Bottensjön och Vättern-Storvättern inte är god är förhöjda halter 
av PFOS.  

PFAS är ett samlingsnamn för ca 5 000 industriellt framställda kemikalier. PFAS 
är extremt långlivade och vissa är giftiga. PFOS ingår i gruppen PFAS-ämnen och 
bryts inte ned i naturen, är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för 
vattenlevande organismer. Livsmedelsverket har tagit fram en åtgärdsgräns för elva 
PFAS-föroreningar (PFAS summa 11) i dricksvatten, 90 ng/l. Samma värde är 
gränsvärdet för god ekologisk ytvattenstatus samt god kemisk grundvattenstatus. 

Den främsta orsaken till att PFAS förekommer i grund- och ytvatten i närheten av 
flygplatser är användning av brandsläckningsskum. 

En punktkälla för utsläpp av PFOS till Bottensjön är den förorenade marken på 
Karlsborgs flygplats. I ett vattenprov taget i Bottensjön har en halt på 3,6 ng/l 
uppmätts, gränsvärdet för god kemisk status är 0,65 ng/l. Det har även genomförts 
analyser i abborre där PFOS uppmätts till 11 µg/kg våtvikt i en stor abborre och 
14 µg/kg våtvikt i ett samlingsprov bestående av tre mindre abborrar vilket ska 
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jämföras med gränsvärdet för god kemisk status på 9,1 µg/kg våtvikt. Även 
uppmätta PFOS- halter i fisk i Vättern-Storvättern överskrider detta gränsvärde. 
Vattenprover tagna i Kärnebäcken visar på PFOS-halter mellan 112 och 310 ng/l. 
Enligt Försvarsmaktens utredning (WSP, Komplettering avseende 
miljökvalitetsnormer för PFOS, FM2017-2543:11) beräknas det maximala bidraget 
av PFOS från flygplatsen till Bottensjön vara 349 g per år.  

Flygplatsen ligger även inom grundvattenförekomsten Karlsborg-S. Fågelås 
(WA22881836) som är en förekomst i sedimentär bergart. Miljökvalitetsnormen är 
god kemisk status och statusklassningen är god kemisk status. Några 
undersökningar på förekomstens kemi är dock inte genomförda så tillförlitligheten 
i bedömningen är låg. Förekomsten bedöms i norr kunna vara påverkad av 
PFAS 11 från flygplatsen, eftersom de ovanliggande jordlagren är det. 
Grundvattenförekomsten kan alltså vara påverkad av PFAS 11 vilket kan innebära 
en sänkt statusklassning och möjligheten att uppnå god kemisk status försvåras. 
Åtgärder kan även behöva vidtas för att minska mängden PFAS 11 till 
ytvattentäkten Vättern.  

Utgångspunkten är naturligtvis att inga utsläpp av PFAS ska ske och under normala 
förhållanden medför flygverksamheten i sig inte sådana utsläpp. Enligt 
Försvarsmakten innebär ansökan inga anläggningsåtgärder eller andra förändringar 
som direkt påverkar spridningen av PFAS. Föroreningssituationen inom 
flygplatsområdet, t.ex. i anslutning till brandövningsplatser, är dock en del av 
verksamheten som ska belysas och beaktas i tillståndsprövningen. 

Det finns PFAS-föroreningar i grundvattnet på flygplatsområdet. Med tanke på 
spridningsrisken via grundvatten och dagvatten kan det med nuvarande 
kunskapsläge med fog antas att dessa föroreningar utgör en väsentlig källa till den 
PFAS som förekommer i Bottensjön. För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
följs är det enligt Miljöprövningsdelegationens mening nödvändigt att föreskriva 
villkor om skyddsåtgärder och försiktighetsmått avseende PFAS i ett tillstånd till 
flygplatsverksamheten. I nuläget är dock underlaget för sådana villkor otillräckligt, 
även om det bör finnas goda möjligheter att minska utsläpp av PFAS 11 (inklusive 
PFOS) från flygplatsområdet (se t.ex. Naturvårdsverkets rapport 6871, Vägledning 
om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar inom förorenade områden). 
Hur detta ska göras behöver utredas närmare. Se vidare nedan om U2. 

