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2. Kaisu Akselsdotter 

Johan III:s Väg 19F 
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Se vidare sid. 52 

 

MOTPART 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

403 40 Göteborg 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2016-05-18 i ärende nr 551-12463-

2012, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren i Karls-

borgs kommun  

______________________ 

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS YTTRANDE 

Mark- och miljödomstolen överlämnar enligt 21 kap. 7 § 2 st 3 p. miljöbalken målet 

till regeringen till prövning. 

 

A. Mark- och miljödomstolen föreslår att överklagandena från Anton Sällberg,  

Erika Danielsson, Erik Persson Fernholm, Dennis Cantoreggi, Ylva Floreman, 

Tommy Hjalmarsson, Adam Lundberg, Isa Aspgård, Jenny Cleveson, Aktion 

Rädda Vättern, Breviks Hembygdsförening, Fältbiologerna, IKFF Motalakret-

sen, Karlsborgsbygdens LRF, Miljöpartiet Karlsborg, Naturskyddsföreningen 

Askersund, Naturskyddsföreningen Skaraborgs län, Naturskyddsföreningen 

Örebro län, Naturskyddsförening Östergötlands län, Urbergsgruppen Grenna, 



  Sid 2 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT YTTRANDE 
 

M 2374-16 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Vänsterpartiets partiförening i Jönköping och Västanviks samfällighetsför-

ening ska avvisas. 

 

B. Vid prövning i sak föreslår mark- och miljödomstolen att regeringen, med 

avslag till överklagandena i övrigt, förordnar om följande ändringar i miljö-

prövningsdelegationens beslut. 

a. Tillståndstiden ändras så att tillståndet gäller till tio år efter regering-

ens beslut. 

 

b. Tillståndet ändras så att det avser 50 kalenderdagar per år. 

 

c. Villkor 2 ges följande lydelse.  

2.  Flygskjutövningar får bedrivas högst 50 dagar per år. Under dessa 

dagar får övningarna i flygvarven pågå högst fyra timmar per dag. 

Vid helikopterövningar och beredskapsövningar får verksamheten 

pågå under längre tid än fyra timmar. 

 

d. Villkor 3 ges följande lydelse.  

3.  Flygskjutövningar får bedrivas högst 20 kvällar per år kl. 17.00 - 

22.00 under högst två timmars verksamhet i flygvarven per 

kväll. Kvällarna ingår i totalramen om 50 dagar per år. Ett kvälls-

pass får genomföras som en förlängning med max två timmars 

verksamhet i flygvarv av ett dagpass. 

 

e. Villkor 6 ges följande lydelse.  

6. Övningsuppehåll ska gälla från och med den 1 april till och med 

den 15 september samt från och med den 23 december till och 

med den 6 januari för allt flyg och all skjutning inklusive bered-

skapsövningar. Tillsynsmyndigheten har rätt att medge fem extra 

övningsdagar under tiden den 1 april till den 15 maj om isläggning 

vid målet hindrar verksamhet efter 15 mars. 

 

f. Villkor 11 ges följande lydelse.  

Försvarsmakten ska senast ett år efter att tillståndet tagits i anspråk 

till Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisa en utredning som 

omfattar: 

- Förekomst, avseende mängd, föroreningsinnehåll och spridning, 

av ammunitionsrester i målområdet, inklusive förekomst av am-
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munitionsrester innefattande explosionsrisk som omöjliggör sane-

ring av hittills utskjutna ammunitionsrester och annat avfall i mål-

området.  

- En tidsatt plan för sanering av befintliga ammunitionsrester som 

med tillgänglig teknik är möjliga att sanera. Av planen ska framgå 

vilka rester, som på grund av säkerhetsrisker och med tillgänglig 

teknik inte kan saneras, måste lämnas kvar i området samt vilka 

åtgärder som föreslås för att minska miljörisker förknippade med 

dem. 

 

Försvarsmakten ska årligen, i den utsträckning det är tekniskt möj-

ligt, sanera målområdet från under det gångna året utskjutna ammu-

nitionsrester. Planerade och vidtagna saneringsåtgärder ska fortlö-

pande redovisas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

 

Regeringen överlåter åt Länsstyrelsen i Västra Götalands län att före-

skriva vad som ska gälla i fråga om saneringens utförande.  

  

g. Villkor 15 ges följande lydelse 

Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

Programmet ska bland annat ange hur verksamheten kontrolleras 

med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. 

Kontroll som ska ingå är bland annat  

- redovisning av vilka datum och klockslag flygning sker,  

- antal pass de aktuella dagarna och varaktigheten för flygpassen,  

- antalet flygtimmar med respektive luftfartyg,  

- flygvägar,  

- skott per år av olika kategorier,  

- antal flygvarv med olika luftfarkoster och typ av varv samt  

- kontroll av bullerpåverkan vid bostäder från förekommande luft-

farkoster och skjutningar mätt och utvärderat på för resp. buller-

slag relevant sätt.  

Uppföljning ska också göras av verksamhetens påverkan på naturty-

per och typiska arter inom Natura 2000-områdena inklusive näbbsik-

lekplatsen. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyn-

digheten senast sex månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. 
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BAKGRUND 

Länsstyrelsen i dåvarande Skaraborgs län lämnade den 16 juni 1997 tillstånd enligt 

miljöskyddslagen för FMV:ProvFFK:s provningsverksamhet i Karlsborgs, 

Askersunds och Motala kommuner. För tillståndet gäller bl.a. följande villkor. 

1. Om inte annat följer av vad nedan sägs skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt 

åtar sig. 

2. Skjutning, sprängning eller flygprovning får inte ske under följande tider: 

5 jan kl. 1200 - 7 jan kl. 0700 

Skärtorsdag kl. 1600 - dag efter annandag påsk kl. 0700 

Dag före midsommarafton kl. 1600 - måndag efter helgen kl. 0700 

23 dec kl. 1600 - 27 dec kl. 0700 

30 dec kl. 1600 - 2 jan kl. 0700 

3. Skjutning med grovkalibriga vapen, sprängningar liksom flygprovning får ej ske un-

der en period om fyra veckor, huvudsakligen förlagd till juli månad ("industrise-

mestern"), ej heller under tiden från den 23 december till den 7 januari. Sommarup-

pehållet bör samordnas med Försvarsmaktens uppehåll. 

4. Skjutning, sprängning samt flygprovning skall undvikas då vädersituationen är sådan 

att störningen kan förutsägas bli onormalt omfattande. 

11. Flygprovning över Vättern skall utföras på sådant sätt att beräknat flygbuller över 

tätort ej överstiger 70 dBA som max värde. 

14. Anflygning mot målen Axstål (Svanvik 1:403) och Hammaren/Enebågen 1:2 - Sidön 

med däremellan belägna Nordviken får endast ske vardagar mellan kl. 0800 och 

1600. Anflygning på en höjd <500 meter får ske 20 dagar/år med maximalt 2 

pass/dag om fattande maximalt 1,5 timme/pass. Om särskilda skäl föreligger kan till-

synsmyndigheten bevilja att provningen får utsträckas till kl. 20.00. Anflygningen 

skall påbörjas över Vättern österifrån minst 1 km från strandlinjen och anflygnings-

vägar skall redovisas för godkännande till tillsynsmyndigheten senast den 1 april 

2000. För övrigt skall de försiktighetsåtgärder som angivits i utredningen beaktas.  

15. Totala antalet dagar då provning enligt punkt 10 och 14 utsträcks till klockan 2000 

får ej överstiga 10 per år. 

 

Generalläkaren har med stöd av delegationsförordnande meddelat följande fö-

reskrift med anledning av villkor 14.  

Verksamheten ska dokumenteras genom registrering av de tillfällen när flygbanor 

lägre än 500 meter vid anflygning mot målen Axstål (Svanvik 1:403) och Hammaren 

Enebågen 1:2 - Sidön med däremellan belägna Nordviken används. Av registreringen 

ska framgå vilket datum flygningen sker, vilket klockslag, antal pass den aktuella da-

gen samt varaktigheten för flygpasset. 

Registrering av ljudnivån över tätort, mätt som dBA, ska göras och redovisning av 

resultatet ska ske till Generalläkaren. Denna registrering av ljudnivån samt ovan be-

gärda registrering vid anflygning kan förslagsvis ske i den årliga miljörapporten. An-
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vändningen av de redovisade flygvägarna förutsätts uppfylla länsstyrelsens villkor att 

anflygning ska påbörjas över Vättern österifrån minst 1 km från strandlinjen. 

 

Försvarsmakten har genom anmälan till Generalläkaren den 8 oktober 2010 medde-

lat att Försvarsmakten, genom Skaraborgs flygflottilj F7 den 15 oktober 2010, äm-

nat överta ansvaret som verksamhetsutövare enligt miljöbalken för skjutmålet 

Hammaren.  

 

I det nu överklagade beslutet lämnade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrel-

sen i Västra Götalands län den 18 maj 2016 – med avslag till ansökan i övrigt och 

med giltighetstid till och med den 31 december 2026 – Försvarsmakten tillstånd 

enligt 9 kap. och 7 kap 28 b § miljöbalken  

- till befintlig och utökad verksamhet avseende anflygning mot mark- och sjömål 

på fastigheten Stora Enebågen 1:2 i och invid sjön Vättern i Karlsborgs kommun, 

flygskjutmålet Hammaren. 

- att bibehålla och nyttja befintligt skjutområde för flygfarkoster inom en utökad 

totalram från 20 till högst 30 kalenderdagar per år, med en totalram för ammunit-

ion av högst 44 000 skott finkalibrig ammunition, högst 25 000 skott grovka-

librig ammunition och högst 150 övningsraketer per år. 

 

För tillståndet har fastställts följande villkor.  

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

enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 

åtagit sig i ärendet. 

 

2. Flygskjutövningar får bedrivas högst 30 dagar per år. Under dessa dagar får 

övningarna pågå högst fyra timmar per dag. Vid helikopterövningar och be-

redskapsövningar får verksamheten pågå under längre tid än fyra timmar. 

 

3.  Flygskjutövningar får bedrivas högst 10 kvällar per år kl. 17.00 - 22.00 under 

högst två timmar per kväll. Kvällarna ingår i totalramen om 30 dagar per år. 

Ett kvällspass får genomföras som en förlängning med max två timmar av ett 

dagpass. 
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4. Flygskjutövningar får bedrivas måndag till torsdag kl. 09.00 - 17.00 samt fre-

dag kl. 09.00 - 12.00. Kvällsövningar får ske måndag och torsdag kl. 17.00 - 

22.00. Helgdagar inklusive helgdagsaftnar ska vara övningsfria. 

 

5. Flygskjutövningar ska undvikas då vädersituationen är sådan att störningen 

kan förutsägas bli onormalt omfattande. 

 

6. Övningsuppehåll ska gälla från och med den 1 maj till och med den 30 sep-

tember samt från och med den 23 december till och med den 6 januari för allt 

flyg och all skjutning inklusive beredskapsövningar. 

 

7. Antalet skott och flygvarv (JAS 39 Gripen och SK 60), flygtimmar (helikop-

ter) samt tillfållen (UAV 3) rar som högst uppgå till vad som anges nedan: 

 

Stridsflygplan högst 1 500 flygvarv under högst 

30 dagar per år, 25 000 skott 27 

min (automatkanon) 

  

Skolflyg högst 650 flygvarv under 

högst 20 dagar per år, 150 

skott Örak 6,3 cm (övningsra-

ket, fullkula). Varv 1, flygning 

över land, får användas högst 4 

dagar per år. 

  

Helikoptrar högst 30 timmar under högst 5 

dagar per år, 44 000 skott blyfri 

finkalibrig (AK5 och KSP) 

  

UAV 03 (eller dess motsvarig-
het) 

högst 20 flygpass under samman-

lagt högst 40 timmar per år  

 

8. Flygvarv för stridsflygplan och SK 60 får inte passera närmare Omberg än två 

kilometer. 

 

9. Ammunition som innehåller bly får inte användas. 

 

10. Vid skjutning från helikopter ska hylsor samlas upp i flygfarkosten. 

 

11. Verksamhetsutövaren ska senast två år efter att tillståndet tagits i anspråk re-

dovisa en utredning som omfattar: 

 förkommande föroreningar såsom bly, koppar med flera metaller från den 

samlade mängden gammal och nytillkommande ammunition inom målom-

rådet och 

 risken för läckage av förekommande föroreningar. 
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 en beskrivning av hur föroreningarna/avfallet sprids och var det ansamlas 

och om det finns risk för spridning och påverkan på närliggande badsträn-

der på kort och lång sikt. 

 de hälso- och miljömässiga riskerna till följd av föroreningar från ammuni-

tionen. 

 de tekniska och ekonomiska möjligheterna att sanera såväl gammal som 

nytillkommande föroreningar till följd av avfallsrester från ammunition 

från befintlig och sökt verksamhet. 

 tidsplan för åtgärdernas genomförande. 

 

Alternativt om det av skäl som tydligt ska framgå av utredningen inte bedöms 

genomförbart ska de tekniska och alternativa åtgärder för att begränsa risker-

na redovisas. 

    

Målsättningen ska vara att så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt be-

gränsa riskerna till följd av ammunitionen. 

 

12. Den närliggande badplatsen ska städas årligen i maj från eventuellt avfall 

från skjutverksamheten. 

 

13. Information om övningar ska vara lättillgängliga för berörd allmänhet. Ett 

förslag till utformning och hur detta ska ske ska tas fram efter samråd med 

tillsynsmyndigheten. 

 

14. Hantering av kemiska produkter inklusive farligt avfall ska ske på sådant sätt 

att risken för förorening av mark och vatten minimeras. 

 

15. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Pro-

grammet ska bland annat ange hur verksamheten kontrolleras med avseende 

på. mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Kontroll som ska ingå är 

bland annat redovisning av antalet flygtimmar med respektive luftfartyg, 

flygvägar och tillfällen, skott per år av olika kategorier, antal flygvarv med 

olika luftfarkoster och typ av varv samt kontroll av bullerpåverkan från före-

kommande luftfarkoster och skjutningar vid bostäder mätt som dBA. Upp-

följning ska också. göras av verksamhetens påverkan på naturtyper och ty-

piska arter inom Natura 2000-områdena inklusive studier inom området och 

kunskap om eventuell påverkan av näbbsiklekplatsen. Förslag till kontrollpro-

gram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att beslutet 

har vunnit laga kraft. 
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Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen av såväl För-

svarsmakten som ett hundratal motparter. Handläggningen i domstolen har dragit ut 

på tiden, främst pga. att domstolen förelagt Försvarsmakten att komplettera ansök-

ningen i ett antal avseenden. 

 

YRKANDEN M.M. 

Försvarsmakten har yrkat följande ändringar i miljöprövningsdelegationens beslut 

(fetstil = yrkad lydelse; överstruken text ska enligt yrkandet tas bort). 

1. Att tillståndsbeslutets andra stycke ändras enligt följande. 

Försvarsmakten medges tillstånd att bibehålla och nyttja befintligt skjutområde 

för flygfarkoster inom en utökad totalram från 20 till högst 50 30 kalenderdagar 

per år, med en totalram för ammunition av högst 44 000 skott finkalibrig ammu-

nition, högst 25 000 skott grovkalibrig ammunition och högst 150 övningsraketer 

per år. 

2. Att tidsbegränsningen av tillståndet upphävs eller, i andra hand, att tillståndet ska 

gälla intill den 31 december tio år efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

3. Att villkor 5 upphävs. 

4. Att villkor 2, 3,6, 11 och 15 ska ändras enligt följande. 

2. Flygskjutövningar får bedrivas högst 50 30 dagar per år. Under dessa dagar 

får övningarna i flygvarven pågå högst fyra timmar per dag. Vid helikopter-

övningar och beredskapsövningar får verksamheten pågå under längre tid än 

fyra timmar. 

3. Flygskjutövningar får bedrivas högst 20 10 kvällar per år kl. 17.00 - 22.00 

under högst två timmars verksamhet i flygvarven per kväll. Kvällarna ingår i 

totalramen om 50 30 dagar per år. Ett kvällspass får genomföras som en för-

längning med max två timmars verksamhet i flygvarv av ett dagpass. 

