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Aktion Rädda Vättern 

 

Till  

Miljödepartementet 

m.registrator@regeringskansliet.se 

anna.berglund@regeringskansliet.se 

caroline.weckfelt@regeringskansliet.se 

 

 

 
Angående begäran om inhibition av överenskommelsen 
mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och Försvarets 
materielverk om granatbeskjutning av norra Vätten. 
Mål nr M 2405-20 Mark- och miljödomstolens i Vänersborg. 
 
Överenskommelsen att spränga upp till 140 granater helt nära fiskeförbudsområden i 

norra Vättern under perioden 25 maj till 15 juni diariefördes hos länsstyrelsen som en 

”tjänsteanteckning vid samtal” med beteckningen 20923-2020-1. Telefonsamtalet ägde 

rum den 18 och 19 maj och tjänsteanteckningen diariefördes 2020-05-19. 

Samma dag, den 19 maj, begärde undertecknad ut den aktuella handlingen. Den 26 maj 

lämnades handlingen ut med informationen ”Du behöver inte göra något ytterligare men 

har rätt att begära ett överklagningsbart beslut.” Ett överklagningsbart beslut begärdes då 

med vändande e-post. 

Men från länsstyrelsen kom stället ett beslut den 29 maj med följande innehåll: 
 
”Länsstyrelsen beslutar att avslå din begäran att få ta del av samtlig information ur den 
tjänsteanteckning du har begärt ut. Den begärda handlingen har redan lämnats ut i maskad 
form.” 
 
Undertecknad behövde då ännu en gång upplysa länsstyrelsen om att det var överens-
kommelsen om granatsprängningarna som avsågs att överklagas. Ingen begäran om att få 
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ta del av maskerad information hade framställts. 
 

Detta schabbel från länsstyrelsens sida gjorde att mark- och miljödomstolen inte fick 

handlingarna förrän de 1 juni. Mark- och miljödomstolens yttrande kom den 4 juni 2020. 

 

Den 2 juni sprängde FMV cirka tio granater i Vättern. Granaterna exploderade troligen 

inom de smala, långsträckta riskområdena som går upp mot Rökneöarna. Se nedan. 

 

 
 

Nu ligger beslutet hos regeringen. För undertecknad är det okänt om FMV planerar 

ytterligare granatbeskjutning av Vättern. Överenskommelsen med länsstyrelsen gäller fram 

till den 15 juni och möjligheten att genomföra resten av de 140 detonationerna är inte 

uttömd. 

 

Regeringen har möjlighet att på kort varsel inhibera fortsatt granatbeskjutning fram till den 

15 juni. Beredningen är enkel då regeringen redan 2016 inhiberade en likadan verksamhet 

under vecka 44. Mark- och miljödomstolen yttrade då: 

 

”Mark- och miljödomstolen anser att planerade provskjutningar under vecka 44 2016 ska 

förbjudas.” (Mål nr M 3832-16.) 
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Yttrandet innehåller vidare följande bedömningar från domstolen: 

”…föreningen Aktion Rädda Vättern bör anses ha talerätt…” (sid 7) 

”…länsstyrelsens ’ställningstagande’ utgör ett överklagbart beslut.” (sid 7) 

”Handlingarna i målet visar att undantag i enlighet med villkor 11 förekommer 

regelmässigt och i en utsträckning som inte överensstämmer med lämnat tillstånd.” (sid 7) 

 

Precis på samma sätt som 2016 föregås skjutningarna under perioden 25 maj till 15 juni 

2020 av regelmässiga skjutningar i en utsträckning som inte överensstämmer med 

tillståndet. Aktion Rädda Vättern har noterat att FMV:s granatsprängningar har ägt rum i 

norra Vättern den 8 januari, den 12 februari, den 24 mars och den 2 juni. Under 2019 

genomfördes också en stor mängd provskjutningar med artilleri. Under 2019 skedde dock 

överenskommelserna mellan länsstyrelsen och FMV i hemlighet utan diarieföring.1 

 

Om myndigheter agerar så att allmänheten inte får tillgång till rättslig prövning av denna 

typ av miljöfarlig verksamhet strider det mot Århuskonventionen och miljöbalkens 16 

kapitel. 

 

Rätten att överklaga tillkommer undertecknad som privatperson, boende invid Vättern, 

beroende av kommunalt dricksvatten från Vättern och med rätt att använda sjön för både 

friluftsliv och fiske. Undertecknad är även styrelsemedlem i Aktion Rädda Vättern2 och 

företräder föreningen som juridiskt ombud i ett flera ärenden. Det gäller inte minst FMV:s 

användning av Vättern som nedslagsplats för granater. 

 

 

 

Christer Haagman,  

kontaktperson för ARV i miljöprövningsärenden  

tel. 072-895 1691 

christer.haagman@gmail.com 

  

 

 
1 Detta är bekräftat i mejlkonversation med länsstyrelsen. 
2 Aktion Rädda Vättern bildades i maj 2013 på Visingsö och har över 1 200 medlemmar. 
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