Buller 
En flygplats innebär bullerpåverkan inom ett stort område. Den verksamhet som 
pågår i dag ger upphov till buller i omgivningen. Den ansökta verksamheten 
kommer att innebära ytterligare störningar. Samtidigt kan konstateras att 
verksamheten är av riksintresse för totalförsvaret. Utifrån de begränsningar som 
ställs i villkor när gäller områden för viss flygverksamhet, tider och perioder, antal 
tillfällen och krav på bullerisoleringsåtgärder (villkor 2, 3, 4 och 5) anser 
Miljöprövningsdelegationen att störningen inte är större än den kan accepteras (se 
även motivering till villkor 2, 4 och 5 nedan). 

Några ytterligare begränsningar vad gäller bullerskyddskyddsåtgärder för 
närboende och andra störningskänsliga verksamheter eller andra restriktioner i 
övrigt är inte påkallade även om det finns andra bullrande verksamheter, såsom 
flygskjutmålet Hammaren, Provplats Karlsborg, m.fl., i ett större område. 
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Olycksrisker 
De största riskerna med verksamheten bedöms vara ett större bränsleläckage, en 
brandssläckningsinsats eller ett haveri med flygplan eller helikopter. Ett haveri kan 
medföra allvarliga skador på människor men även på Vättern och Bottensjön. 
Risken för ett haveri får ändå anses så liten att den inte kan ligga till grund för ett 
avslag på ansökan. För att minimera konsekvenserna av en större olycka eller 
brand ska det finnas en beredskapsplan (se villkor 11). 

Vilka villkor behövs för tillståndet? 

Med anledning av redovisade förslag till villkor och remissinstansernas synpunkter 
samt Försvarsmaktens bemötande gör Miljöprövningsdelegationen följande 
överväganden när det gäller villkor för verksamheten. De villkor som är av 
karaktären standardvillkor och överensstämmer med vad som är brukligt vid den 
här typen av verksamhet med liknande storlek och omgivning motiveras inte 
närmare. 

Villkor 2 – Flygrörelser 
Länsstyrelsen har föreslagit ett villkor som innebär att större delen av in- och 
utflygningarna sker inom bestämda områden. Försvarsmakten godtar detta villkor 
med tillägget att det därutöver ska kunna ske rörelser utanför bestämda områden 
om det krävs p.g.a. flygsäkerheten.  

Att reglera in- och utflygningsvägarna samt områden där nödträningsvarv och 
trupplyft får bedrivas bedöms minska risken för störning. De tillfällen då in- och 
utflygningsvägarna inte kan klaras p.g.a. flygsäkerheten bör inte räknas in i de 
90 % av in- och utflygningar som ska klaras inom flygvägarna.  

Villkor 4 – Flygrörelser, begränsning av verksamhetstiden 
4 a 

Länsstyrelsen har föreslagit ett villkor som begränsar viss typ av flygverksamhet. 
Försvarsmakten har motsatt sig begränsningen som innebär att denna 
flygverksamhet inte får ske på söndagar. De framhåller att det finns behov av att 
nyttja flygplatsen även på söndagar. 

Det bedöms som rimligt att Försvarsmakten under större delen av året ska kunna få 
öva på söndagar. Under sommarperioden då många människor är lediga och vistas 
utomhus, dvs. perioden 1 juli–15 augusti, bör dock flygverksamheten vanligtvis 
inte tillåtas på söndagar. Tillsynsmyndigheten ges rätt att medge undantag enligt 
vad som framgår av villkoret. 

4 b 

Både Länsstyrelsen och FIHM har framfört att det är viktigt att begränsa 
lågflygningen och Karlsborgs kommun har framhållit att det är viktigt att bl.a. 
undvika flygning nattetid. Försvarsmakten menar dock att lågflygning även sker 
med fallskärmsfällning nattetid mellan Karlsborg flygplats och Flugebyn 30–40 
nätter om året och de fyra nätter som Länsstyrelsens föreslagit är allt för 
begränsande.  

Det är särskilt viktigt att bullerpåverkan under natten begränsas då sömnen, och 
den återhämtning människan behöver nattetid, är av stor betydelse ur 
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hälsoskyddssynpunkt. De övningar med fallskärmshoppning som planeras att 
genomföras kan dock godtas.  