6. Övningsuppehåll ska gälla från och med den 1 maj till och med den 30 sep-

tember samt från och med den 23 december till och med den 6 januari för allt 

flyg och all skjutning inklusive beredskapsövningar enligt följande, för flyg- 

och skjutverksamhet vid flygskjutmålet: 

Verksamhet med stridsflygplan (JAS 39 eller dess motsvarighet): övnings-

uppehåll 1 maj tom 31 augusti med undantag av högst 5 dagar under maj 
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månad om isläggning vid målet hindrar verksamhet efter 15 mars samt en 

dag under perioden för beredskapsövning. 

Verksamhet med skolflygplan (SK 60 eller dess motsvarighet): övningsup-

pehåll 1 maj tom 31 augusti med undantag av högst 10 skjutdagar under 

perioden 1 maj - 15 juni.  

Verksamhet med helikopter: övningsuppehåll 1 maj tom 31 augusti. 

11.  Verksamhetsutövaren ska senast två år efter att tillståndet tagits i anspråk 

vunnit laga kraft redovisa en utredning som omfattar: 

· förkommande föroreningar såsom bly, koppar med flera metaller från den 

samlade mängden gammal och nytillkommande ammunition inom målom-

rådet med förslag till eventuella åtgärder. Och 

· eventuell påverkan på fisk i fredningsområde 5. 

· risken för läckage av förekommande föroreningar. 

· en beskrivning av hur föroreningarna/avfallet sprids och var det ansamlas 

och om det finns risk för spridning och påverkan på närliggande badsträn-

der på kort och lång sikt.  

· de hälso- och miljömässiga riskerna till följd av föroreningar från ammu-

nitionen 

· de tekniska och ekonomiska möjligheterna att sanera såväl gammal som 

nytillkommande föroreningar till följd av avfallsrester från ammunition 

från befintlig och sökt verksamhet. 

· tidsplan för åtgärdernas genomförande. 

· Alternativt om det av skäl som tydligt ska framgå av utredningen inte be-

döms genomförbart ska de tekniska och alternativa åtgärder för att be-

gränsa riskerna redovisas. 

· Målsättningen ska vara att så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt 

begränsa riskerna till följd av ammunitionen.  

15.  Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Pro-

grammet ska bland annat ange hur verksamheten kontrolleras med avseende 

på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Kontroll som ska ingå är 

bland annat redovisning av antalet flygtimmar med respektive luftfartyg, 

flygvägar och tillfällen, skott per år av olika kategorier, antal flygvarv med 
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olika luftfarkoster och typ av varv samt kontroll av bullerpåverkan från fö-

rekommande luftfarkoster och skjutningar vid bostäder mätt som dB(A). 

Uppföljning ska också göras av verksamhetens påverkan på naturtyper och 

typiska arter inom Natura 2000-områdena inklusive studier inom området 

och kunskap om eventuell påverkan av näbbsiklekplatsen. Förslag till kon-

trollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter 

att beslutet har vunnit laga kraft. 

 

Försvarsmakten har vidare yrkat att mark- och miljödomstolen i första hand ska 

avvisa överklagandena från Kaisu Akselsdotter, Johanna Leibman, Anita Nilsson, 

Sandra Jarl, Gun Möller, Johan Lundgren, Ingela Nilsson, Emma Lundgren, Åke 

Lago, Pernilla Lago, Meena Lago, Patrik Lago, Chersti Lago, Jan Enqvist, Dennis 

Cantoreggi, Niina och Roger Stensander, Johan Lundgren, Emöke Heim, Börje 

Carlsson, Adam Lundberg, Lennart och Solweig Löwemos, Isa Aspgård, Pia Kjel-

lerstedt, Magnus Irestig, Thomas Johansson, Bengt och Marianne Schantz, Elisa-

beth Larsson, Jan Engholm, Sören Didricksson, Jan R Nyberg, Martin Fredriksson, 

Catja Corhonen, Mårten Bergkvist, Rolf Pettersson, Eva- Lena Andersson, Char-

lotte Folke, Bo Wigren, Jenny Cleveson, Håkan Andersson, Christian Andersson, 

Bernt Blomgren, Catharina Jacobsson, Vadstena pastorat Svenska kyrkan i 

Vadstena och Dal, Anton Sällberg, Erika Danielsson, Hilkka Eskelinen, Hans Ro-

landsson, Erika Persson Fernholm, Klara Sällberg, Håkan Andersson, Ylva Flore-

man, Elisabeth Larsson, Karlsborgsbygdens LRF, AB Motala Båtvarv, Gunnar Lin-

dahl, Birgitta Öhman, Björn Sleman, Christer Haagman, Bengt Eriksson, Jan Jo-

hansson och Ann- Sofie Andersson.  

 

Försvarsmakten har även yrkat att samtliga övriga överklaganden – liksom de av 

överklagandena som inte avvisas – ska avslås.  

Övriga klagande har alla motsatt sig den tillståndsgivna verksamheten och För-

svarsmaktens ändringsyrkanden. Yrkanden finns bl.a. om  

- att meddelat tillstånd upphävs och ansökan avvisas då denna med miljökonse-

kvensbeskrivning har så stora brister att den inte kan prövas,  

- att meddelat tillstånd upphävs och ansökan avslås efter prövning i sak, 
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- att utredningsuppdraget enligt villkor 11 punkt 5 skall fullgöras före eventuellt 

tillstånd meddelas,  

- att tiden för verksamheten begränsas till högst fem år, 

- att tillståndet begränsas till den verksamhet som tillåts enligt tidigare tillstånd 

samt 

- att tillståndet ska förses med tydliga och kontrollerbara villkor. 

Försvarsmakten har anfört bl.a. följande till utveckling av sin talan. 

Begränsningen av antalet dagar. 

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Mot bakgrund av det 

försämrade omvärldsläget däri inbegripet ett försämrat säkerhetspolitiskt läge har 

riksdagen, genom inriktningspropositionen 2014/15:109, beslutat att det svenska 

försvaret skall förstärkas och att den operativa förmågan i krigsförbanden ska öka. 

Övningsverksamheten ska anpassas till de krav som ställs på myndigheten. För-

svarsmaktens samlade operativa förmåga ska bygga på att det finns samövade krigs-

förband och att det finns kunskaper och planer på hur stridskrafterna ska användas 

på ett effektivt sätt. Regeringen har den 25 juni 2015 beslutat om inriktningen för 

Försvarsmaktens verksamhet under den kommande försvarsinriktningsperioden 

(Fö2015/00953/MFI, rskr. 2014/15:251). 

 

På Hammaren övas, tränas och utbildas piloter och skyttar i flyg- och skjutövningar, 

anflygningsövningar samt flyguppträdande på låg höjd inklusive flygskjutpass och 

uppträdande av taktiska flygprofiler mot mål placerade inom målområdet i sjön. För 

flygskjutmålet Hammaren innebär detta att behov av högst 50 kalenderdagar/år. 

Begränsningen av verksamheten till högst 30 dagar om året är inte miljömässigt 

motiverad.  

 

Tiden för tillståndsbeslutet. 

Försvarsmakten har bedrivit verksamhet vid Hammaren i över 60 år. I enlighet med 

inriktningsbeslutet skall Försvarsmakten öka övningsverksamheten. Eftersom det 

idag finns två aktiva flygskjutmål i Sverige: Hammaren och Junkön, innebär detta 

för Blekinge flygflottilj F 17 (Ronneby), Skaraborgs flygflottilj F 7 (Såtenäs), Heli-

kopterflottiljen och LSS/Flygskolan (Linköping) att behovet för övning föreligger 
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vid Hammaren i enlighet med Försvarsmaktens överklagande. Flygskjutmålet 

Hammaren (omfattande landområdet vid Enebågen samt anslutande målområde i 

Vättern) används för flygverksamhet och skjutövningar mot fasta mål placerade i 

sjön, med eller utan vapenverkan. 

 

Försvarsmakten har i tillståndsprocessen redovisat fyra alternativa lokaliseringar, 

Junkön i Luleå kommun, Hattefuran vid Såtenäs flygflottilj i Lidköpings kommun, 

Älvdalens skjutfält i Älvdalens kommun samt Kråks skjutfält i Karlsborgs kommun. 

Av dessa alternativa lokaliseringar utgör endast Hammaren och Junkön flygskjut-

mål. Ett flygskjutmål är inte direkt jämförbart med ett skjutfält. Flygskjutmålet 

Hammaren är det enda realistiska alternativet för sökt verksamhet. Älvdalens skjut-

fält är ett skjutfält för arméförbanden i Sverige, med möjlighet i begränsad omfatt-

ning enligt gällande miljötillstånd till samövningar med flygförband. Miljöpröv-

ningsdelegationens bedömning att Älvdalen skjutfält bör utredas som alternativ till 

Hammaren är ovidkommande, eftersom lokaliseringsfrågan, såsom miljöprövnings-

delegationen konstaterat, inte kan sättas på prövotid. 

 

Den övergripande regleringen av vilken verksamhet som Försvarsmakten bedriver, 

tillika hur verksamheten ska genomföras, framgår av beslut av riksdagen och rege-

ringen, i detta fall avseende lokalisering av flygförbanden i södra Sverige. Såsom 

framgår av den godkända miljökonsekvensbeskrivningen har verksamheten uppen-

barligen inte inneburit någon påvisbar påverkan på naturmiljön. I fråga om stör-

ningar för människor av flygbuller hänvisar Försvarsmakten till prop. 1993/94:215, 

Handlingsplan mot buller, sid 40, sjunde stycket: "Det finns ett övergripande sam-

hällsintresse av att Försvarsmakten effektivt bl. a. kan utbilda och öva krigsförband 

i fred. Buller är därför ett område där, enligt regeringens mening, toleransen måste 

vara högre i förhållande till det militära försvaret än i förhållande till annan verk-

samhet i samhället. I det fortsatta detaljarbetet med att begränsa buller från militär 

verksamhet är det nödvändigt att detta beaktas". 

 

Försvarsmaktens nödvändiga uppgift innebär att människor måste vara beredda att 

tåla mer buller från militär övningsverksamhet än från annat samhällsbuller. Detta 
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är en nödvändig konsekvens av att Försvarsmakten måste öva för att klara sin av 

statsmakterna ålagda uppgift. I fråga om andra (riks)intressen har Försvarsmakten 

av samma skäl företräde enligt 3 kap 10 § miljöbalken. Uppenbarligen har inte hel-

ler andra intressen, såsom fiske, annat friluftsliv eller turism störts i någon större 

omfattning av den före 1994 avsevärt mer omfattande verksamheten vid Hamma-

ren. 

 

Tidsbegränsningen till tio år syftar uppenbart till att verksamheten skall avvecklas 

efter det att Försvarsmakten funnit alternativ lokalisering av flygskjutmålet. Älvda-

len kan inte utgöra ett realistiskt alternativ till Hammaren. Det finns inte heller nå-

got annat befintligt skjutfält i den södra delen av Sverige som skulle kunna vara en 

lämplig lokalisering för verksamheten. En helt ny lokalisering för verksamheten i 

denna del av landet är i praktiken omöjlig, eftersom detta skulle innebära ny miljö-

påverkan i form av buller m.m. inom ett område som inte tidigare varit påverkat av 

denna typ av verksamhet. Det föreligger därför enligt Försvarsmaktens mening inte 

några skäl till tidsbegränsning av tillståndet om tio år. Om en tidsbegränsning ändå 

av miljöskäl skulle bedömas rimlig och behövlig bör den, bl. a. för att ge Försvars-

makten rimlig tid för planering av verksamheten, inte anges till kortare tid än 15 år 

efter laga kraft. I andra hand bör giltighetstiden istället anges till den 31 december 

tio år efter det att beslutet vunnit laga kraft. I fråga om skyldighet enligt villkors-

punkten 15 att inge förslag till kontrollprogram har denna dessutom knutits till tid 

när beslutet vunnit laga kraft. Tidpunkten när tidsbegränsningen av tillståndet upp-

hör bör givetvis i förekommande fall anges på samma sätt.  

 

Villkor 2. 

För att uppfylla de krav regeringen ställer finns behov av 50 verksamhetsdagar per 

år. Skjutning från luftfartyg (stridsflygplan, skolflygplan och helikoptrar) mot målet 

i sjön ingår dels i den grundläggande utbildningen av flygförare respektive skyttar 

inom flygfarkoster, dels den återkommande träningen för vidmakthållandet av de 

nämnda förmågorna/bibehållandet av färdigheter att skjuta mot mål. 
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Försvarsmakten tolkar beslutsmotiveringen så att huvudorsaken till begränsningen 

av antalet skjutdagar är risken för störning för boende och för fåglar. Motiveringen 

ger inte tillräckligt stöd för begränsningen. Vad gäller komplikationerna med is i 

målområdet hänvisar Försvarsmakten till grunderna för ändring av villkor 6.  

 

Försvarsmakten vill särskilt belysa ingiven komplettering till kapitel 3, MKB av den 

19 april 2013, underbilaga 2. På sida 5 konstateras det att de flesta undersökningar 

indikerar att helikoptrar är den flygfarkost som orsakar störst reaktion hos fåglar. 

Konsulten konstaterar även att en näst intill fullgod försiktighetsåtgärd är att flyg-

och skjutövningarna kraftigt begränsas under maj månad och att helikopterövningar 

helt ställs in denna månad. Det konstateras också att flyttande och rastande fåglar 

har ett större spelrum geografiskt för passage av det aktuella området och vid val av 

rastplats, och bör inte i nämnvärd grad påverkas av omställningen i verksamheten 

vilket i sin tur innebär att övningsförbundet under september månad inte är relevant.  

 

Behoven vad gäller antalet flygdagar för respektive luftfartygstyp är följande: 

30 dagar med stridsflygplan, 20 dagar med skolflygplan samt 5 dagar med helikop-

ter. Utöver detta finns behov för max 20 flygpass med UAV 03 (eller motsvande). 

Övningar med de olika luftfartygen samordnas när så är lämpligt och möjligt för de 

olika förbanden/verksamheterna. Möjligheten att samordna övningar med olika ty-

per av luftfartyg begränsas dock starkt eftersom varje luftfartyg måste befinna sig 

inom eget luftrum (som har en stor utbredning både vertikalt och horisontellt). All 

verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren lämpar sig därför inte för samordning. 

Samordning är inte möjligt under grundutbildning i skjutning för flygförare.  

 

Tillståndet avser skjutmålet med övningsvarven. Formuleringen i villkorspunkten 

att flygskjutövningar får pågå högst fyra timmar per dag är ägnat att medföra tolk-

ningsproblem. Villkorspunkten bör därför i denna del ändras till att flygskjutöv-

ningar i flygvarven får pågå högst fyra timmar per dag. 
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Villkor 3. 

Övningar under mörker är en viktig del av flygvapnets verksamhet. Behovet av 

mörkerövningar/kvällsövningar kommer att öka för att möta de krav som regeringen 

ställer. Övningsmomenten genomförs både i samband med utbildningar såväl som 

vid beredskapsövningarna. För att tillgodose dessa övningsbehov behöver antalet 

övningspass kvällstid uppgå till 20 kvällar per år. 

 

Villkor 5. 

Villkoret går inte att kontrollera. Det är mycket svårt att bedöma när väderförhål-

landena är sådana att störningarna kan förutsägas bli "onormalt omfattande". Det är 

i praktiken omöjligt att undvika ogynnsamma vädersituationer för bullerutbredning. 

Vädret med avseende på vindriktningar, vindhastigheter, inversion m.m. kan för-

ändras mycket snabbt. Att förutbestämma detta är mycket svårt.  

 

Skulle meteorologiska parametrar samt vindriktningen säkerställas under varje flyg-

skjutövning innebär detta detaljerad och kontinuerlig uppföljning i realtid av 

meteorologin på och runt flygskjutmålet Hammaren. Detta är varken praktiskt ge-

nomförbart eller ekonomiskt försvarbart, och torde i första hand till höga kostnader 

innebära insamling av en ofantlig mängd detaljdata till föga praktisk nytta. Flyg-

skjutövningar vid Hammaren sker efter en noggrann planering i god tid innan ge-

nomförandet. Flygplanen kan ha lämnat sin hemmabas med uppgifter om bra väder 

vid målplatsen som kan förändras snabbt. När planen så är på plats, kan det t.ex. ha 

uppstått inversion. Det är inte praktiskt genomförbart att ställa en flygskjutövning 

på grund av det just den dagen förelåg exempelvis vissa väderleksförhållanden. 

