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                                                                                2020-03-31 

 

 

                                                                                 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt 

                                                                                 Box 1070 

                                                                                 462 20 Vänersborg 

                                                                                            

 

 

Komplettering av överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut 2020-01-10 ang. ”Ansökan 

om dispens för och tillstånd till markavvattning inom Karlsborgs flygfält 1:1 i Karlsborgs kommun”,  

dnr 531-45588-2018 och 531-45789-2018. 

_________________________________________________________________________________ 

Skaraborgs Naturskyddsförening har 2020-02-13 överklagat rubricerade beslut och begärt anstånd 

att komma in med grunder för överklagandet. Mark- och miljödomstolen har 2020-02-21 medgivit 

anstånd att inkomma med kompletteringar till 2020-03-31. 

Yrkanden 

Skaraborgs Naturskyddsförening yrkar att Miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen enligt 21 kap. 

7§ 2 st. miljöbalken föreslår: 

1. I första hand att Miljöprövningsdelegationens beslut upphävs i sin helhet och att 

Försvarsmaktens ansökan avslås.  

Tillståndet medger Försvarsmakten att dränera och pumpa ut PFAS-förorenat vatten i Vätterns                                                                                                                                        

vattenskyddsområde. Detta strider mot Miljöbalken, Natura 2000-regelverket och EU:s vattendirek-   

tiv. Försiktighetsprincipen måste tillämpas. 

 

2. I andra hand att Miljöprövningsdelegationens beslut upphävs och att ansökan avvisas på grund 

av bristande beslutsunderlag. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen kan inte godkännas. MKB:n är så undermålig att den inte kan 
ligga till grund för beslut. Bristerna gäller särskilt beskrivning av negativa effekter av PFAS-
utsläpp på organismerna i Natura 2000-området, bl.a. glacialrelikterna samt bristen på 
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hänsynstagande till att Vättern är vattentäkt för ett stort antal människor och troligtvis i 
framtiden kommer att vara det för ännu fler. Livsmedelsverket har satt upp 90 ng/l som 
åtgärdsgräns för PFAS i vatten. Försvarsmakten uppger i MKB:n att man avser att hålla sig inom 
denna gräns. Vad som inte framkommer är att EFSA (EU:s livsmedelsmyndighet) och den 
samlade vetenskapen anser att denna gräns är alldeles för hög. Detta borde redovisats i MKB:n 
och föranlett Miljöprövningsdelegationen att ställa krav på lägre gränsvärde. 
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-
risks-human-health 
 

3. I tredje hand, om Mark-  och miljödomstolen finner att den inte kan avslå ansökan i sin helhet 

alternativt avvisa ansökan, yrkar föreningen  att domstolen ändrar villkorstexten så att det finns 

analys på och maximivärden för hur mycket PFAS, som får släppas ut. 

  

Utveckling av talan 

Skaraborgs Naturskyddsförening har 2018-05-07 i samrådsmeddelande framfört krav om grund-

läggande uppgifter, som föreningen anser måste redovisas enligt 6 kap 35-36§§ miljöbalken samt 16-

19§§ miljöbedömningsförordningen. Vi anser att Försvarsmakten i MKB:n inte har redovisat vad vi 

efterfrågat och att Miljöprövningsdelegationen har fattat beslut på grundval av en undermålig MKB. 

Föreningen har tidigare i yttranden påpekat det olämpliga och vilseledande i att dela upp den 

gigantiska miljöfrågan om utökade flygningar och skjutningar över Vättern samt utbyggnaden av 

Karlsborgs flygfält i ett antal olika tillståndsärenden. Vi upprepar detta påpekande. Den totala 

miljöpåverkan måste redovisas samlat för att regeringen ska kunna fatta beslut. Som framgår av 

praxis måste en samlad bedömning göras utifrån ett underlag som möjliggör detta, se MÖD:s dom 

om Citybanan i mål nr M 8597-06 respektive Högsta domstolens avgörande om Bungetäkten, NJA 

2013 s.613. Se även EU-domstolens dom Alto sil, C-404/09. 

Vättern är en viktig dricksvattentäkt för ett stort antal människor. Det är av yttersta vikt att vi 

skyddar sjön från vidare kontaminering. Eftersom den PFAS, som släpps ut i naturen idag inte bryts 

ned utan ansamlas, är det av yttersta vikt att det förhindras att mer PFAS kommer ut i naturen. Det 

redovisas inte i MKB:n hur stor den totala mängden PFAS, som beräknas tillföras Vättern, blir. 

Fortifikationsverket påstår sig genom en vattenreningsanläggning kunna rena vattnet till 90 n/L men 

eftersom PFAS är persistent och ackumuleras, så är det av vikt hur stor den totala mängden PFAS blir. 

Den nya riskbedömningen från EFSA bör tas i beaktande. Försiktighetsprincipen måste tillämpas. 

Brandskum innehåller många fler perflorerade ämnen än vad som redovisas. Vi vet inte ens vilka alla 

perflorerade ämnen, som används i brandskum, är. I mätningar och övervakning av miljön och 

förorenade områden mäts nästan enbart PFOS och idag ett fåtal kända PFAS. Vi har alltså inte 

kännedom om de verkliga halterna av PFAS, som kommer att läcka ut och tillföras Vättern och vi vet 

inte hur farliga de är. Om markavvattning ska göras, måste det utredas vilka fler PFAS, som finns i 

området, alltså den totala belastningen PFAS, som förväntas förorena miljön, från flygplatsen.  