Villkor 5 – Buller 
Det är otvivelaktigt så att buller är en av de mest påtagliga störningarna för de 
människor som bor i närheten av en flygplats. Försvarsmakten har dock inte 
föreslagit något villkor för bullerbegränsande åtgärder och de motsätter sig det 
villkor som Länsstyrelsen förslagit. Försvarsmakten menar att Karlsborgs flygplats 
inte är en flygflottilj och att den verksamheten som planeras vid Karlsborgs 
flygplats är intermittent.  

Miljöprövningsdelegationen kan konstatera att Försvarsmakten ansökan avser 
9 600 flygrörelser per år samt 1 000 trupplyft och nödträningsvarv per år. 
Tillståndet medger denna omfattning av flygverksamhet årligen och är inte 
begränsad till att ha färre rörelser vissa år. Att verksamheten är ojämnt fördelad 
över längre tid bör inte ligga till grund för att underlåta krav på 
bullerskyddsåtgärder. Delegationen kan inte spekulera i hur denna periodvis 
återkommande verksamhet skulle kunna fördelas. Vidare noteras att 
bullerstörningar och det stora antalet rörelser var skäl som låg till grund till att 
Länsstyrelsen ansåg att verksamheten behövde tillståndsprövas och som 
tillsynsmyndigheten (dåvarande Generalläkaren) hänvisade till i sin motivering då 
de beslutade om att förelägga Försvarsmakten att söka tillstånd.  

Det kan konstateras att Karlsborgs flygplats är en militär flygplats men ingen 
flottiljflygplats. Andelen flygningar med JAS kommer i sammanhanget vara 
relativt liten medan andelen rörelser med transportflyg och helikopter, dvs. 
verksamheter som är vanligt förekommande på civila flygplatser, kommer 
dominera. Det är rimligt att Försvarsmakten låter bullerisolera de 
bostadsbyggnader och vård- och undervisningslokaler som utsätts för höga 
bullernivåer utomhus, så att bullernivån inomhus blir godtagbar. Villkoren är i linje 
med de krav som ställs på civila flygplatser t.ex. Arlanda, Landvetter och 
Trollhättan-Vänersborg. Försvarsmakten har inte visat att dessa krav är obehövliga 
eller oskäliga för den planerade verksamheten vid Karlsborgs flygplats. 

Villkor 6 – Fladdermöss 
Försvarsmakten motsätter sig Länsstyrelsens förslag på villkor rörande belysning 
för att minska påverkan på barbastellkolonin. De anser att belysningen från 
flygplatsen är underordnad påverkan på barbastellen i jämförelse med andra 
ljuskällor i området. 

Allmänt sett har belysning en allvarlig påverkan på en fladdermuskoloni. 
Nuvarande flygplatsbelysning medför en onödigt stor ljusstörning. Det kan inte 
uteslutas att det finns risk för påverkan från flygplatsbelysningen och bästa teknik 
används inte för närvarande. Försvarsmakten behöver arbeta med att minimera 
påverkan av ljusstörningarna. Detta kan de bl.a. göra genom att inventera vilka 
ljuskällor som stör och åtgärda det, och att anpassa belysningen i samband med 
ombyggnaden av flygplatsljussystemet. Försvarsmakten behöver även kontinuerligt 
arbeta för att minimera ljuspåverkan allt eftersom ny kunskap fås samt för att 
förhindra att störande ljus installeras. Det är känt att fladdermuskolonin har sin 
sommarkoloni ett par mil söder om flygplatsen. En mörk flygkorridor mellan 
övervintringsplatsen Karlsborgs fästning och sommarkolonin främjar barbastellen. 
Eventuellt behöver hänsyn tas till denna korridor.  
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Miljöprövningsdelegationen anser att även om det finns annan belysning i 
anslutning till fästningen, som har en större negativ påverkan på barbastellen än 
vad belysningen vid flygplatsen har, så ska försiktighetsprincipen tillämpas. 
Dessutom är fladdermuskolonin skyddad genom Natura 2000-bestämmelserna. 
Detta motiverar ytterligare att krav på att minimera påverkan behöver ställas.  

Tillsynsmyndigheten ska ges möjlighet att föreskriva ytterligare villkor för att 
begränsa ljuspåverkan på fladdermuskolonin. 