  

Villkor 6. 

Försvarsmakten bestrider begränsningar i villkorspunkten 6 av all flyg- och skjut-

verksamhet vid Hammaren under perioden maj - september. Försvarsmakten har ett 

behov av att öva vid flygskjutmålet Hammaren i enlighet med yrkandet. Lägger sig 

isen tidigt i Vättern så kommer Försvarsmakten inte att kunna bedriva verksamhet 

vid flygskjutmålet Hammaren från ex.vis. början av december månad till mit-

ten/slutet av mars månad. Med beslutat verksamhetsförbud innebär detta att den 
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naturliga möjligheten att nyttja flygskjutmålet är mycket begränsad. Under tiden 

1 oktober fram till 1 maj kan dessutom vädret vara av en sådan karaktär att många 

skjutdagar inte kan utnyttjas. Naturliga övningsbegränsningar vid flygskjutmålet är 

dels dåliga väderleksförhållanden för flygningar, dels då flygmålen är isbelagda. 

 

Utöver perioderna med övningsförbud kvarstår ca 6 och en halv månad för genom-

förande av verksamheten. Övning mot målet kräver vissa väderleksförutsättningar, 

såsom sikt 20 km och molnbas lägst 1 000 m. Enligt tillgänglig statistik från år 2008 

är förutsättningarna uppfyllda dagtid under ca 70 - 80 % av tiden under april - maj 

samt september. Under okt - dec minskar tiden till ca 50 - 30 %, och under jan - 

mars till 30 - 60 %. Isbeläggningen i Vättern är mycket varierande, men i detta fall 

är det is i målområdet som är avgörande. 

 

Flygskjutningar på flygskjutmålet Hammaren sker mot förankrade mål i sjön. Då 

målen är isbelagda kan de inte nyttjas ur dels säkerhetssynpunkt med anledning av 

risk för rikoschett, dels omöjliggör byte och reparationer av skjutmålen. I de fall 

isläggningen sker tidigt på hösten och/eller islossningen kommer igång sent på vå-

ren samt med begränsningar i vädret medför begränsningen i villkorspunkten att 

den faktiska övningsperioden uppgår till 2-3 månader per år. Detta skulle innebära 

att erforderliga utbildningar och beredskapsövningar inte kan genomföras för pilo-

terna och skyttarna. 

 

Villkor 11  

Vid Karlsborgsmålen nyttjades tidigare tre flygskjutmål; flygskjutmålet Hammaren, 

Sidön och markområdet vid Enebågen. Skjutmålen vid Sidön och på Enebågens 

markområde har avvecklats och omfattas inte av tillståndsansökan för Hammaren. 

Kvar finns idag endast flygskjutmålet Hammaren. Tidigare verksamhet vid Sidön 

bör inte omfattas i en prövotidsutredning för dagens verksamhet vid flygskjutmålet 

Hammaren. Försvarsmaktens ändringsyrkande innebär att Försvarsmakten skall 

inkomma med förslag till eventuella åtgärder avseende förkommande föroreningar 

såsom bly, koppar med flera metaller från den samlade mängden gammal och ny-
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tillkommande ammunition inom målområdet samt utreda eventuell påverkan på fisk 

i fredningsområde 5.  

 

Miljöprövningsdelegationen har bedömt att ”frågan om negativ påverkan på dricks-

vattentäkten till följd av användning av ammunition som innehåller bly inte är aktu-

ell och att utlakning av metaller från ammunitionen är försumbar i förhållande till 

det totala tillskottet av metaller från andra källor. Begränsning av antalet skott med 

anledning av påverkan på dricksvattnet och vattenkvalitén i Vättern i övrigt bedöms 

därför inte vara befogad”. Miljöprövningsdelegationen har vidare bedömt att risken 

för en negativ påverkan på vattenkvalitén till följd av den sökta verksamheten är 

marginell och att utsläppen av näringsämnen och biotillgängliga metaller är margi-

nella inom överskådlig tid samt att det inte har kunnat påvisas att statusen i recipi-

entförhållandena är försämrad till följd av påverkan från metaller och organiska 

föroreningsämnen från den militära verksamheten.  

 

Flygskjutmålet Hammaren är ett aktivt flygskjutmål. Det föreligger inte några skäl 

att nu föreskriva utredning om att eventuellt sanera ett aktivt flygskjutmål. För-

svarsmakten bör istället i ett tillsynsärende inkomma med förslag till eventuella 

åtgärder avseende förekommande föroreningar såsom bly, koppar med flera metal-

ler från den samlade mängden gammal och nytillkommande ammunition inom mål-

området samt utreda eventuell påverkan på fisk i fredningsområdet 5. Det är inte 

skäligt att utreda ovanstående punkter under en prövotidsutredning vid ett aktivt 

flygskjutmål. Blyanalyser visar att Vättern tidigt påverkats av blyföroreningar, tro-

ligen redan från medeltiden. Ursprunget till detta bly var till en del luftförorenings-

nedfall från Europa, men blyisotopkvoten vittnar om påverkan från gruvverksamhet 

eller metallhantering i tillrinningsområdet. Beträffande den föreskrivna utrednings-

delen avseende eventuell påverkan på badstränder torde det med utgångspunkt i 

Vättervårdsförbundets rapport vara omöjligt att härleda eventuella föroreningar till 

just ammunition i målområdet vid Hammaren. 

 

Det finns ett flertal andra miljöpåverkande verksamheter kring Vättern. Exempelvis 

utgörs en femtedel av Vätterns tillrinningsområde av åkermark. Tidigare hantering 
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av bekämpningsmedel inom både jord- och skogsbruk i och runt Vättern har resulte-

rat i förhöjda halter av bekämpningsmedel i t.ex. fet fisk i Vättern. Vättern beräknas 

årligen tillföras flera hundra kubikmeter förbränt drivmedel från båtmotorer, främst 

utombordsmotorer. Försvarsmaktens undersökning av projektilrester visar att det 

inte förekommit sedimentation i någon nämnvärd omfattning i målområdet vid 

Hammaren. Enligt studier som gjorts av FOI på uppdrag av Försvarsmakten sker 

läckage från kemikalier i ammunition i vatten mycket begränsat. Med nuvarande 

ammunitionsbegränsning kommer inte någon ytterligare blytillförsel att ske. Före-

läggandet är varken rimligt eller skäligt. 

 

Villkorspunkten 15 

Försvarsmakten anser inte att de yrkade ändringarna av villkorspunkten 15, dvs. 

strykningen i texten, är relevanta att ha med i ett kontrollprogram. Av naturliga skäl 

kommer kontrollprogrammet att följas. 

 

Kontroll av flygningar kan utföras med hjälp av Försvarsmaktens flygvägsuppfölj-

ningssystem. Att följa flygningar och skjutningar med ljudmätningar kräver omfat-

tande arbeten och uppföljningar. Flygvägsuppföljningen bedöms som fullt tillräck-

ligt för att bedöma att gällande villkor innehålls. Bullerberäkningar för de olika 

flygfarkosterna har genomförts och finns i MKB. I rapporten finns också redovis-

ning av bullernivåer vid skjutning med olika vapensystem och ammunitionstyper 

från flygfarkoster. Att mäta bullernivåerna med avseende på dels flygbuller, dels 

skjutbuller vid bostäder skulle innebära en massiv insats på mätningar inom ett stort 

område och till en mycket hög kostnad.  De i villkorspunkten åberopade "kontroll 

av bullret" innebär de facto mätningar vid bostäder vid varje tillfälle. Formuleringen 

i villkoret är så otydlig att det inte är möjligt att entydigt tolka hur ofta, när och vid 

vilka bostäder faktiska mätningar i så fall skulle genomföras. Villkoret är i denna 

del närmast ägnat att skapa återkommande tolkningstvister. Faktiska bullermätning-

ar så som villkoret kan tolkas är helt orealistiskt. Inkomna bullerklagomål utreds 

och hanteras skyndsamt hos flottiljflygplatsen F 7. Eventuella ändringar i övningar 

genomförs vid behov och när så är möjligt för att minimera störningar. 
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Uppföljningar avseende påverkan på naturtyper och typiska arter inom Natura 

2000-området sker inom bevarandeplanarbetet samt i vattenvårdsplanen för Vättern 

i Vätternvårdförbundets regi. I de fall behov av egna uppföljningar - utöver de ovan 

nämnda - inom området krävs, kommer Försvarsmakten att samordna de med Vät-

ternvårdförbundets uppföljningar. 

 

Utredningar avseende påverkan på lekplatser/fiskbeståndet inom flygskjutmålet 

genomfördes av NIRAS den 23 januari 2015. Den militära verksamheten på flyg-

skjutmålet Hammaren bedöms inte påverka lekplatserna och fiskbeståndet nämn-

värt. Vidare bedöms inte flygskjutmålet Hammaren och dess närmaste omgivning 

utgöra en lekplats för näbbsiken enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området. 

Den militära verksamheten vid Hammaren bedöms inte heller enligt bevarandepla-

nen att utgöra ett hot för sikbeståndet. 

 

Försvarsmakten vill poängtera följande vad gäller Miljöprövningsdelegationens 

hänvisning till länsstyrelsens bedömning på sid 92 f. Hänvisningen förefaller avse 

Naturvårdsverkets vägledning om buller från flygtrafik och flygplatser. Att Natur-

vårdsverkets ställningstagande bygger på situationer vid en flygplats med daglig 

och regelbunden verksamhet. Det går således inte att direkt applicera detta på den 

verksamhet som Försvarsmakten bedriver vid aktuellt flygskjutmål. Vad gäller läns-

styrelsens bedömning om 70 dBA och begräsningen till "antalet flygskjutdagar bör 

som ett medeltal under ett år inte överstiga 30 dagar" ifrågasätter Försvarsmakten 

om det finns något belägg för att just 30 dagar per år skulle vara en övre gräns för 

att det inte skall uppstå betydande störning. 

 

Synpunkter med anledning av motparters överklaganden 

Samtliga miljöbedömningar är omhändertagna och redovisade i miljökonsekvens-

beskrivningen med dess kompletteringar. Den samlade bedömningen är att befintlig 

verksamhet inte har medfört betydande negativa konsekvenser samt att inte heller 

den utökade verksamheten kommer att göra det.  
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Flygskjutmålet Hammaren är ett riksintresse för totalförsvaret. I enlighet med 3 kap. 

9 § st 2 miljöbalken skall detta skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av flygskjutmålet. Flygskjutmålet ska som riksintresse 

för totalförsvaret enligt 3:10 st. miljöbalken ges företräde. Aktuell process rör ett 

överklagande av en ny tillståndsprövning av befintligt tillstånd. Det rör ingen änd-

rad användning av mark- eller vattenområden. Bestämmelserna i 3 och 4 kap. mil-

jöbalken skall således inte tillämpas vid prövningen (se 2:7 miljöbalken). Det har 

bedrivits verksamhet vid flygskjutmålet i över 60 år.  

 

Försvarsmakten tillämpar skjutvarning vid användning av allmänt vattenområde 

som riskområde vid skjutning med skarp ammunition. Vid övningar bevakas aktu-

ellt riskområde enligt särskilda föreskrifter och enligt de tider som är anslagna. Med 

syfte att uppmärksamma att övning pågår startas även fyren på Enebågsudde som 

under övning blinkar med vitt ljus. Tillfartsvägar till fältet stängs med bommar. 

Skjutövningar aviseras på informationstavlor ca två veckor före övningens genom-

förande. Detta innebär att fartyg eller båtar som kommer in i riskområdet tillåts pas-

sera under uppehåll i skjutövningen. Försvarsmakten träffar regelbundet represen-

tanter från yrkesfiskarna genom fiskeskyddsnämnden för att diskutera om det finns 

begränsningar eller skador som uppkommit. Det har under åren inte framkommit att 

yrkesfiskarna skulle haft begränsningar på grund av Försvarsmaktens verksamheter. 

Även skjutfältsråd Karlsborgsfälten träffas och har en fortlöpande dialog om skjut-

fria perioder i Vättern, vilket enligt Försvarsmakten har fungerat väl. 

 

Den ammunitionstyp som innehåller plast är övningsraketer samt viss del av den 

grövre ammunitionen. Försvarsmaktens genomför ytsök regelbundet efter genom-

förd övning. För ett antal år sedan blev Karlsborgs flygplats kontaktade av civila 

som informerade att plastkonerna från övningsraketen hade hamnat på badplatsen 

nordväst om flygskjutmålet. Detta hade inte inträffat tidigare och ej heller därefter 

enligt Försvarsmaktens vetskap. Försvarsmakten håller på att utreda den förorening 

som det historiska nyttjandet av brandsläckningsskummet medfört och tänker inte 

närmare gå in i detalj på detta här i överklagad tillståndsprövning.  
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Försvarsmakten bestrider påståendena om betydande påverkan på Natura 2000-

intressen. Skyddsintresset för Natura 2000-områden i och vid Vättern kommer inte 

att påverkas i sådan omfattning att särskild prövning behövs. Försvarsmakten be-

strider påståenden om tolkning beträffande artskydd. Tolkningen innebär att exem-

pelvis all fiske- och båtverksamhet i Vättern skulle vara förbjuden, eftersom den 

innebär eller kan innebära påverkan på både fiskar, fåglar och andra arter i och vid 

Vättern. En sådan tolkning blir orimligt extensiv, eftersom den i praktiken skulle 

innebära förbud mot snart sagt all militär övningsverksamhet, och uppenbarligen en 

mängd andra verksamheter, som betraktas som normalt förekommande. 

 

Risk för påverkan på vattenkvalitet i Vättern föreligger inte. Miljöprövningsdelegat-

ionens beslut torde i stor utsträckning bygga på Vättervårdsförbundets yttrande 

såsom expertorgan i frågan. Förbundets bedömning såsom den redovisats under 

prövningen stöds ytterligare av utredningen om metaller i Vätterns avrinningsom-

råde. 

 

Försvarsmakten bestrider att tillstånd till verksamheten skulle vara oförenligt med 

miljöbalken eller med EU-rätten. 

 

Påverkan på Natura 2000-område 

Försvarsmaktens konsult har gjort bedömningen att tillståndssökt verksamhets po-

tentiella påverkan på Natura 2000-habitatet Vättern, och mer specificerat naturtypen 

3130, 3140 och associerade arter upptagna i artdirektivet (nissöga - 1149 samt sten-

simpa – 1163), är begränsad till följande faktorer: 

1. Habitatsförlust till följd av kvarlämnade ammunitionseffekter på botten 

2. Läckage av metaller från ammunitionsrester 

3. Uppgrumling 

 

Området där flygskjutmålet är beläget hör till området Västra Vättern och enligt 

bevarandeplanen till naturtyp 3130. inventering i området bör emellertid lokalen, 

där Hammarens flygskjutmål ligger, klassificeras som naturtyp 3140. Denna natur-

typ finns endast beskriven i bevarandeplanen för Södra Vättern. Vid tidigare inven-
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teringar gjorda av Vätternvårdsförbundet (i bland annat Kråkviken, Säbyviken och 

Breviken) hittades också typiska arter för naturtyp 3140 både i Västra och Östra 

Vättern. Detta indikerar att naturtypen har en större geografisk utbredning än vad 

som anges i bevarandeplanen. Typiska arter för naturtypen 3140 är höstslinke (Ni-

tella syncarpa), vårslinke (Nitella capillaris), grovslinke (Nitella transluscens), Ni-

tella sp., Chara sp. och Nitelopsis sp. WSP bedömer habitatsförlusten som marginell 

på både lokal och regional nivå för den totala arealen av Natura 2000-typen 3140 i 

Vättern. Detta gäller även om habitatet istället definieras som naturtyp 3130. Den 

tillståndssökta verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren bedöms inte heller på-

verka uppfyllandet av bevarandemålen för berörda naturtyper och skyddade arter. 