PFAS är farligare för hälsan i lägre halter än vad man tidigare trott. EFSA (EU:s livsmedels-
myndighet) har nyligen sänkt nivån från 11550 ng/kg kroppsvikt /vecka för PFOS+PFO  till 8 ng 
/kg kroppsvikt/vecka för PFOS+PFOA+PFNA+PFHxS, som säker gräns för PFAS. Nedan är länken 
till riskbedömningen av PFAS exponering. I den finns också hälsoriskerna förklarat mer 
ingående:  
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-
risks-human-health 

https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-risks-human-health
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-risks-human-health
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-risks-human-health
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-risks-human-health
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Vättern når idag inte god kemisk status och prover på fisk från Vättern innehåller halter över 
gränsvärdet, som är satt enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) 
om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.  ”Bedömningen bygger på 
analyser av PFOS i fisk från Vättern 2011-2014. Uppmätta halter av PFOS var 21 µg/kg våtvikt i 
röding 2011, 15 µg/kg våtvikt i abborre 2013, 70 µg/kg våtvikt i röding 2014, 21 µg/kg våtvikt i 
röding 2014. Samtliga uppmätta halter överskrider gränsvärdet på 9,1 µg/kg våtvikt. Statusen 
sätts därför till Uppnår ej God med hög tillförlitlighet.” 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11665077 
 
Bottensjön uppnår inte heller god kemisk status. Från Viss (se länken ovan): Motivering och 
metod för bedömningen: ”Vid analys av biota har PFOS uppmätts till en halt av 11 µg/kg våtvikt 
i muskel ifrån en stor abborre och 14 µg/kg våtvikt i ett samlingsprov bestående av tre mindre 
abborrar. Båda resultaten överskrider gränsvärdet på 9,1 µg/kg våtvikt. Bedömningen stöds av 
analys i ett vattenprov där 0,0036 µg/l PFOS uppmätts. Resultatet överskrider gränsvärdet för 
årsmedel-värde i vatten som är 0,00065 µg/l. Bottensjön bedöms därmed ej uppnå god status 
med avseende på PFOS och bedömningen anses ha god tillförlitlighet.” 
 
Mot denna bakgrund kan inte ytterligare förorening av Vättern och Bottensjön tillåtas i 
enlighet med försämringsförbudet i ramvattendirektivet (2000/60/EU) och EU-domstolens 
Weserdom (mål nr C-461/13). Det räcker med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en 
försämring av status ska anses ske och miljökonsekvensbeskrivningen måste innehålla en 
korrekt beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer. Miljökvalitets-
normerna för ekologisk och kemisk status har därvid samma rättsverkan. 
 
Hänsyn måste också tas till Vätterns stora värde som dricksvattentäkt både idag och för 
framtiden. Över 250 000 människor får idag sitt vatten från vattentäkten, vilket enligt        
Naturskyddsföreningens mening innebär att vattentäkten inte kan ersättas. Förhållandena är 
därmed att likställa med de som var för handen då Mark- och miljööverdomstolen dömde i 
Valbo Trä, mål nr M 11540-14. 
 
Vättern är speciell ur många aspekter. En aspekt är att sjön hyser ett antal glacialrelikter, 
organismer, som blivit kvar när landet höjde sig efter den senaste istiden. Vätterns kalla vatten 
gör det möjligt för glacialrelikterna att leva vidare. Några av dessa små kräftdjur har visat sig 
vara mycket känsliga för PFOS. Kräftdjuren är i sin tur föda för laxfiskarna i sjön. Man måste 
förstå de fungerande ekosystemen och hur ytterligare PFAS-utsläpp kan orsaka stora skador. 
MKB:n redovisar inte den påverkan som utsläppen kommer att få för ekosystemen och hela 
Natura 2000 området.  
 
Natura 2000-områdets bevarandeplan listar ett antal arter som ska bevaras i området, bl.a. 
fiskgjuse och havsörn, arter som tidigare drabbats hårt av bioackumulerande miljögifter. Enligt 
Naturvårdsverket har höga halter av PFOS hittats i bl.a. havsörn, vilket visar att ämnet är 
långlivat och bioackumuleras i miljön (se Naturvårdsverkets rapport 6709, sid. 41). I 
bevarandeplanens avsnitt om havsörn pekas just nya miljögifter ut som en negativ påverkan på 
arten i området. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f17f75/1526068457174/Norr
a%20Vätterns%20skärgård%20SE0240045.pdf 
 
Samma problembild nämns i bevarandeplanen även beträffande Brun kärrhök, även den 
utpekad som en art, som ska bevaras i Natura 2000-området. Arten har inte gynnsam 
bevarandestatus i området.  
 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11665077
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f17f75/1526068457174/Norra%20Vätterns%20skärgård%20SE0240045.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f17f75/1526068457174/Norra%20Vätterns%20skärgård%20SE0240045.pdf
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Återigen tvingas vi efterlysa en mer samlad och övergripande MKB och ett länsstyrelsebeslut 
baserat på försiktighetsprincipen. I övrigt hänvisar vi till samtliga handlingar i ärendet. 
 
För Skaraborgs Naturskyddsförening 
 
 
Ulla Kjellander 
ordförande 
 
 
 
 

 

       

 

 

 