Villkor 9 – Oljeavskiljare utomhus 
Försvarsmakten har föreslagit ett villkor om att det ska finnas oljeavskiljare vid 
klargöringsplattor med drivmedelshantering. FIHM anser att villkoret bör 
formuleras så att krav även ställs på att andra ytor, såsom uppställningsplatser för 
tankfordon och andra jämförbara ytor med dagvatten som kan vara förorenat av 
petroleumprodukter, ska vara anslutna till oljeavskiljare.  

Miljöprövningsdelegationen delar FIHM:s bedömning att villkoret med krav på 
oljeavskiljare inte ska begränsas till klargöringsplattor med drivmedelshantering då 
det även kan finnas andra ytor som behöver förses med motsvarande skydd. En viss 
risk att dagvattnet kan vara förorenat med petroleumprodukter kan finnas på ett 
antal ytor, men risken behöver vara av betydelse för att det ska vara skäligt att 
ställa krav på att installera oljeavskiljare. Vilka brunnar som ska förses med 
oljeavskiljare ska därför ske i samråd med tillsynsmyndigheten som även ges 
delegation att besluta var oljeavskiljare ska placeras för det fall Försvarsmakten 
och tillsynsmyndigheten är av olika uppfattning. En skälighetsbedömning ska 
göras. 

Villkor 11 – Beredskapsplan 
Synpunkter har framförts om risker för haveri och brand på flygplatsen och det 
finns anledning att ställa krav på en beredskapsplan, inte minst med tanke på 
närheten till Vätten som är en vattentäkt. Vättern nyttjas i dag av ca 250 000 
personer och antalet förväntas öka. Det behöver finnas en god beredskap i händelse 
av brand så att brandsläckningsmedel och annat släckvatten förhindras att nå yt- 
och grundvatten. Inom flygplatsen kan även förväntas att större mängder bränsle 
och andra flytande kemikalier hanteras eller lagras och dessa kan förorena yt- och 
grundvatten i händelse av olycka. För att minska de negativa konsekvenserna av 
brand eller olycka behöver det finnas en beredskapsplan som hålls aktuell. 

Villkor 12 – Samarbetsorgan 
Villkor om samarbets- eller informationsorgan är vanligt förekommande i tillstånd 
för flygplatser. I aktuellt fall har både Karlsborgs och Hjo kommuner framfört viss 
oro över hur flygplatsverksamheten kan komma att påverka respektive kommun. 
Ett samarbetsorgan främjar informationsutbytet mellan olika parter och bidrar till 
ökad kunskap och förståelse för olika intressen samt kan minska eventuell friktion 
mellan olika parter. Försvarsmakten är den som är sammankallande. Hur ofta 
möten bör hållas kan variera över tid. Utgångspunkten bör dock vara minst en gång 
vart annat år. 

Villkor 13 – Kontrollprogram 
Försvarsmakten motsätter sig att kontrollprogrammet ska omfatta kontroll av buller 
och kontroll av påverkan på fladdermuskolonin. Miljönämnden östra Skaraborg har 
framförts att kontrollmätning av buller bör genomföras.  
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Bullerpåverkan från flygplatsen är omfattande och kontrollprogrammet behöver 
åtminstone omfatta årliga beräkningar av bullerspridningen som flygverksamheten 
genererat det gångna året. Vanligtvis räcker det att genomföra bullerberäkningar, 
de är ofta tillförlitliga. Med visst intervall kan det dock finnas anledning att ställa 
krav på mätningar för att konfirmera att rätt indata används vid beräkningarna. Hur 
ofta en sådan mätning är relevant att genomföra kan variera över tid och regleras 
lämpligen vid behov i kontrollprogrammet.  

I kontrollprogrammet behöver även särskilt följas upp hur fladdermössen rör sig 
och hur de påverkas av de åtgärder som vidtas för att minska ljusstörningen. 
Betydelsen av uppföljning har även tagits upp i rapporten som är bifogad till 
ansökan (Inventering av barbastell vid Karlsborgs fästning och flygplats, 
underbilaga 2 FM2014-2543:9). Även kontroll av utsläpp till dagvatten är av 
särskild vikt för denna verksamhet med tanke på den mängd urea, glykol, metaller 
och PFAS som leds bort via dagvattensystemet.  