 

Eventuell habitatsförlust till följd av kvarvarande ammunitionseffekter har 

beräknats utifrån den totala bottenytan som upptas av de ammunitionseffekter som 

observerats under WSP inventering. Ytan uppskattas uppgå till totalt ca 1 m2. Den 

totala inventerade bottenytan uppgår till ca 400 m2. Den procentuella andelen bot-

tenyta som upptas av tidigare kvarlämnade effekter bedöms uppgå till uppskatt-

ningsvis 0,25 %. Ammunitionseffekter som ligger begravda i sedimentet ingår inte i 

denna beräkning. Dessa är heller inte relevanta för bedömningen av habitatsförlust, 

eftersom de inte begränsar utbredningen av kransalger. Utbredning, växthöjd och 

täckningsgrad av kransalger begränsas i första hand av bottensubstrat, exponering, 

vattendjup och vattenkvalitet och inte av den militära skjutverksamhet som pågår i 

området. Detta baseras på faktumet att det varken finns några skillnader i täck-

ningsgrad av kransalger mellan provpunkter med ammunitionseffekter på botten 

och provpunkter utan ammunitionseffekter på botten, eller mellan undersökta refe-

rensområden och flygskjutmålet Hammaren för provpunkter med liknande botten-

typ och vattendjup. 

 

Konsekvenser orsakade av läckage från metaller får anses irrelevanta. Detta ef-

tersom Försvarsmakten åtagit sig att all ammunition ska vara blyfri samt eftersom 

utlakning av metaller från ammunitionen vid flygskjutmålet Hammaren tidigare 

bedömts, av Vätternvårdsförbundet, som försumbar i förhållande till det totala till-

skottet av metaller till Vättern från andra källor. Konsekvenser orsakade av upp-
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grumling till följd av tillståndssökt verksamhet är obetydliga, jämfört med den upp-

grumling som idag uppkommer naturligt ifrån vågexponering och strömmar inom 

aktuell vik. Försvarsmaktens bedömning baseras på att de framtida konsekvenserna 

som orsakas av ianspråktagande av bottenyta (till följd av ammunitionseffekter på 

botten) beräknas bli marginell och uppgå till som mest någon hundradels procent 

inom flygskjutmålet Hammaren. Till detta kommer att de framtida 

konsekvenserna kommer att ha ännu mindre marginell påverkan för naturtyperna 

3140 eller 3130 totalt inom Vättern. 

 

Försvarsmakten hänvisar också till Prop. 1985/86:3 med förslag till lag om hushåll-

ning med naturresurser m.m. sid 172, där det är fastslaget att försvarsverksamheten 

vid Vättern inte kan ha någon annan alternativ lokalisering (citatet härrör från ka-

pitlet om riksintressen i 3 kap Särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områ-

den i landet). I andra styckets första mening har också tagits in en bestämmelse som 

innebär att anläggningar som behövs för totalförsvaret får komma till stånd inom 

områdena utan hinder av paragrafens första stycke och 2 -  6 §§. Bestämmelsen tar 

sikte på att nödvändiga anläggningar för lands gränsförsvar, liksom annan 

försvarsverksamhet där alternativ lokalisering inte kan väljas, t.ex. den verksamhet 

som bedrivs vid Vättern. 

 

Försvarsmakten har i mark- och miljödomstolen, delvis efter anmodan från dom-

stolen, kompletterat sin ansökan med 

- Vätternvårdsförbundets rapport 123 ”Metaller i Vätterns avrinningsområde”, 

- Rapport från Sturnus – Aviation Bird Advisory Service 2017-01-12, 

- Utredning för komplettering av limniska naturförhållanden, WSP 2017-11-20, 

- Kompletterande bedömning av påverkan på Natura 2000-området Vättern, WSP 

2018-10-15. 

Hjo kommun har anfört bl.a. följande.  

I visionen för Hjo kommun anges de utvecklingsområden som definieras som extra 

viktiga för kommunens framtida utveckling; Vättern, kulturmiljön, turism, boende-

miljö och hållbar utveckling. Utifrån visionen har kommunfullmäktige fastställt 

prioriterade mål. Dessa övergripande och långsiktiga mål är nyckelfaktorer i arbetet 

för att uppnå visionen och ett hållbart Hjo. Kommunens bedömning är att alla dessa 
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områden kommer att påverkas negativt av verksamheten på flygskjutmålet Hamma-

ren och begränsar kommunens långsiktiga utvecklingsmöjligheter för boende, be-

söksnäring, energiomställning och andra verksamheter. Hjo kommuns arbete för ett 

hållbart samhälle handlar påtagligt om att ta ett särskilt ansvar för Vättern i ett långt 

perspektiv. Kommunfullmäktige har därför fastställt det prioriterade målet; "Hjo 

kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar".  

Motala kommun och Vadstena kommun har anfört bl.a. följande.  

Flygskjutövningar över Vättern inte är lämpliga. Övningsverksamheten ska lokali-

seras till annan plats. Dagens flygskjutövningar har negativ påverkan på människor, 

djur och natur i form av buller, vibrationer, föroreningar samt hinder i yrkesverk-

samhet och friluftsliv. En kraftig ökning av antalet övningar per år, antalet timmar 

som övningarna pågår samt antalet skott medför en oacceptabel försämring av en 

situation som redan idag är olämplig. Konsekvenserna av beslutet är också omöjliga 

att förutse i sin helhet och kan delvis visa sig först flertalet år framöver. Beslutet har 

inte ett långsiktigt helhetsperspektiv och innehåller flera osäkerhetsfaktorer. 

 

Vättern är en unik vattenresurs som kan utgöra råvattenresurs för stora delar av 

södra Sverige. Vättern som drickvattenresurs bör ha företräde framför flygskjutöv-

ningar när dessa intressen ställs mot varandra. Ett skydd för Vättern som dricksvat-

tenresurs stämmer även överens med Vättern som utpekat Natura 2000-område. 

Arbetet med naturvården i området är däremot inte förenligt med flygskjutövningar. 

Ödeshögs kommun har anfört bl.a. följande.  

Det finns ökad risk för föroreningar i sjön Vättern. Sjön Vättern är nu ett vatten-

skyddsområde och i dagsläget tar 11 kommuner sitt dricksvatten från sjön. Sjön 

Vättern är av god kvalitet. Ytvattenbaserad vattenförsörjning är mycket känslig för 

yttre påverkan. Det är inte förenligt med vattendirektivet, att en av Sveriges största 

råvattentäkter inte har företräde vid prövning av försvarsmaktens verksamhet vid 

flygskjutmålet Hammaren. Försvarsmaktens verksamhet vid skjutmålet Hammaren 

är i allra högsta grad en sådan yttre påverkan som har en negativ effekt på Sjön Vät-

terns vattenkvalitet. Det är inte acceptabelt med ökade bullerstörningar och negativ 

påverkan på naturupplevelser i kommunen. Området kring Vättern i Ödeshögs 
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kommun har höga naturvärden. Både de unika Vätternbranterna och natura 2000-

området Omberg ligger inom försvarsmaktens verksamhetsområde. På Omberg 

finns en värdefull natur och en fantastisk artrikedom varav de mest värdefulla na-

turområdena på Omberg är skyddade som naturreservat, biotopskyddsområden och 

natura 2000-område. Vätterbranterna är ett område som naturgeografiskt sträcker 

sig utmed Vättern till Omberg i norr. Detta landskap har stora natur- och kulturvär-

den med bördiga kulturbygder och dramatiska bergsbranter. Dessa områden är 

ovärdigliga för kommuninnevånare, näringsidkare och turister. Försvarsmaktens 

verksamhet vid Hammaren hämmar kommunens utveckling av turism och unika 

boenden utmed Vättern. Den föreslagna tidsbegränsningen av tillståndet på 10 år är 

en lång tid. 

Askersunds kommun har anfört bl.a. följande.  

Miljökonsekvenserna genom tillförsel av bly, buller, växthusgaser och luftförore-

ningar påverkar på ett negativt sätt. Vättern är en stor färskvattentäkt för över 

250 000 invånare och arbete pågår för att ytterligare människor ska få sitt färskvat-

ten från sjön via projektet Vätternvatten. Vättern är en stor tillgång för turistnäring-

en som lockar många besökare från såväl närområdet som nationellt och internat-

ionellt. Påverkan på sport- och yrkesfisket i Vättern. Påverkan på jordbruk. I första 

hand bör skjutningarna upphöra helt. Om det inte är möjligt är det orimligt att utöka 

antalet provskjutningar utöver dagens nivå. 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har bl.a. anfört följande.  

Enligt 16 kap 13 § 2 st miljöbalken gäller miljöorganisationers rätt att överklaga 

enligt bestämmelsen inte domar och beslut som rör Försvarsmakten. Rätt till rättslig 

prövning är emellertid en grundläggande rättighet som bygger på flera olika rätts-

grunder. Rättighetsskyddet i Sverige står på tre ben. Det svenska grundlagsskyddet i 

regeringsformen och övriga svenska lagbestämmelser, det konventionsrättsligt 

grundade skyddet, d v s Europakonventionen för mänskliga rättigheter och Århus-

konventionen samt det unionsrättsligt grundade skyddet inom ramen för rättighets-

stadgan och EU-rättens allmänna rättsprinciper. Den svenska lagstiftaren, myndig-

heter och domstolar har genom internationella konventioner en skyldighet att tillse 

att rätten till rättslig prövning i domstol uppfylls. EU:s fördrag står normhierarktiskt 
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över svensk rätt, såsom miljöbalken. Om en svensk domstol finner att en nationell 

bestämmelse strider mot en EU-rättslig bestämmelse ska domstolen inte tillämpa 

den nationella bestämmelsen.  

 

Enligt Århuskonventionen anges visserligen att en medlemsstat kan medge undan-

tag från bestämmelserna om bl.a. rätt till rättslig prövning för verksamheter som 

tjänar det nationella försvarets syften. Begränsningarna i talerätten får dock inte 

strida mot konventionens principer och syfte. Skälet som förarbetena till miljöbal-

ken anger för att begränsa miljöorganisationers talerätt i nu aktuella måltyper, att 

ärenden som rör Försvarsmaktens verksamhet ofta är av känslig natur. Detta kan 

vara befogat om det handlar om försvarshemligheter men så är nu inte fallet. Vid en 

samlad bedömning måste miljöorganisationernas intresse av att med hjälp av till-

gång till rättslig prövning kunna skydda allmänna värden anses väga över För-

svarsmakten intresse av att s a s slippa ha miljöorganisationerna som sin motpart i 

en sådan process. Miljöbalkens bestämmelse om begränsning av miljöorganisation-

ers talerätt i denna typ av mål är otidsenlig och strider mot internationella konvent-

ioner, EU-rätt och allmänna EU-rättsliga principer om en vidsträckt rätt till rättslig 

prövning i domstol. Konventionskonform och fördragsenlig tolkning innebär att 

svenska domstolar måste tolka svenska bestämmelser så att internationella och EU-

rättsliga krav uppfylls även när detta medför att man frångår tidigare rättspraxis 

eller enligt förarbetena avsedd tolkning.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen i målet beskriver miljöeffekterna inom det geogra-

fiska område där verksamheten bedrivs samt inom det närområde som kan komma 

att påverkas av verksamheten. Beskrivningen av påverkan på Natura 2000-områden 

i Vättern begränsas till främst området kring flygskjutmålet, Natura 2000 Västra 

Vättern (områdeskod SE0540225). I rapporten om kumulativa effekter har verk-

samhetsområdet delats in i ett inre och ett yttre verksamhetsområde. En sådan geo-

grafisk avgränsning för prövning och miljökonsekvensbeskrivning saknar rättsligt 

stöd. För att möjliggöra en helhetsbedömning ska samtliga de störningar som verk-

samheten kan medföra omfattas av prövningen, särskilt gäller detta vid bedömning 

av vad som ska tas med i miljökonsekvensbeskrivningen. När en verksamhet plane-
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ras med risk för betydande miljöpåverkan på Natura 2000-områden måste projektets 

risker och konsekvenser dessutom bedömas tillsammans med andra projekt som kan 

förväntas genomföras under samma tidsperiod i samma område (land och vatten). 

Miljöprövningsdelegationen har dock vid sin bedömning utgått från begränsade 

denna begränsning. 

 

Ansökt verksamhet medför sådan skada på de livsmiljöer i området som avses att 

skyddas samt även medför att de arter som avses att skyddas utsätts för en störning 

som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arterna som avses i 

7 kap 28 b § miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen har så stora brister att den 

inte kan prövas och kan därmed inte godkännas. De villkor Miljöprövningsdelegat-

ionen meddelat är inte tillräckliga för att säkerställa att miljöbalkens och EU-rättens 

krav uppfylls. 

 

Den av sökanden valda platsen för verksamheten uppfyller inte kravet på en tillåtlig 

lokalisering enligt 2 kap 6 § miljöbalken, detta redan utifrån den bedömda skadan 

på unika förekomster av livsmiljöer och arter.  

 

Det faktum att flygskjutmålet Hammaren är utpekat som riksintresse för totalförsva-

ret enlig 3 kap 9 § miljöbalken innebär inte att den planerade verksamheten är tillåt-

lig enligt 2 kap 6 § miljöbalken. Vättern är även angiven som riksintresse för natur-

vård enligt 3 kap 6 § miljöbalken och som riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap 

5 § miljöbalken. Vidare är Vättern med öar och strandområden av riksintresse för 

turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken samt som Natura 2000-område 

enligt 4 kap 8 § miljöbalken. Dessa intressen utgår samtliga från att natur- och kul-

turmiljövärden ska skyddas. Områdets betydelse för turism och rörligt friluftsliv 

ställer dessutom krav på att stränder och vattenområden hålls allemansrättsligt till-

gängliga och att upplevelsemässiga kvaliteter som utblickar och landskapsbild vär-

nas. Försvarsmakten har heller inte visat att den sökta verksamheten behövs för 

totalförsvaret på ett sådant sätt att undantaget i 4 kap 1 § miljöbalken inträder. 
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Av 4 kap 8 § miljöbalken framgår att verksamheter som kan medföra skada på Na-

tura 2000-områden endast får komma till stånd efter det att ett sådant tillstånd har 

meddelats. Beslutsunderlaget i ärendet innehåller alltför stora brister och motsägel-

sefulla uppgifter för att en sådan fullständig, exakt och slutlig prövning i samlad 

form som krävs enligt 7 kap 28 a § miljöbalken ska låta sig göras. Beslutsunderlaget 

innehåller heller inte nödvändiga uppgifter för att kunna bedöma huruvida art-

skyddsdispens enligt 14 § artskyddsförordningen kan meddelas eller om och på 

vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten samt vattendirektivets krav om ickeför-

sämring riskerar påverkas. 

 

Verksamheten riskerar uppnåendet av de miljökvalitetsnormer som finns för Vät-

tern samt riskerar att försämra sjöns vattenmiljö på ett sätt som inte är förenligt med 

vare sig miljöbalkens eller vattendirektivets krav. Verksamheten riskerar medföra 

betydande påverkan på Natura 2000-området Vättern samt Omberg och tillstånd 

krävs därför enligt 7 kap 28 a § miljöbalken. 

 

Vättern är bl.a. på grund av den långa omsättningstiden en känslig sjö. För typiska 

fiskarter är ökad grumling ett problem. Fågellivet och fiskbestånd riskerar att på-

verkas av bl.a. buller och direkt beskjutning av lekplatser/boplatser. Studier av sjö- 

och rovfåglar vid platser för militär övningsflygning, i närheten av flygplatser och 

längs viktiga flygrutter har påvisat negativ påverkan för häckande, rastande och 

övervintrande fåglar. Särskilt ljudet från överflygningar med militära flygplan har 

enligt flera undersökningar konstaterats orsaka allvarliga störningar såsom risk för 

ägg och ungar då plötsliga ljud kan orsaka panik i boet hos häckande fåglar. För 

militär övningsskjutning, särskilt med tyngre vapen, finns studier som visar på stör-

ningar för änder, vadare och rovfåglar. Fåglarna uppvisade en ökad flyktbenägenhet 

och/eller vaksamhet vid skjutningar från flygplan. Risken för störning av skyddade 

fågelarter är således påtaglig, vilket kanske är extra viktigt att påpeka för silvertär-

nan vars bevarandestatus inte är gynnsam i dagsläget. Det är fyra skyddsklassade 

arter som berörs vid flyttning under vår och höst samt en skyddsklassad rovfågel 

som häckar på Omberg intill flygbanan. Att verksamhet förekommit och förekom-

mer på platsen redan nu innebär inte att den nu sökta, väsentligt utökade verksam-
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heten, inte kommer att medföra skada på de skyddade områdena och betydande 

störning som kan försvåra bevarandet av skyddade arter. 

 

Miljöbalkens bestämmelser om Natura 2000 och artskydd bygger helt på EU-rätt. 

Effektivt genomförande av EU-rätten förutsätter en utredning enligt art 6.3 i habi-

tatdirektivet, inkluderande bland annat att arters och livsmiljöers skyddsbehov är 

helt klarlagda. Tillräckliga utredningar föreligger inte. Ett flertal arter inom och i 

anslutning till verksamhetsområdet är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. 

En bedömning av verksamhetens påverkan på skyddade arter och om den kan tillå-

tas enligt artskyddsförordningen ska ingå i lokaliseringsbedömningen.  

 

Den ursprungliga fågelutredningen som Försvarsmakten presenterat har visat att 

kända häckningar av skyddade och sällsynta fågelarter såsom fisktärna, silvertärna, 

svarthakedopping, vitkindad gås, fiskgjuse, storlom och drillsnäppa, förekommer 

inom det berörda området. Samtliga dessa arter är fågelarter som utpekats som ge-

menskapsintresse enligt bilaga 1 i fågeldirektivet och som är fridlysta enligt 4 § AF. 

Området hyser många värdefulla fågelbiotoper och det är viktigt att säkra skyddet 

både för häckningslokaler och flyg-, spel- och födosöksområden. Påverkan på fågel-

livet kan bland annat ske genom störning och bortträngning från boplatser och födo-

sökområden. Den tillståndsgivna verksamheten skulle negativt påverka enbart den 

värdefulla fågelfaunan i så stor omfattning att lokaliseringen inte kan anses förenlig 

med 2 kap 6 § miljöbalken.  

 

Försvarsmakten visar inte tillräckligt väl hur verksamheten förhåller sig till kraven i 

vattendirektivet och de miljökvalitetsnormer som ställs upp enligt detta. Enligt art 4 

vattendirektivet får vattenkvaliteten över huvud taget inte försämras. Vattenmyn-

digheten har för Vättern som miljökvalitetsnorm angivit att god ekologisk status ska 

ha uppnåtts år 2015. Detta innebär att verksamheter som påtagligt kan riskera denna 

norms uppnående inte är tillåtliga. 

 

I området förekommer till det ett stort antal fredade fiskararter som asp och harr. 

Även rapporten gällande påverkan på fiskfaunan innehåller brister.  
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Vattenförekomster som utgör skyddade områden på grund av uttag av dricksvatten, 

såsom Vättern är, behandlas särskilt utförligt i ramdirektivet för vatten (bilaga IV). 

Sökanden har inte visat hur den planerade verksamheten förhåller sig till ramvat-

tendirektivets ickeförsämringskrav. 

 

Försvarsmakten yrkar tillstånd att bibehålla och nyttja skjutområdet inom en total-

ram av 50 kalenderdagar. Vare sig inriktningspropositionen, regeringens eller riks-

dagens beslut specifikt att denna verksamhet tillåts en utökning till 50 dagar. Inte 

heller lokaliseringen är bestämd genom beslut av riksdag och regering. Även För-

svarsmaktens verksamheter måste lokaliseras och bedrivas i enlighet med svensk 

och EU-rättslig miljölag. Det bestrids att det skulle vara omöjligt att hitta en annan 

lämpligare lokalisering som dessutom inte skulle strida mot miljöbalken och EU-

rätt. 

 

Vad gäller företräde för anläggningar som behövs för totalförsvaret enligt 3 kap 

10 § miljöbalken gäller detta företräde inte före riksintressen enligt 4 kap miljöbal-

ken. 4 kap 1 § miljöbalken gör undantag för områden för anläggningar för försvaret, 

men denna bestämmelse är att märka inte tillämplig enligt 4 kap 8 § miljöbalken. 

Hela Vättern och Omberg utgör Natura 2000-områden och när det gäller sådana har 

riksintressen för försvarsmakten inget företräde. 

Övriga klagande har anfört bl.a. följande. 

- Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning är bristfällig och bl.a. saknar tillräck-

ligt alternativredovisning.  

- I ett Natura 2000-område ska hänsyn tas till de kumulativa effekter som olika 

planer och projekt kan få för målsättningen att bevara Natura 2000-området. 

Prövningen svarar inte mot kraven enligt art-och habitatdirektivet om den inne-

håller brister eller saknar fullständiga, exakta och slutliga bedömningar och slut-

satser. Försvarsmaktens ansökan saknar en samlad redogörelse för det totala an-

talet flygningar, skjutningar och sprängningar i och runt Vättern. 

- Enligt art 4 i EU:s vattendirektiv får vattenkvaliteten inte försämras, vilket torde 

vara svårt att förhindra med en så massiv utökning av såväl metaller, plaster och 
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de mängder med ämnen som frigörs genom bränsleförbränningen på lång höjd 

rakt ner i vattnet. 

- Enligt 2 kap. 6 § ska för en verksamhet väljas en plats som är lämplig med hän-

syn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön. Alternativa verksamhetsplatser finns. Kostnaderna 

för en flytt ett överkomligt pris för att värna Vättern med alla dess skyddsvärden.  

- Verksamheten medför påverkan på Vätterns vattenkvalitet, på turism och fri-

luftsliv samt på djur, fisk och fåglar. Vidare förorsakas buller- och vibrationspå-

verkan, nedskräpning av Vättern.  

- De utredningar som Försvarsmakten ålagts att utföra enligt villkor 11 måste utfö-

ras innan tillstånd kan ges. Ordningen strider mot försiktighetsprincipen.  

- Det måste finnas en väl genomförd riskanalys att utvärdera innan, inte efter, ett 

beslut är taget.  

- Innan ett beslut kan fattas behövs en detaljerad lista på alla kemikalier som kan 

hamna i vattnet och väl genomförda studier på dessa kemikaliers miljöpåverkan.  

- Om tillstånd med många villkor skulle ges, bör en bortre gräns för tillståndet 

sättas till högst fem år.  

- Skjutövningarna bör flyttas till en plats som inte riskerar att förstöra stora vat-

tendrag. Lämpligheten i att förstöra dricksvatten för hundratusentals svenskar 

och störa växt- och djurliv i området kan ifrågasättas. Fler överflygningar medför 

utsläpp i luften över sjön. Vätterns värde som norra Europas dricksvattentäkt 

måste beaktas. Flygfotogen i dricksvattentäkter kan innebära stor skada. Bly är 

ett mycket toxiskt potent nervgift. Tillståndet strider mot EU:s vattendirektiv.  

- Skjutningarna innebär att mer skrot av blandade metaller hamnar i vattnet. Ett 

eventuellt fortsatt/utökat tillstånd bör vara kopplat till krav på att städa upp sjö-

botten. Plastskräp från försvarets verksamhet flyter omkring i stora delar av sjön. 

Det finns en saneringsproblematik med det material militären dumpat i sjön se-

dan 50-talet. 

- Sprängämnen är mycket giftiga för människor, djur och natur. Det är uppmätt ett 

mycket högt värde av kvicksilver och etyl-kvicksilver hos kvinnor som ätit Vät-

ternfisk.  
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- Bullerutredningen är i det närmaste obefintlig. Begränsningen under sommartid 

betyder att länsstyrelsen inser olägenheten med ljudnivåerna men offrar fastbo-

ende och djur. Det är anmärkningsvärt att länsstyrelsen inte krävt att miljökonse-

kvensbeskrivningen ska innehålla uppmätta ljudnivåer under realistiskt utförda 

övningar. Det finns inga sammanställningar av kumulativ effekt av flygbuller 

och skjutningar, inkl. samtidigt pågående flygrörelser, skjutningar och spräng-

ningar utförda i närområdet av andra delar av försvaret. Bullerfrågan är grund-

läggande för verksamhetens tillåtlighet. 

- Det saknas en samlad bild av Försvarets skjutområden och dumpning i sjön Vät-

tern.  

- Skjutningar i tillåten nivå skulle innebära betydande olägenheter för båtlivets 

utövare. Det fritidsfiske som utövas av väldigt många båtägare kommer också att 

påverkas.  

- Verksamheten hindrar tillgången till och utvecklingen av civil verksamhet inklu-

sive natur- och friluftsliv. Verksamheten hindrar också samhällsutvecklingen ge-

nom begränsningar av exempelvis bygglov samt företags, föreningars och orga-

nisationers verksamheter i kommundelar som berörs av det militära riksintresset. 

- Aspfisket i Vättern utanför Brevik var fram till 1950-talet var mycket känt. 

Aspen, skyddad enligt art-och habitatdirektivet, hade sin lekplats på bottnarna 

utanför Sidön vid Hammaren i Brevik. De alltmer tilltagande bombningarna ut-

anför Enebågen med stora övningar med Sidön som mål, gjorde dock att lekplat-

sen för aspen förstördes och efterhand försvann denna fiskart i stort sett helt. På 

samma sätt har lekplatserna för den unika och även den särskilt skyddade fiskar-

ten harr vid stengrunden utmed Enebågens udde helt förstörts av flygets bomb-

ningar.  

- Fågellivet har påverkats starkt. Till exempel häckade fiskgjusen i de s.k. Amper-

na vid Enebågen före militärens påbörjade sin verksamhet. Omistliga värden har 

redan gått till spillo genom den befintliga militära verksamheten.  

 

Klagande har även ingett namnlistor med protester mot Försvarsmaktens verksam-

het. 
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län har avstått från att yttra sig i målet. 

 

Naturvårdsverket har anfört bl.a. följande.   

I området vid Vättern är det främst häckande fåglar som är aktuella. För flyttande 

och övervintrande arter är området av mindre betydelse. I Vättern finns ett SPA-

område, Östra Vättern, till skydd för fåglarna, och där finns sju fågelarter upptagna 

enligt lista 1. Dessa är: fisktärna, vitkindad gås, svarthakedopping, silvertärna, 

storlom, fiskgjuse och drillsnäppa. Andra arter som kräver hänsyn och häckar vid 

Vättern är bland annat pilgrimsfalk, havsörn och mindre flugsnappare.  

 

Av Vätternvårdsförbundets bevarandeplan 2008 framgår att de största hoten mot de 

angivna arterna är ökad båttrafik och friluftsliv, för Svarthakedopping särskilt pre-

dation av mink och eventuellt kråka. För vitkindad gås och drillsnäppa anges att 

inga kända hot finns. För övrigt kan nämnas att svarthakedopping och drillsnäppa 

inte finns med i den nyligen uppdaterade versionen av svenska rödlistan (ArtData-

banken 2015). Även miljögifter och vindkraft lyfts fram som potentiella hot. För-

svarsmaktens nuvarande flygverksamhet omnämns inte som ett potentiellt hot mot 

fågelarterna. Bevarandestatus beskrivs som gynnsam för fisktärna, vitkindad gås, 

svarthakedopping, silvertärna, storlom, fiskgjuse. Samtliga dessa arter har endast 

små populationer i Vättern men är vanliga i Sverige. Samtliga kan även ses som 

ansvarsarter for Sverige sett i ett EU-perspektiv då de är ovanliga eller mindre van-

liga i många andra delar av EU-området. Bevarandestatus för Drillsnäppa beskrivs 

som ej gynnsam, men beståndet förefaller snarare ha ökat något under senare år i 

Vättern, även om den fortfarande är ovanlig där. I Sverige är drillsnäppan en av de 

vanligaste vadararterna.  

 

I Sturnus rapport finns en omfattande genomgång av vetenskaplig litteratur om po-

tentiella störningar från luftfarkoster. Underlaget i målet har förbättrats sedan april 

2015. Som kompletterande underlag har Naturvårdsverket även inhämtat underlag 

från ornitologisk expertis med erfarenheter av störningsverksamhet, exempelvis av 

fåglars reaktioner invid flygplatser. Rådande kunskapsläge är inte fullständigt men 

får anses vara tillräckligt gott med hänsyn till att området framförallt är av betydelse 

för häckande fåglar. Det finns i litteraturen studier som tyder på att fåglar kan störas 
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av militär flygverksamhet, men det finns inte stöd för att betydande störningar kan 

uppkomma vid den begränsade omfattning av flygverksamhet som ansökan avser, 

under förutsättning att ljudbangar och flygning under häckningsperioden undviks. 

Det finns även studier som pekar på att miljön kring skjutfält kan vara positiv då 

störningar från konkurrerande verksamheter undviks. Utifrån rådande kunskapsläge 

kan inte någon entydig slutsats dras om militär skjutverksamhet generellt innebär en 

risk för störningar, med hänsyn tagen till verksamhetens samlade effekter för fågel-

livet. Vad som är känt angående påverkan på fåglar specifikt kring flygskjutmålet 

Hammaren tyder inte heller på att verksamheten tidigare har inneburit störningar 

som är betydande.  

 

Till grund för ansökan har Försvarsmakten angett att inga skjutningar får äga rum 

under fåglarnas häckningsperiod från april till augusti. Försvarsmakten har vidare 

angett att inga ljudbangar ska tillåtas vid flygning över Vättern. Beträffande sjöfå-

gelarter som häckar i Vättern, och andra annex 1-arter som häckar i SPA-området 

Östra Vättern, bör dessa under alla förhållanden fortsätta att övervakas med den 

metodik som redan används. Detta kan även fungera som kontroll av den utökade 

verksamhet i det fall tillstånd ges.  

 

Naturvårdsverkets bedömning är, utifrån rådande kunskapsläge, försiktighetsmått 

och sökandens kompletteringar, att det inte finns risk för påverkan som på ett bety-

dande sätt kan försvåra bevarandet i området av de aktuella arterna. Naturvårdsver-

ket delar samtidigt länsstyrelsens bedömning att de för området typiska arterna 

kommer att påverkas åtminstone lokalt både vid sina häckningsplatser och rastplat-

ser norr om Hjo, Enebågsudden och Hammarudden/Sidön. Mot denna bakgrund kan 

försiktighetsprincipen motivera att flyg- och skjutverksamheten verksamheten inte 

överstiger totalt 30 dagar per år i enlighet med Miljöprövningsdelegationens beslut. 

 

Vad gäller ansökt verksamhets påverkan på aktuella fiskarter bedöms påverkan inte 

vara betydande, under tillämpning av de försiktighetsmått som Försvarsmakten har 

redogjort för i sin ansökan om tillstånd enligt 28 a § miljöbalken. Naturvårdsverket 

uppmärksammar att livsmiljöerna är känsliga och att övningsområdet ligger i det 
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område där näbbsik har den idag enda kända specifika lekplatsen samt i anslutning 

till lekplatser för röding. Mot denna bakgrund hemställs om att ett tillstånd för 

verksamheten begränsas till en tid om 10 år, i enlighet med miljöprövningsdelegat-

ionens beslut.  

 

Naturvårdsverket instämmer i Miljöprövningsdelegationens bedömning att försik-

tighetsprincipen motiverar utredningsvillkor beträffande påverkan från ansamlad 

gammal och nytillkommen ammunition och behov av att sanera ammunitionen. 

 

Frågan om tillstånd kan ges enligt 7 kap 28 b § miljöbalken ska utgå från en be-

dömning av ifall den samlade påverkan på utpekade naturtyper och arter kan inne-

bära en skada på dessa naturtyper eller en betydande störning av arterna. Bedöm-

ningen bör enligt Naturvårdsverkets handbok 2017:1 (kap 3.4.2) göras på grundval 

av verksamhetens möjligheter att bibehålla eller uppnå områdets bevarandemål. 

Målen nedan kommer från remissversionen av bevarandeplanen för Vättern - Vät-

ternvårdsförbundet 2018. Målsättningen för naturtyperna i Vättern är att Vätterns 

bottenekosystem uppvisar goda livsbetingelser, kransalgsbestånden ska kunna be-

stå/får ej minska vad gäller utbredning och artsammansättning samt att sjön hyser 

säkra bestånd av typiska arter. 