En prövotid ska gälla för dagvattenrening, PFAS, brunnar inomhus till 
dagvatten, spillvatten och kadmium i tvättvatten 

Aktion Rädda Vättern m.fl. har framfört kritik mot att Försvarsmakten inte 
besvarat samtliga kompletteringskrav som Miljöprövningsdelegationen ställt. Det 
är emellertid upp till sökanden att redovisa de handlingar de vill åberopa för 
prövningen. Delegationen har att ta ställning till det material som kommit in och 
utifrån det ta ställning till om tillstånd kan ges eller inte. Efter att tillåtligheten 
avgjorts, se ovan, kan kvarstående osäkerheter i underlaget i vissa fall läkas genom 
att ställa krav på utredningar under en prövotid. 

När det gäller utsläppet till vatten är underlaget i detta fall inte tillräckligt för att 
ligga till grund för slutliga villkor. Därför är det nödvändigt med en prövotid med 
relativt omfattande utredningsuppdrag. 

U1 – Dagvattenrening 
Både Länsstyrelsen och FIHM har framhållit att frågan om dagvatten behöver 
utredas. Försvarsmakten motsätter sig utredningskrav för dagvatten. 

Större delen av flygplatsområdet avvattnas via Kärnebäcken till Bottensjön. Någon 
dagvattenanläggning i form av dammar eller liknande innan dagvattnet släpps ut i 
Kärnebäcken saknas i dagsläget, trots att verksamheten hanterar stora mängder 
urea och glykol som kan leda till övergödning och syrebrist. Även metaller, olja 
och bränslerester leds, eller kan förmodas ledas, till Kärnebäcken. 
Flygplatsverksamhetens dagvatten behöver sannolikt renas och luftas i ett 
dagvattendammsystem eller annan reningsanläggning innan det släpps till ut i 
Kärnebäcken. En damm eller reningsanläggning bidrar även till ökad möjlighet att 
begränsa utsläpp av miljöfarliga ämnen i händelse av en olycka eller liknande. 
Även andra reningstekniker kan vara aktuella. Försvarsmakten behöver därför 
utreda hur en reningsanläggning kan utformas och vilka reningsresultat som kan 
uppnås samt vad det skulle innebära för vattenkvaliteten i Kärnebäcken och 
Bottensjön. Utredningen ska även visa vilka krav på utsläpp till Kärnebäcken som 
är rimliga att klara. Då det underlag som redovisats i ansökningshandlingarna 
beträffande utsläpp till Kärnebäcken och Bottensjön är litet behöver en mer 
omfattande kontroll genomföras under en period. Kontrollen syftar till att bidra 
med bättre underlag för att kunna bedöma behovet av rening och för hur reningen 
för dagvattnet bäst bör utformas. 
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Då det befintliga underlaget för vilka mängder och halter av föroreningar som leds 
bort från flygplatsen är bristfälligt, samtidigt som reningen av dagvattnet i dag kan 
antas vara otillräcklig, anser Miljöprövningsdelegationen att krav på utredning är 
befogad. 

Detaljerna kring de provtagningar som ska utföras utformas bäst av sökanden i 
dialog med tillsynsmyndigheten. En provtagningsplan ska tas fram som belyser  

• dels var prover ska tas (identifierade provtagningspunkter) för att 
säkerställa att provtagning kan ske på samma ställe och möjliggöra 
uppföljning och jämförelser från gång till gång. 

• dels provtagningsmetod (t.ex. om provtagning ska ske enligt någon speciell 
standard, hur mycket vatten och i vilka typer av flaskor som prov behöver 
tas ut kopplat till analysmetod för respektive parameter). 

• dels vilket provtagningsintervall som ska tillämpas (stickprov eller 
flödesproportionellt samlingsprov). Nämnas kan också att nederbörden har 
betydelse för föroreningsmängderna i utgående dagvatten. Torrare perioder 
följt av regn kan påverka föroreningsmängderna. Vid vilket tillfälle man 
tar ett prov på utgående dagvatten kan därför få stor effekt på vilka 
analyssvar man får. För att kunna jämföra utsläppsvärden från gång till 
gång är det också värdefullt med en notering om hur vädret har varit, inte 
bara vid själva provtagningen utan även ett par dagar innan 
provtagningstillfället. 