 

Målsättningen för typiska arterna i Vättern är att (utöver de som gäller för naturty-

per) kransalgsbestånden och övriga typarter ska kunna bestå/får ej minska vad gäl-

ler utbredning och artsammansättning. Kransalgsområden kan vara viktiga lek-, 

uppväxt- och födosöksområden för fiskar.  

 

Effekter på röding av militära aktiviteter sammanställdes i en rapport redan 1977 I 

denna mycket omfattande sammanställning slås fast att man inte kunnat finna bety-

dande skadeverkan på Vätterns rödingbestånd. Man konstaterar dock att den tidi-

gare viktiga lekplatsen Höjen ödelagts som lekplats på grund av bombfällningar 

under 1940-talet. Utredningen föreslog att förbud mot skjutning med brisant am-

munition borde införas inom vissa skyddsområden samt att försvaret borde bekosta 

försök att restaurera grundet Höjen som lekplats för röding. Försvarsmakten har 
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redovisat en rapport av vilken framgår att hittills utförda kartläggningar av recipi-

entförhållandena i Vättern inte har kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är 

försämrad till följd av påverkan från metaller och organiska föroreningsämnen från 

den militära verksamheten. Vidare framgår att de bullernivåer som genereras av 

flyg- och skjutverksamheten inte uppgår till en nivå som kan ge upphov till skador 

på fiskarter som i bullerhänseende är lika aktuella fiskarter i Vättern. Naturvårds-

verket har inte skäl att ifrågasätta rapportens slutsatser.  

 

Naturvårdsverket bedömer att det idag inte finns vetenskapligt underlag för att upp-

skatta mer än en mycket liten risk för skada på populationerna av fisk och livsmil-

jöer, vare sig på grund av buller, skrot, eller vattenkvalitet. Grumlingseffekterna 

kan förväntas vara små och inverkar inte på bedömningen. Sammanfattningsvis 

innebär en utökning av verksamheten enligt ansökan inte att de fiskarter som Vät-

terns Natura 2000-områden avser att skydda utsätts för en störning som på ett bety-

dande sätt kan försvåra bevarandet av arterna i områdena. Naturvårdsverket in-

stämmer i Miljöprövningsdelegationens bedömning att försiktighetsprincipen moti-

verar utredningsvillkor beträffande påverkan från ansamlad gammal och nytill-

kommen ammunition och behov av att sanera ammunitionen och villkor om att 

endast blyfri ammunition används. 

 

SKÄL  

Inledning 

Enligt 21 kap 7 § miljöbalken ska domstolen när det fråga om en statlig myndighets 

beslut som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller 

Försvarets radioanstalt alltid med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för 

prövning. Mot bakgrund av vad Miljööverdomstolen uttalat i rättsfallet RH 2009:3 

får detta anses gälla även frågan om avvisning av överklagande. 

 

Processmaterialet i målet är mycket omfattande vilket gör att det i detta yttrande 

refereras till parternas och de övriga intressenternas ståndpunkter och utredningen 

främst i den mån som behövs för att definiera den sökta verksamheten och för att ge 

den nödvändiga bakgrunden till domstolens yttrande. 
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Den sökta verksamheten är en del av Sveriges totalförsvar och ska därför bl.a. be-

dömas utifrån vissa specialbestämmelser. Sådana bestämmelser återfinns bl.a. i 

2 kap.7 § 1 st, 3 kap. 9 och 10 §§, 4 kap. 1 § 2 st miljöbalken samt 8b § förordning-

en (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Som miljöprövningsde-

legationen anfört ankommer det inte på prövningsmyndigheten att ifrågasätta beho-

vet eller lämpligheten av verksamheten. 

 

Mark- och miljödomstolen delar Miljöprövningsdelegationens bedömning att an-

sökt verksamhet kan komma att påverka Natura 2000-områden i Vättern på ett be-

tydande sätt och att ansökt utökning av verksamheten är så omfattande att verksam-

heten vid tillämpning av Natura 2000-regelverket är att bedöma som en ny verk-

samhet. Verksamheten är därför tillståndspliktig enligt bestämmelsen i 7 kap 28a § 

miljöbalken. En följd härav är, enligt 4 kap. 8 § miljöbalken, att ansökt verksamhet 

får komma till stånd endast om tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken kan lämnas. 

Talerätt 

I målet har framställts avvisningsyrkanden från Försvarsmakten avseende ett större 

antal enskilda och juridiska personer. Mark- och miljödomstolen gör följande be-

dömning avseende talerätten i målet.  

 

Enskildas talerätt regleras i 16 kap. 12 § miljöbalken. Där framgår att överklagbara 

domar och beslut får överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgö-

randet har gått honom eller henne emot. I förarbetena till bestämmelsen anges att 

tolkningen av vem som ska ha rätt att överklaga ska vara generös (prop. 1997/98:45 

del 1 s. 482 ff). Enligt praxis är det den som kan utsättas för en skada eller olägen-

het som inte är enbart teoretisk eller obetydlig som har rätt att överklaga (se bl.a. 

NJA 2012 s. 921).  

 

Den ansökta verksamheten genererar störningar i form av bl.a. buller över ett stort 

område. Sjön Vättern utgör vidare dricksvattentäkt för ett stort antal kringliggande 

kommuner och många enskilda nyttjar också sjöns vatten på olika sätt. Sammanta-
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get medför dessa och övriga omständigheter att ett mycket stort antal personer 

måste anses ha rätt att överklaga miljöprövningsdelegationens beslut.  

 

Anton Sällberg och Erika Danielsson (adress i Stockholm), Erik Persson Fernholm 

(adress i Bromma), Dennis Cantoreggi (adress i Stockholm), Ylva Floreman (adress 

i Ystad), Adam Lundberg (adress i Karlstad), Isa Aspgård (adress i Göteborg) och 

Jenny Cleveson (adress i Malmö) har samtliga bostadsadresser belägna på långt 

avstånd från Vättern och har trots förläggande därom inte visat att de har rätt att 

överklaga miljöprövningsdelegationens beslut. Anton Sällbergs, Erika Danielssons, 

Erik Persson Fernholms, Dennis Cantoreggis, Ylva Floremans, Tommy Hjalmars-

sons, Adam Lundbergs, Isa Aspgårds och Jenny Clevesons överklaganden ska där-

för avvisas.  

 

Enligt 16 kap. 13 § miljöbalken får en ideell förening eller annan juridisk person 

under vissa förutsättningar överklaga beslut om tillstånd enligt miljöbalken. Ett po-

litiskt parti ingår inte i den krets som har klagorätt till följd av bestämmelsen. Vad 

gäller de ideella föreningar som i och för sig uppfyller kriterierna i bestämmelsens 

första stycke gäller enligt bestämmelsens andra stycke att klagorätt ändå inte före-

ligger om beslutet rör Försvarsmakten. Sistnämnda bestämmelse får anses stå i 

överensstämmelse med EU-rätten, som medger undantag från reglerna om rätt till 

rättslig prövning i frågor som rör det nationella försvaret. Överklagandena från för-

eningar och andra sammanslutningar ska därför avvisas. 

 

I övrigt bör överklagandena tas upp till prövning.  

Miljökonsekvensbeskrivning  

En förutsättning för tillstånd är att ansökan innehåller en miljökonsekvensbeskriv-

ning som kan godkännas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera och be-

skriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åt-

gärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, land-

skap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska mil-

jön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är 
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syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa 

och miljön. 

 

Ansökt verksamhet berör Natura 2000-områden i Vättern. Mark- och miljödomsto-

len har under målets handläggning identifierat brister i miljökonsekvensbeskriv-

ningen vad gäller verksamhetens betydelse för bibehållen bevarandestatus för de 

utpekade naturtyperna 3130 och 3140. Försvarsmakten har med anledning härav 

inkommit med kompletteringar som får anses ge en godtagbar beskrivning av för-

hållandena på bottnarna vid och omkring skjutmålet. Även verksamhetens påverkan 

på övriga Natura 2000-intressen är tillfredsställande beskriven. Miljökonsekvensbe-

skrivningen med till miljöprövningsdelegationen ingivna kompletteringar får också 

anses visa hur miljön i området påverkas av ansökt verksamhet samt hur den till-

sammans med andra pågående, tidigare eller framtida verksamheter påverkar be-

rörda intressen. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen får anses uppfylla gällande krav även i övrigt och 

bör därför godkännas. 

Artskydd och Natura 2000  

Enligt 7 kap. 28 a och b §§ miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter 

eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-

område och tillstånd får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller 

tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas, 

2. 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. 

Prövningen ska säkerställa att en fullständig, exakt och slutlig bedömning kan göras 

av risken för skada på bevarandemålen för områdena. Det sagda innebär att en verk-

samhet bara får tillåtas om det visas att det inte råder några rimliga vetenskapliga 

tvivel att områdets bevarandemål inte skadas eller inte kan nås (se bl.a. ECJ:s dom i 

C-127/02 om Waddenzee och NJA 2013 s. 613). 
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Enligt 4 kap. 8 § miljöbalken gäller vidare att tillstånd enligt miljöbalken till en 

verksamhet som kan påverka ett Natura 2000-område får komma till stånd endast 

om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § har lämnats. 

 

För Natura 2000-områdena i Vättern (SE0310432, SE0540225, SE0240099 och 

SE0230268) har i bevarandeplan1 angivits följande bevarandemål av relevans för 

ansökt skjutverksamhet. 

 

För fågelarterna fisktärna, vitkindad gås, svarthakedopping, silvertärna, storlom och 

fiskgjuse har bevarandemål uttryckts som antalet häckande par av resp. art. För två 

av arterna, silvertärna och vitkindad gås bedöms bevarandestatus som ej gynnsam; 

för förstnämnd art med negativ trend och för sistnämnd med positiv trend. Bevaran-

demålen är inte uppnådda för arterna storlom och drillsnäppa, trots att bevarandesta-

tus för dessa bedöms vara gynnsam. 

 

För naturtyperna anges att Vättern ska ha en för sjön naturlig artsammansättning, att 

Vätterns bottenekosystem uppvisar goda livsmiljöbetingelser, att kransalgbestånden 

ska kunna bestå/ej får minska vad gäller utbredning och sammansättning samt att 

sjön ska hysa säkra bestånd av typiska arter. (Rapp. 95 s. 32) För naturtypen 3130 

typiska fiskarter (nissöga, stensimpa, röding, hornsimpa, sikfiskar, harr, öring och 

siklöja) anges bevarandemålen att reproducerande bestånd ska finnas av alla arter 

samt att ekonomiskt intressanta fiskarter ska tåla beskattning genom fiske. 

 

För de två nämnda naturtyperna saknas tillförlitligt underlag för att bedöma status 

och trender. Båda habitaten har otillfredsställande bevarandestatus i boreal region i 

Sverige och för 3130 anges trenden som negativ2. Hot av relevans för aktuell verk-

samhet mot dessa naturtyper har angetts vara spridning av signalkräfta som kan 

skada kransalger och annan kortskottsvegetation samt fysisk påverkan på bottnar 

som försvårar etablering av rotade växter (Rapp. 95 s. 33). Bevarandestatusen för 

typiska fiskarter uppges vara gynnsam för alla arter utom för röding och harr. För 

                                                 
1 Rapport 95 från Vätternvårdsförbundet, 2008 (i det följande Rapp. 95) 
2 Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013, Artdatabanken 
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dessa är trenden hos bestånden osäker, för övriga fiskarter är trenden under förbätt-

ring eller stabil.  

 

Skjutverksamheten medför risk för störning för fåglar främst i form av skrämselef-

fekter under häckningstid, vilka kan leda till misslyckad häckning eller försämrat 

häckningsresultat, bl.a. orsakad av predation på tillfälligt övergivna ägg eller ungar. 

En sådan skada är förbjuden enligt 4 § 2 p artskyddsförordningen (2007:845). 

  

Miljöprövningsdelegationen har till skydd för fåglar föreskrivit villkor om begräns-

ningar i skjuttider, främst villkor 6 föreskrivande övningsuppehåll under häcknings-

säsong för aktuella fågelarter. Mot bakgrund av vad som anges i fråga om häck-

ningssäsonger för olika fågelarter i Naturvårdsverkets Handbok för artskyddsför-

ordningen3, bilaga 3 finner domstolen att tiden för övningsuppehåll bör tidigareläg-

gas en månad för att tillräckligt skydd även under tidig häckning ska upprätthållas. 

Om isläggning vid målet hindrar verksamhet efter 15 mars bör tillsynsmyndigheten 

ges rätten att medge fem extra övningsdagar under tiden 1 april – 15 maj. Samma 

rapport och bilaga ger stöd för att övningsuppehållet kan upphöra redan den 

16 september. Vid angivna förhållanden bedömer mark- och miljödomstolen att 

bestämmelserna i artskyddsförordningen inte utgör hinder mot verksamheten. 

 

Beträffande naturtyper föreligger risk för skadlig påverkan orsakad av ammuni-

tionsrester som skjuts ut inom ett relativt begränsat målområde. Målområdet hyser 

bestånd av för de utpekade habitatet typiska arter av kransalger. Av ingivna redo-

visningar kan utläsas att förekomsten av kransalger inom målområdet främst be-

gränsas av energinivån på växtplatserna med avseende på vågor och strömmar, men 

också av tillgång på lämpligt bottensubstrat. Täckningsgraden på botten av utskju-

ten ammunition är begränsad och kan, särskilt med beslutad tidsbegränsning samt 

med krav på sanering av redan utskjuten ammunition och på fortlöpande sanering, 

antas ha en mindre betydelse för tillgången på lämpligt bottensubstrat för kransal-

ger. På längre sikt och med ett tillstånd till en sådan omfattande skjutverksamhet 

som miljöprövningsdelegationens tillstånd medger, måste däremot anses att det fö-

                                                 
3 Handbok för artskyddsförordningen. Del 1. Handbok 2009:2. 
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religger risk för en sådan påverkan på kransalgförekomsten inom målområdet att en 

negativ inverkan på Vätterns Natura 2000-områden inte kan uteslutas. Mot bak-

grund av föreliggande uppgifter om botten- och vegetationsförhållanden m.m. inom 

målområdet gör mark- och miljödomstolen bedömningen att övrig påverkan på na-

turtyper och typiska arter från den nu tillståndsgivna skjutverksamheten är så be-

gränsad att den saknar betydelse för naturtypernas bevarandestatus.  

 

Vid tillståndsgivning med beaktande av vad som anförts ovan får anses att ansökt 

verksamhet varken ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade 

verksamheter eller åtgärder skadar de livsmiljöer i området som avses att skyddas 

samt att den inte heller medför de arter som avses att skyddas utsätts för en störning 

som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. 

Förutsättningar för tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken föreligger därför vad 

gäller ett tidsbegränsat tillstånd. Bestämmelsen i 4 kap. 8 § miljöbalken utgör vid 

denna bedömning inte hinder mot ett tidsbegränsat tillstånd i enlighet med vad läns-

styrelsen beslutat.  

Lokalisering  

Aktuell lokalisering godtogs av länsstyrelsen i dåvarande Skaraborgs, län som den 

16 juni 1997 lämnade Försvarets materielverk tillstånd enligt miljöskyddslagen till 

den verksamhet som tidigare har bedrivits vid flygskjutmålet. Riksdagen har prövat 

lokaliseringen (se bl.a. Bostadsutskottets betänkande 1983/84:BoU2). Riksdagen 

fann lokaliseringen lämplig trots påverkan på fisket och miljön. Skjutverksamhet 

har förekommit på platsen under lång tid. Den nu sökta utökningen av verksamhet-

en är dock av sådan omfattning att en ny lokaliseringsprövning enligt 2 kap 6 § mil-

jöbalken är påkallad. 

 

Berört område omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär 

att lokaliseringsfrågan inte är avgjord på förhand utan får ske efter prövning mellan 

berörda intressen och även i förhållande till vilka alternativ som finns. För lokali-

seringsprövningar där olika allmänna intressen står mot varandra har kommunens 

översiktsplan och eventuella riksintresseanspråk betydelse för hur olika allmänna 

intressen ska vägas mot varandra. Enligt Karlsborgs kommuns översiktsplan, anta-
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gen av kommunfullmäktige 2014-10-23, ligger udden Enebågen inom ett område 

som betecknas ”militärt flyg-, skjut- eller övningsområde”. Vättern, i den del som 

angränsar till Enebågen och Hammarudden, betecknas delvis ”vattenområde med 

riskområde för skjutning”, delvis ”vattenområde”. 

 

Översiktsplanen innehåller också följande generella ställningstagande:  

 Karlsborgs kommun ska verka för att försvarets verksamhet kan bedrivas 

och skapa sysselsättning tillsammans med civil verksamhet inom kommunen 

och regionen. 

 Karlsborgs kommun ska verka för att den försvarsnära verksamheten kan 

verka och skapa sysselsättning i kommunen och regionen. 

 Karlsborgs kommun ska verka för att de olägenheter, som försvarets och den 

försvarsnära verksamheten orsakar, så långt möjligt minimeras. Detta ställ-

ningstagande avser i första hand skott- och flygbuller samt påverkan på Vät-

tern som dricksvattentäkt samt dess vatten och stränder som viktiga rekrea-

tionsområden.  

 

Översiktsplanerna för Hjo, Tibro, Ödeshögs, Jönköpings, Motala och Vadstena 

kommun anger att angränsande områden utgör riksintresse för totalförsvaret, och att 

samråd kan behöva ske beträffande vindkraft och bebyggelseplanering. 

 

Idag överlappar flera utpekade riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken varandra i den 

berörda delen av Vättern; utöver att området är utpekat som ett riksintresse för total-

försvaret så är det också utpekat som riksintresse för naturvård och yrkesfiske. 

Riksdagen har också beslutat att hela Vättern är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, där 

turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas 

vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i mil-

jön. Vättern är också utpekat som ett Natura-2000-område och därigenom också ett 

riksintresse enligt 4 kap 8 § miljöbalken. 

 

Enligt 3 kap 10 § miljöbalken ska, vid konflikt mellan oförenliga ändamål för riks-

intressen utpekade enligt 3 kap företräde ges åt försvarsintresset. Enligt 4 kap 1 § 

2 st utgör inte bestämmelserna i 4 kap. 1 st 2 och i 2–6 §§ hinder för utförandet av 

anläggningar som behövs för totalförsvaret. Med anläggningar som behövs för 

totalförsvaret menas nödvändiga anläggningar för landets gränsförsvar samt annan 
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försvarsverksamhet där alternativa lokaliseringar inte kan väljas (jfr. prop. 

1997/98:45 Del 2 s 37).  

 

Försvarsmakten har redovisat fyra alternativa lokaliseringar av verksamheten; Jun-

kön - beläget i Luleå skärgård, Hattefuran - beläget inom flottiljområdet vid Såtenäs 

i Lidköpings kommun, Kråks skjutfält – beläget mellan Karlsborg och Hammaren 

samt Älvdalens skjutfält. Försvarsmakten har valt ansökt plats främst pga. höga 

kostnader för omlokalisering samt avståndet från berörda flygplatser, dvs. Ronneby, 

Malmen och Såtenäs.  

 

Det alternativ som möjligen skulle kunna vara aktuellt är Älvdalens skjutfält i Da-

larna. I Älvdalen finns ett skjutfält på land, men ingen flygplats som fungerar för 

stridsflyg. Försvarsmakten har anfört att det huvudsakliga skälet till att ha ett flyg-

skjutmål i vatten är att det vid isfria förhållanden är lätt och säkert att detektera träff 

genom det vattenuppkast som uppstår vid skjutning och att alternativet Älvdalen 

inte erbjuder denna möjlighet. Flygskjutmålet Hammaren är dessutom, enligt För-

svarsmakten, det enda kvarvarande skjutmålet i södra Sverige för skjutning med 

automatkanon från JAS 39 Gripen.   

 

Det är uppenbart att Försvarsmakten är i behov av övningsområden för verksamhet 

av aktuellt slag samt att det för närvarande saknas förutsättningar för en omlokali-

sering av verksamheten. Under sådana förhållanden ska Försvarets intressen – som 

framgår ovan – ges företräde vid intressekonflikter gentemot andra starka allmänna 

intressen.  

 

När det gäller riksintresset enligt 4 kap 8 § (Natura 2000-områden) ska tillåtlighet 

(inkl. lokalisering) och anpassningar till skyddsbehov göras inom ramen för en 

prövning enligt 7 kap. 29 ff §§. En sådan prövning får inte leda till skada på de vär-

den som ska skyddas inom berörda Natura 2000-områden. 

 

Mot bakgrund av den aktuella lokaliseringens relativt omfattande påverkan på en 

del motstående allmänna intressen främst boendemiljöer och friluftsliv, samt de 
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osäkerheter som finns kring verksamhetens påverkan på dricksvattenintressen och 

Natura 2000-habitat, ser domstolen, likt miljöprövningsdelegationen, att lokali-

seringen kan ifrågasättas; i vart fall i ett långsiktigt perspektiv. Underlaget som pre-

senterats i målet medger emellertid inte en fullständig lokaliseringsprövning för alla 

tänkbara lokaliseringsalternativ inkluderande bedömning av alla risker för skada på 

betydande motstående intressen på kort och lång sikt samt betydande olägenheter 

för Försvarsmakten, såsom försämrade verksamhetsförutsättningar och kostnader.  

Trots att en fullständig lokaliseringsprövning på nämnt sätt inte låter sig göras be-

dömer domstolen, mot bakgrund av försvarsintressets starka ställning i de avväg-

ningar som ska göras, att nu ansökt lokalisering kan godtas i ett kortsiktigt perspek-

tiv. 

Vattenpåverkan  

Sedan den 1 mars 2014 är hela Vättern vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet 

berör fyra län; Jönköpings, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län. Vat-

tenskyddsområdet omfattar hela Vätterns sjöyta, tillrinnande vattendrag samt 50 m 

strandzon och innefattar särskilda restriktioner för bland annat farligt gods samt 

jordbruk och skogsbruk nära sjön. 

 

Syftet med Vätterns vattenskyddsområde är att långsiktigt säkerställa vattentill-

gången och råvattenkvaliteten för vattenförsörjning för de cirka 265 000 personer 

fördelade på elva kommuner som idag får sitt dricksvatten från sjön. Ytterligare 

250 000 personer kan tillkomma vid förverkligande av planerna på att även kom-

munerna i Örebro län ska ta sitt vatten från Vättern.  

 

Utöver beslutet om vattenskyddsområde för Vättern har Havs- och vattenmyndig-

heten utpekat Jönköpings resp. Skaraborgsvattens kommunalförbunds dricksvatten-

anläggningar som riksintressen för dricksvatten. Utpekandet är begränsat till områ-

dena kring vattenverk och vattenintag. Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska områden 

som är av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Som 

anförts ovan ska emellertid försvaret ges företräde vid konflikt mellan motstridiga 

riksintressen. 
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I målet har framförts farhågor kopplade till vattenpåverkan från ammunition, skrot 

och plastrester m.m. som tillförs Vättern genom skjutverksamheten. Fokus har här-

vid i huvudsak legat på risker med utsläpp av blyhaltig ammunition och explosiva 

ämnen till vattnet och dess påverkan på dricksvattenkvalitet. 

 

Den stora vattenvolymen i Vättern i kombination med sjöns begränsade tillrin-

ningsområde medför en lång omsättningstid för vättervattnet, ca 60 år. Den förhål-

landevis långa omsättningstiden medför att material och föroreningar kommer att 

finnas kvar i sjön låg tid efter de tillförts vattnet. Det faktum att Vättern är påtagligt 

näringsfattig bidrar till att persistenta och bioackumulerbara miljögifter som släpps 

ut till sjön riskerar att förekomma i högre koncentrationer i biota, jämfört med för-

hållanden i mer näringsrika vatten. 

 

Enligt uppgifter från VISS är halten av organiska miljögifter (dioxin, PCB och 

DDT/DDE) i fet fisk samt PFOS i fisk förhöjda i Vättern. Övriga undersökta miljö-

gifter bl.a. tungmetaller bedöms inte utgöra något miljöproblem. Halterna kadmium, 

nickel och bly i vattenförekomsten överskrider inte gällande gränsvärden.  

  

Försvarsmakten har under handläggningen vid länsstyrelsen justerat ansökan till att 

avse enbart blyfri ammunition. Frågan är således inte om tillkommande blytillförsel 

till Vättern. Det saknas dock närmare redovisning av vilka kemiska ämnen eller 

legeringar som ska ersätta blyinnehållet. Enligt vad som framgår av Naturvårdsver-

kets rapport 5624 ”Underlagsrapporter till regeringsuppdraget om bly i ammunit-

ion” råder osäkerhet i fråga om potentiella miljö- och hälsorisker förknippade med 

aktuella ersättningsmaterial för bly. I rapporten redovisas bl.a. kända nackdelar med 

vissa ersättningsmaterial i ammunition, inte minst från miljösynpunkt. 

 

Försvarsmakten har i redovisningen av miljömålsuppfyllelse angett att inga spräng-

medel eller miljögifter kommer att användas för skjutmålet Hammaren. Försvars-

makten har vidare angett att brisant eller blyad ammunition inte används och att det 

vid övning med automatkanon (Akan) används så kallad fullkula, dvs. utan spräng-
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verkan, som inte efterlämnar OXA (oexploderad ammunition). I ansökan nämns 

dock trotyl, hexotal, baskomponenter i krut som nitroglycerin, nitrocellulosa, orga-

niska metallföreningar samt titantetraklorid i samband med övningsraketer. Av un-

derbilaga 1 till bilaga 3 till kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen 

framgår vidare att största delen explosivämnen förbränns vid avfyrning men att 

mindre mängder kan spridas i närområdet. Därtill kommer att den ammunition som 

framgent är tänkt att ersätta blyad ammunition inte har beskrivits på ett sätt som gör 

det möjligt att slutligt ta ställning till den miljöpåverkan genom förorening den kan 

befaras orsaka. 

 

Viss osäkerhet föreligger således i fråga om vilka risker för spridning av giftiga 

tungmetaller och organiska ämnen som skjutverksamheten ger upphov till. Domsto-

len ser nu, mot bakgrund av svårigheten att helt undanröja alla rimliga vetenskap-

liga tvivel kring riskerna förknippade med att tillföra ovan nämnda ämnen till Vät-

tern, inte hur en prövning med tillämpning av miljöbalkens beviskrav och försiktig-

hetsprincip skulle kunna leda till att verksamheten kan godtas långsiktigt. 

 

Buller  

I målet har framförts farhågor för att sökt verksamhet kommer att leda till överskri-

dande av de av Naturvårdsverket publicerade riktvärdena för flygbuller. Enligt rå-

dande rättspraxis är dessa riktvärden (som gäller för civila flygplatser) inte tillämp-

liga för stridsflygplan samt inte för de tidsintervall av flygrörelser som ansökan av-

ser. Enligt rättspraxis för civilflyg ska en verksamhetsutövare vidta bullerskyddande 

åtgärder vid bostadsbyggnader samt vård- och undervisningslokaler som utomhus 

bl.a. exponeras för maximalljudnivåer 70 dB(A) eller däröver, minst 150 nätter per 

år med minst 3 flygrörelser per natt. Dessutom ska bullerskyddsåtgärder vidtas i 

bostadsbyggnader som regelbundet exponeras för 80 dB(A) maximalnivå och där-

utöver, dag- och kvällstid (kl. 06-22). I praxis (se Miljööverdomstolens dom den 

31 augusti 2004 i mål M 904-03 (MÖD 2004:48) anses att rekvisitet ”regelbundet” i 

ett flygbullervillkor bör tolkas efter vad som är rimligt från störningssynpunkt och 

att en fastighet är berättigad till åtgärder om tre eller fler bullerhändelser med en 
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maximal ljudnivå om minst 80 dBA förekommer under minst 150 dygn under ett 

kalenderår. Sådana förhållanden är inte aktuella i detta mål.   

 

Sammantaget får anses att omfattningen av den ansökta verksamheten – med beak-

tande av fastställda skjutfria perioder, andra inskränkningar och försiktighetsmått 

samt övrig försvarsverksamhet i området – vad gäller bullerpåverkan och antal skott 

inte är av sådan omfattning att det finns skäl att föreskriva ytterligare villkor eller 

avslå ansökan.   

Tillåtlighet och tillståndets omfattning 

Verksamhetens lokalisering har på goda grunder ifrågasatts. I miljöprövningsdele-

gationens ställningstagande avspeglas detta genom att giltigheten av nu överklagat 

tillstånd har begränsats till tio år. Ifrågasättandet av lokaliseringen har flera grunder. 

 

Vätterns vatten, öar och stränder omfattas som framgår ovan av flera riksintressen 

som till sin natur delvis är oförenliga med sökt verksamhet genom att den 

1. utestänger det rörliga friluftslivet och påtagligt avhåller allmänheten från att 

vistas inom en stor yta av det område som utpekats som riksintresse härför, 

2. tillför kemiska ämnen genom utskjuten ammunition som hålls kvar under lång 

tid och ackumuleras i sjön och vars långsiktiga effekter för vättervattnet som 

dricksvatten för ett mycket stort antal människor är bristfälligt klarlagda,  

3. lämnar kvar avfall i form av utskjuten ammunition på bottnar och i områden som 

utgör habitat för flera växt- och djurarter som ska skyddas genom regelverket för 

Natura 2000. 

 

De många skyddsintressen som gör sig gällande för Vättern får också ses som ett 

uttryck för sjöns höga generella och sammantagna värden för alla som bor och vis-

tas kring sjön samt som nationellt och internationellt turistmål för Sverige, där en 

viktig utgångspunkt är sjöns relativa orördhet och mycket rena vatten. Den ansökta 

och nu kraftigt utökade verksamheten medför miljöstörningar som står i bjärt kon-

trast mot de egenskaper och kvalitéer som stödjer alla nämnda riksintressen samt 

utmärker Vätterns unicitet och generellt mycket höga värden. 
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Försvarets intressen ska – som framgår ovan – ges företräde vid intressekonflikter 

gentemot andra starka allmänna intressen, habitat och arter utpekade inom nätverket 

Natura 2000 undantagna. Det är uppenbart att Försvarsmakten är i behov av öv-

ningsområden som uppfyller särskilda kriterier för verksamhet av aktuellt slag samt 

att en omlokalisering av verksamheten tar en icke obetydlig tid i anspråk.  

Med hänsyn till vad som anförts ovan, och då vad som i övrigt förekommit inte för-

anleder annan bedömning, bör Försvarsmakten för den kraftigt utökade verksam-

heten inte medges annat än ett tidsbegränsat tillstånd, huvudsakligen i enlighet med 

länsstyrelsens beslut. Med hänsyn till den långa handläggningstiden i mark- och 

miljödomstolen, under vilken Försvarsmakten inte haft rätt att bedriva verksamhet 

på flygskjutmålet Hammaren, bör den av miljöprövningsdelegationen bestämda 

tillståndstiden förlängas. 

 

Med angivna tidsbegränsningar saknas skäl motsätta sig Försvarsmaktens yrkande 

om tillstånd till flygskjutövningar 50 dagar per år.  

 

Även med beaktande av att försvarsintressen ska ges företräde vid flertalet intresse-

konflikter, gäller att övriga allmänna intressen ska beaktas i möjligaste mån och 

särskilt då dessa inte står i motsatsställning till försvarsintresset. Mot bakgrund 

härav finner domstolen att inverkan från den ansökta verksamheten på övriga all-

männa intressen, främst dricksvattenintresset och Natura 2000-intresset, medför att 

det inte oskäligt att Försvarsmakten redan nu åläggs en skyldighet att fortlöpande 

sanera de ammunitionsrester som kommer att tillföras området till följd av till-

ståndsgiven verksamhet När det gäller åtgärder för att minska påverkan på riksin-

tresset enligt 4 kap 8 § miljöbalken bedömer domstolen att regelverket kring Natura 

2000, som avser kumulativ påverkan på förutsättningarna att uppnå och bibehålla 

gynnsam bevarandestatus, också påkallar sanering av redan utskjuten ammunition. 