• dels provtagningsperioder. För att få ett någorlunda säkerställt 
årsmedelvärde krävs i regel 10–12 provtagningstillfällen per år alternativ 
intensifierad provtagning under vinterhalvåret. 

Tillsynsmyndigheten ska ges tillfälle att lämna synpunkter på provtagningsplanen. 

U2 – PFAS 
Genomgående har påtalats riskerna med PFAS-föroreningarna på flygplatsområdet 
och spridningarna av dem. Försvarsmakten framhåller att flera utredningar är 
gjorda och att utredningar kommer att göras. De anser inte att frågan om PFAS ska 
regleras i tillståndet utan bör i stället hanteras inom ramen för tillsynen. 

Försvarsmakten har genomfört flera utredningar inom området och det har då 
konstaterats att området är påverkat av PFAS på flera olika platser och att en 
spridning av PFAS främst sker via ytvatten till Bottensjön. Inom området finns 
flera s.k. hot-spots som är kraftigt förorenade av PFAS.  

Försvarsmakten redovisade en ny utredning den 30 maj 2018 främst gällande den 
”nya” brandövningsplatsen. Beräkningar av transporthastigheten via grundvattnet 
visar att det handlar om en långsam föroreningstransport och en liten risk av 
negativ påverkan på recipienten Bottensjön i ett kortare tidsperspektiv (<100 år). 
Spridningen av PFAS med ytvattnet sker via diken på området, som leder vattnet 
mot Kärnebäcken som i sin tur mynnar i Bottensjön. Resultaten från de analyserade 
ytvattenproverna visade förhöjda halter PFAS 11 i de provtagna dikena. 
Slutsatserna från tidigare riskbedömning kvarstår, nämligen att effekter på 
vattenlevande organismer i Kärnebäcken inte kan uteslutas på lång sikt. I 
utredningen föreslås att en åtgärd som förhindrar att vatten från dikena når 
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Kärnebäcken kan vara ett alternativ för att på kort sikt minska 
föroreningsspridningen till Bottensjön via ytvatten. 

Miljöprövningsdelegationen anser att samtliga frågor som är av större vikt ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt ska lyftas vid en tillståndsprövning och att det i 
samband med det behöver utredas vilken påverkan flygplatsen och 
flygplatsområdet har på omgivningen. För att begränsa påverkan på omgivningen 
behöver vanligtvis villkor kopplas till tillståndet. I detta fall rör det sig om 
markföroreningar av PFAS som påverkar omgivningen via vatten och det finns 
skäl att ställa krav på att minska spridningen av PFAS i samband med 
tillståndsprövningen av verksamheten. Denna fråga måste dock först utredas vidare 
av Försvarsmakten innan beslut om eventuella villkor för att minska PFAS-
spridningen kan fastställas. 

Möjliga åtgärder för att förhindra pågående och framtida spridning av PFAS från 
de olika förorenade områdena till både grundvatten och ytvatten behöver utredas. 
Utredningen ska omfatta åtgärder för att minska både kort- och långsiktig spridning 
från s.k. hot-spots samt möjliga åtgärder för att minska spridning via ytvatten. Det 
kan gälla både att minska mängden förorenat ytvatten (t.ex. övertäckning, jordtvätt, 
översyn av diken) och att rena ytvattnet med t.ex. kolfilter. Vilken eller vilka 
tekniker eller åtgärder som lämpar sig bäst behöver utredas av Försvarsmakten. 

Länsstyrelsen har specialkompetens om PFAS, varför den utvidgade kontrollen ska 
genomföras i dialog med både tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

U3 – Brunnar inomhus till dagvatten 
Avlopp från brunnar inomhus i verkstadslokaler, garage och liknande bör i 
normalfallet inte ledas ut till omgivningen varken direkt eller via oljeavskiljare. Det 
är oklart vilket föroreningsinnehåll vattnet har och vilka mängder det är fråga om. 
Försvarsmakten behöver därför utreda detta. Utifrån vad som framkommer av 
utredningen om spillvattnets föroreningsinnehåll och mängd kan det finnas skäl att 
installera någon form av reningsutrustning. Om det finns en brunn i en byggnad 
utan någon rening, förutom oljeavskiljare, finns det även risk att flytande 
miljöfarliga ämnen når naturen, t.ex. på grund av olycka. Dessa risker behöver 
utredas och förslag på skyddsåtgärder behöver förslås. I det fall Försvarsmakten 
väljer att plugga avloppet eller motsvarande så behöver de inte genomföra någon 
provtagning av spillvattnet eller genomföra de andra delmomenten i utredningen.  