Vad länsstyrelsen föreskrivit i fråga om utredningar och tidplan avseende sanering 

av ammunitionsrester ska ersättas med ett uttalat krav på saneringsåtgärder. Kravet 

ska utformas så att det kan anpassas till vad som är tekniskt möjligt att utföra mot 

bakgrund av explosionsrisker.  
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Villkorsförslag 

Villkor 2 och 3  

Med undantag för antal dagar för skjutövningar bör sökandens yrkande om villkor-

sändring medges.  

Villkor 5  

Enligt villkor 4 i Länsstyrelsens i dåvarande Skaraborgs län tillstånd av den 16 juni 

1997 ska skjutning, sprängning samt flygprovning undvikas då vädersituationen är 

sådan att störningen kan förutsägas bli onormalt omfattande. Försvarsmakten har 

tidigare inte sökt ändring eller ifrågasatt behovet av villkoret men har i överklagan-

det till mark- och miljödomstolen yrkat att det i princip likalydande villkoret upp-

hävs. 

 

Det är givet att bullerpåverkan har ett nära samband med vindriktning och andra 

atmosfäriska förhållanden och påverkar i vilken omfattning närboende kan påverkas 

av bullerstörningar. Samma slutsats dras av Försvarsmakten i miljökonsekvensbe-

skrivningens bilaga 1, avsnitt 7.1.2. Vid beaktande av lokaliseringsfrågan och med 

hänsyn tagen till villkorets rådgivande karaktär kan det inte anses alltför betungande 

för verksamheten att följa villkorskravet. Den otydlighet som ligger inbäddad i vill-

koret kan accepteras.  

Villkor 6 

Som anförts under rubriken ”Artskydd och Natura 2000” ovan bör tiden för öv-

ningsuppehåll bestämmas till den 1 april till den 15 september samt tillsynsmyndig-

heten ges rätten att medge fem extra övningsdagar under tiden 1 april – 15 maj om 

isläggning vid målet hindrar verksamhet efter 15 mars. 

 

Villkor 11 

Mark- och miljödomstolen föreslår, i enlighet med vad som anförts ovan, att sane-

ringskrav avseende såväl befintliga som tillkommande ammunitionsrester uttryckli-

gen införs som villkor redan i detta tillstånd. Därmed faller behovet av utredningar 

som är ägnade att klarlägga behovet av sanering.  
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Villkor 11 i det överklagade beslutet anger inte klart hur angiven utredning ska han-

teras. Det bör därför tilläggas att utredning och saneringsplan ska inges till länssty-

relsen som har den kompetens som erfordras för att bedöma bl.a. inverkan av kvar-

lämnad ammunition m.m. på berört Natura 2000-område. För att, om det behövs, i 

nödvändig och skälig utsträckning kunna genomdriva krav på saneringsåtgärder ska 

länsstyrelsen ges rätten att bestämma om saneringens omfattning och genomförande 

i övrigt.  

 

De utredningar som Försvarsmakten ska utföra bör fokusera hur sanering ska ske 

samt förutsättningar och metoder för sanering då explosionsrisk föreligger. Av un-

derlaget i målet framgår inte i vilken utsträckning den ammunition som avses er-

sätta blyad ammunition innehåller andra ämnen som medför risk för att utskjutna 

ammunitionsrester kan påverka miljön på ett negativt sätt. Utredningen som för-

svarsmakten bör åläggas att utföra ska därför omfatta också ev. miljöfarliga egen-

skaper hos den ammunition som avses användas framgent. Länsstyrelsen ska ges 

rätten att bestämma omfattning m.m. av saneringsåtgärder med hänsyn till vad som 

kommer fram av nämnda utredningar. Utrymmet för att medge att saneringsåtgärder 

inte vidtas på viss plats ska dock vara begränsat till situationer då sådana inte är 

tekniskt möjligt att utföra, på grund av explosionsrisk. 

Villkor 15 

Försvarsmaktens kontroll av bullerpåverkan från förekommande luftfarkoster och 

skjutvapen bör i detalj framgå av godkänt kontrollprogram med stöd av gällande 

regelverk och relevanta metoder för bullerkontroll. Anvisningen ”mätt som dBA” 

bör justeras, eftersom riktvärden för bullerpåverkan från flygfält respektive olika 

slag av skjutverksamhet anges med olika, för respektive verksamhet särskilda en-

heter. Mot bakgrund av domstolens överväganden i fråga om påverkan på Vätterns 

Natura 2000-områden finns starka skäl att följa upp verksamhetens påverkan på 

naturtyper och typiska arter inom Natura 2000-områdena inklusive studier inom 

området och kunskap om eventuell påverkan av näbbsiklekplatsen, på sätt föreskri-

vet av miljöprövningsdelegationen. Domstolen saknar således skäl att ändra villko-

ret på annat sätt än vad som angetts ovan. 
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I övrigt, och på de av miljöprövningsdelegationen anförda skälen, delar domstolen 

delegationens bedömning och finner inte skäl till ytterligare villkorsändring.  

 

Villkor 15 bör ändras i enlighet med det ovanstående. 

 

 

 

 

 

 

Göran Stenman   Joen Morales  Martin Kvarnbäck  

___________________ 

I domstolens yttrande har deltagit rådmannen Göran Stenman ordförande, tekniska 

råden Joen Morales och Martin Kvarnbäck samt den särskilda ledamöten Hans 

Wennerholm. 

 

 

KLAGANDE (forts) 

2. Aktion Rädda Vättern 

  

Ombud: Christer Haagman 

Miljöbyrån 

Repslagaregatan 7 

544 30 Hjo 

  

3. Barbro Andersson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

4. Christian Andersson 

Igelstorp Mellomgården 

541 92 Skövde 

  

5. Enar Andersson 

Österbo 2 

546 91 Karlsborg 
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6. Eva Andersson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

7. Eva-Lena Andersson 

Kedevat 604 

592 29 Vadstena 

  

8. Håkan Andersson 

Mellangatan 26 

554 51 Jönköping 

  

9. Kurt Andersson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

10. David Appelgren 

Omberg Lövhagen 

599 93 Ödeshög 

  

11. Yvonne Apéria 

Helgeandsgatan 7 

592 30 Vadstena 

  

12. Askersunds kommun 

696 82 Askersund 

  

13. Aspa Båtklubb 

Inger Karlsson 

Bäckvägen 3 

696 73 Aspabruk 

  

14. Isa Aspgård 

Kutterspångsgatan 17 

416 80 Göteborg 

  

15. Peter Asthamn 

Sjögatan 13A 

592 30 Vadstena 

  

16. Anders Axelsson 

Garpegården 2 
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546 91 Karlsborg 

  

17. Cecilia Axelsson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

18. Erik Backman 

LRF Konsult 

Ågatan 21 

582 22 Linköping 

  

19. Mårten Berqvist 

VAsagatan 11a 

544 30 Hjo 

  

20. Beata Björkgren 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

21. Niklas Björkgren 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

22. Bengt Blomgren 

Rotegatan 9B 

541 40 Skövde 

  

23. Ronny Borg 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

24. Linnea Borgström 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 
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844 31 Heby 

  

25. Breviks Hembygdsförening 

Bengt Borg 

Tittås 1 

546 91 Karlsborg 

  

26. Dennis Cantoreggi 

Folkungagatan 69 

116 22 Stockholm 

  

27. Börje Carlsson 

Bergsslingan 26 

443 36 Lerum 

  

28. Rikard Carlsson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

29. Jenny Cleveson 

Spångatan 35 

211 53 Malmö 

  

30. Mats Dahlqvist 

Löpareskogen Persgården 

544 92 Hjo 

  

31. Lena Dahlvret 

Tegelbruket 102 

592 94 Vadstena 

  

32. Erika Danielsson 

Odelbergsvägen 29 

120 47 Enskede Gård 

  

33. Sören Didriksson 

Skarpåsenv 31 

590 74 Ljungsbro 

  

34. Laura Duncker 

Garpegården 2 

546 91 Karlsborg 

  

35. Britt Ekman 

Filippas väg 2A 
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592 31 Vadstena 

  

36. Ingegärd Enbom 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

37. Tobias Enbom 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

38. Jan Engholm 

Hov Säby 

592 92 Vadstena 

  

39. Jan Engqvist 

Sälggatan 47 

554 58 Jönköping 

  

40. Magnus Engwall 

Furuholmsvägen 7 

702 21 Örebro 

  

41. Rolf Engwall 

Hargemarksvägen 16 

696 94 Hammar 

  

42. Hasse Eriksson 

Tärnstigen 3 

546 33 Karlsborg 

  

43. Charles Ernst 

Heda Dungen 1 

599 94 Ödeshöd 

  

44. Hilkka Eskelinen 

Sommarvägen 5 

169 31 Solna 

  

45. Anna Fagg 

Grumphult Solhem 

544 91 Hjo 
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46. David Flagg 

Grumphult Solhem 

554 91 Hjo 

  

47. Ylva Floreman 

Ljungabrovägen 9 

271 73 Köpingebro 

  

48. Charlotte Folke 

Ö storgatan 150 

554 52 Jönköping 

  

49. Märit Franzén 

Nedre Borgmästaregatan 5d 

591 30 Motala 

  

50. Martin Fredriksson 

Fågelstagatan 10 

591 93 Motala 

  

51. Johan Friberg 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

52. Fältbiologerna 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

53. Försvarsmakten, Ledningsregemen-tet 

Miljöprövningsenheten 

Pl 920 

749 81 Enköping 

  

54. Christer Haagman 

Repslagaregatan  

544 30 Hjo 

  

55. Emöke Heim 

Bergsvägen 2 

592 93 Borghamn 

  

56. Cecilia Helge 
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Ripgatan 10 A 

592 42 Vadstena 

  

57. Tommy Hjalmarsson 

BAgaregatan 42 

566 33 Habo 

  

58. Hjo kommun 

544 81 Hjo 

  

59. IKFF Motalakretsen 

c/o Ann-Louise Anderssn 

Grankullav. 23 

591 45 Motala 

  

60. Magnus Irestig 

Westmansgatan 104 

582 16 Linköping 

  

61. Catharina Jacobsson 

Igelbäcken 675 

696 93 Aspabruk 

  

62. Sandra Jarl 

Riddargatan 1A 

592 40 Motala 

  

63. Eva Johansson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

64. Kenneth Johansson 

Norrängsgatan 1a 

591 39 Motala 

  

65. Kerstin Johansson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

66. Tomas Johansson 

Korgebovägen 87 

553 08 Jönköping 
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67. Karlsborgsbygdens LRF 

c/o Sofia Kämpe 

Karlsborg 

  

68. Irene Karlsson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

69. Pia Kjellerstedt 

Pelargatan 1 

553 24 Jönköping 

  

70. Catja Korhonen 

Fågelstagatan 10 

591 93 Motala 

  

71. Chersti Lago 

Dalviksringen 63 

554 45 Jönköping 

  

72. Meena Lago 

John Erikssonsg 34 a 

554 45 Jönköping 

  

73. Patrik Lago 

John Erikssonsgatan 34 A 

554 72 Jönköping 

  

74. Pernilla Lago 

Dalviksringen 10 

554 45 Jönköping 

  

75. Åke Lago 

Dalviksringen 63 

554 45 Jönköping 

  

76. Elisabeth Larsson 

Hasselgatan 3 

591 36 Motala 

  

77. Johanna Leibman 

Hularedsvägen 6 

514 50 Limmared 
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78. Lindqvist Fastigheter & Lantbruk HB 

Johan Lindqvist 

Ulvhults Säteri  

544 91 Hjo 

  

79. Adam Lundberg 

Gitarrgatan 154 

656 36 Karlstad 

  

80. Emma Lundgren 

Stallvägen 50A lgh 1302 

352 56 Växjö 

  

81. Johan Lundgren 

Örtavägen 22 

554 58 Jönköping 

  

82. Lennart Löwemo 

Magnus Erikssons väg 10 A 

592 31 Vadstena 

  

83. Solweig Löwemo 

MAgnus Erikssons väg 10 a 

592 31 Vadstena 

  

84. Moa-Sara Marakatt 

mellby Simonsgård 1 

563 32 Gränna 

  

85. Maria Matsson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

86. Ulla-Karin Mild 

Åsgatan 9 

591 35 Motala 

  

87. Sten-Göran Mildh 

Åsgatan 9 

591 35 Motala 

  

88. Miljöpartiet Karlsborg 

Ann-Sofie Andersson 

Ripanäs 14 

554 91 Hjo 
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89. Motala kommun 

591 86 Motala 

  

90. Gun Möller 

Sjögatan 8 

592 30 Vadstena 

  

91. Naturskyddsföreningen Askersund 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

92. Naturskyddsföreningen Jönköpings län 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

93. Naturskyddsföreningen Skaraborgs län 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

94. Naturskyddsföreningen Örebro län 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

95. Naturskyddsföreningen Östergöt-lands län 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

96. Anita Nilsson 

Gustavsviksvägen 22A 

591 73 Motala 

  

97. Bengt Nilsson 
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Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

98. Gun-Britt Nilsson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

99. Ingela Nilsson 

Sälggatan 47 

554 58 Jönköping 

  

100. Ing-Marie Nyberg 

Stensätersgatan 21 

591 95 Motala 

  

101. Jan R Nyberg 

Stensätersgatan 21 

591 95 Motala 

  

102. Tomas Olausson 

  

Ombud: Christer Haagman 

Milhjobyrån 

Repslagaregatan 7 

544 30 Hjo 

  

103. Erik Persson Fernholm 

Holbergsgatan 133 

168 45 Bromma 

  

104. Kenneth Pettersson 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

105. Rolf Pettersson 

Brevik Prästgården 

546 91 Karlsborg 

  

106. Eric Ranin 
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Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

107. Hans Rolandsson 

Sommarvägen 5 

169 31 Solna 

  

108. Bengt Schantz 

Råda kyrkstigen 2 

531 96 Lidköping 

  

109. Marianne Schantz 

Råda kyrkstigen 2 

531 96 Lidköping 

  

110. Lenanrt Silvheden 

Appelby 113 

592 94 Vadstena 

  

111. Björn Sleman 

Stigbergsgatan 12a 

582 45 Linköping 

  

112. Ottman Stefan 

Höje gård 

599 93 Ödeshög 

  

113. Niina Stenander 

Holmestadsv 43 

533 91 Götene 

  

114. Roger Stenander 

Holmestadsv 43 

533 91 Götene 

  

115. Svenska Kyrkan 

Box 177 

592 24 Vadstena 

  

116. Birgitta Svensson 

Kyrkebor Gustavsberg 1 

546 91 Karlsborg 

  

117. Bo Svensson 

Kyrkebo Gustavsberg 1 
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546 91 Karlsborg 

  

118. Anton Sällberg 

Odelbergsvägen 29 

120 47 Enskede Gård 

  

119. Britt-Marie Sällberg 

Torngatan 7 

595 52 Mjölby 

 

120. Jonas Sällberg 

Torngatan 7 

595 52 Mjölby 

  

121. Klara Sällberg 

Magistratsvägen 55F 1116 

226 44 Lund 

  

122. Urbergsgruppen Grenna 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

123. Petter Uvesten 

Ekhamamr Nytorp 

544 94 Hjo 

  

124. Tomas Uvesten 

Sjögatan 1c 

544 30 Hjo 

  

125. Vadstena kommun 

592 80 Vadstena 

  

126. Verksamhetsledare Leader Östra Skaraborg 

Jesper Uvesten 

Långgatan 3 

544 30 Hjo 

  

127. Vänsterpartiets partiförening i Jönköping 

Jönköping 

  

128. Västanviks Samfällighetsförening 

Västanviksvägen 5 

591 97 Motala 
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129. Karin Wallin 

  

Ombud: Gunilla Högberg Björk 

GBH Miljörätt 

Harvvägen 20 

844 31 Heby 

  

130. Sissela Wasén 

Alvastra kloster 5 

599 93 Ödeshög 

  

131. Bo Wigren 

Svangatan 2 

592 42 Vadstena 

  

132. Jan William 

AB Motala Båtvarv 

Fabriksgatan 26 

591 37 Motala 

  

133. Ödeshögs kommun 

599 80 Ödeshög 

  

134. Birgitta Öhman 

Köpmangatan 20 lgh 1105 

702 10 Örebro 
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