U4 – Spillvatten 
FIHM har framhållit att spillvatten från spolhallen kan innehålla höga halter av 
föroreningar. 

Det är oklart vilka mängder och halter av föroreningar som spillvattnet innehåller 
där det ansluts till det allmänna spillvattennätet. Det är även oklart vilka halter och 
mängder av föroreningar som de olika delströmmarna har till det interna 
spillvattennätet. I flygplatsens årsrapport för 2016 uppges att den rekommenderade 
halten för oljeindex, kadmium, koppar och zink överskreds i spillvatten från 
spolhall. I årsrapporten för 2017 uppges att det förekommer höga halter av zink. 
Med rekommenderade halter menas förmodligen de som anges i P95 ”Råd vid 
mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet” från 2012.  
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Fokus ska vara att utreda metaller, i synnerhet kadmium, eftersom det ofta 
förekommer i avloppsvatten från flygplatser, samtidigt som mängden kadmium till 
spillvattennätet från flygplatsverksamheter bör vara mycket låg. I det fall även 
delströmmar av dagvatten är kopplat på spillvattennätet bör även PFAS 11 
analyseras då det finns flera platser inom området som är PFAS-förorenade. 

U5 – Kadmium i tvättvatten 
FIHM har framhållit att tvättvatten från arbetskläderna kan innehålla kadmium och 
att tvättvattnet därför bör ha någon form av rening innan det släpps till 
spillvattennätet. Försvarsmakten motsätter sig ett sådant krav då samtliga 
arbetskläder på flygplatsen inte innehåller kadmium. De uppger att tidigare 
undersökningar visar att det enbart är kläder som har varit i kontakt med militära 
flygsystem, exempelvis flygteknikers arbetsdräkter, som visar förhöjda halter av 
kadmium.  

Eftersom det kan finnas förhöjda halter av kadmium i tvättvattnet från t.ex. en 
flygteknikers arbetskläder behöver frågan utredas. Utredningen begränsas till att 
avse tvättvatten från flygteknikers arbetskläder och andra textilier som kan ha 
förhöjda halter av kadmium.  

När får tillståndet tas i anspråk? 

Ett verkställighetsförordnande är ur processuell synvinkel ett undantag från 
huvudregeln att ett avgörande ska ha fått laga kraft innan ett tillstånd får tas i 
anspråk. Högsta domstolen har uttalat (se NJA 2012 s. 623) att det är 
verksamhetsutövaren som ska visa på konkreta skäl för ett 
verkställighetsförordnande och ange vilka beaktansvärda nackdelar som är 
förknippade med att tillståndet inte kan tas i anspråk omedelbart och vad som kan 
bli följden av att verksamheten förskjuts framåt i tiden. Verksamhetsutövarens 
intresse måste med viss marginal väga tyngre än de intressen som talar för att ett 
lagakraftvunnet avgörande bör föreligga innan verkställighet får ske. Särskild 
hänsyn ska tas till de skador på miljön som kan uppstå om tillståndet omedelbart 
tas i anspråk och de möjligheter som finns att läka sådana skador om 
tillståndsbeslutet upphävs eller ändras. 

Försvarsmakten anför att prövningen har pågått länge och att det är av stor 
betydelse att kunna nyttja flygplatsen i avsedd omfattning p.g.a. den ändrade och 
skärpta inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet enligt beslut och direktiv från 
regeringen. Länsstyrelsen anser att verkställighetsförordnande inte bör ges då det 
finns många motstående intressen i området. 

Den sökta verksamheten innebär bl.a. en omfattande bullerpåverkan på 
omgivningen. Natura 2000 och miljökvalitetsnormer för vatten berörs. Alltså 
aktualiseras flera sakfrågor av stor vikt där det finns motstående intressen. Trots 
Försvarsmaktens viktiga samhällsuppdrag har det som myndigheten framfört inte 
sådan tyngd att verkställighetsförordnande kan beviljas. 

Sammanfattande bedömning 

Den ansökta verksamheten på Karlsborgs flygplats innebär en betydande påverkan 
på människors hälsa och miljön utifrån flera aspekter. Den mest uppenbara 
påverkan är buller. Vidare måste hänsyn tas till framför allt konkurrerande anspråk 
på riksintresse, fladdermuskolonin på det närliggande Natura 2000-området 
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Karlsborgs fästning och förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för 
vatten avseende PFAS. Miljöprövningsdelegationen anser att verksamheten är 
tillåtlig med de villkor som föreskrivs. Därför ska såväl Natura 2000-tillstånd som 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet ges. 

Information 
Varje år ska verksamhetsutövaren senast den 31 mars lämna en miljörapport till 
tillsynsmyndigheten. Miljörapporten ska lämnas elektroniskt via Svenska 
miljörapporteringsportalen, https://smp.lansstyrelsen.se (se 26 kap. 20 § 
miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter [NFS 2016:8] om miljörapport). 

Den som har tillstånd ska betala en årlig prövningsavgift. Avgiften ska betalas från 
och med det kalenderår som följer efter det att tillståndet gavs. Avgiften ska betalas 
efter beslut av Länsstyrelsen (se 2 kap. förordningen [1998:940] om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken).  

Om verksamheten ska ändras kan det krävas ett helt nytt tillstånd, ändringstillstånd 
eller anmälan till tillsynsmyndigheten (se 1 kap. 4 och 11 §§ 
miljöprövningsförordningen [2013:251]). 

Det kan krävas tillstånd för att transportera avfall som har uppkommit i en 
yrkesmässig verksamhet. T.ex. krävs tillstånd för att transportera mer än 100 kg 
eller 100 liter farligt avfall (se 36 § avfallsförordningen [2011:927]). 

Detta tillstånd innebär inte att verksamhetsutövaren slipper krav som följer av 
andra bestämmelser, exempelvis enligt 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet, 
kulturmiljölagen (1988:950), luftfartslagen (2010:500) eller plan- och bygglagen 
(2010:900). Det kan handla om att det också är nödvändigt med tillstånd till eller 
anmälan av vattenverksamhet eller bygglov.  

Alla som bedriver eller har bedrivit en miljöfarlig verksamhet ansvarar för 
efterbehandling av mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar 
som är förorenade. Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta 
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening som kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön (se 2 kap. 8 § och 10 kap. miljöbalken). 

 

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har Anders Hjalmarsson, ordförande, och 
Marika Lundmark, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av 
Lena Niklasson, miljöhandläggare. 
 
 
 
Anders Hjalmarsson  Marika Lundmark 
 
 
Detta beslut har godkänts digitalt. Det saknar därför namnunderskrifter. 
 
  

https://smp.lansstyrelsen.se/
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Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut 

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län,  
403 40 Göteborg. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen. 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 13 mars 2019. 

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet 
dock ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 27 februari 2019. 

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange 

- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, 

- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendets diarienummer, samt 

- hur du anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras. 

 
Bilaga 

1. Karta över in- och utflygningsvägar 
2. Karta över områden för nödträningsvarv och trupplyft 

 
 
Sändlista 
Externt 

• Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se  
• Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se  
• Länsstyrelsen/Enheten för miljötillsyn, 

miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se  
• FIHM, exp-fihm@mil.se  
• Miljönämnden östra Skaraborg, info@miljoskaraborg.se  
• Karlsborgs kommun, kommun@karlsborg.se  
• Hjo kommun, kommunen@hjo.se  
• Skaraborgs Naturskyddsförening, c/o Ulla Kjellander, 

ulla.kjellander@gmail.com  
• Aktion Rädda Vättern m.fl., christer.haagman@gmail.com  
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Streckat område i figuren nedan är in- och utflygningsvägar för stridsflyg samt 
skol- och sambandsflyg. 

 

 

Streckat område i figuren nedan är in- och utflygningsvägar för transportflyg. 
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Streckat område i figuren nedan är flygningsvägar för helikopter. 

 

 

 

 



 

    

   

 

Begränsningslinje för nödträningsvarv helikopter 

 

 

 

 

Begränsningslinje för varv vid trupplyft 
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