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Ytterligare en viktig seger för Vättern – mark- och 

miljödomstolen uppmanar regeringen att avvisa 

länsstyrelsens tillstånd att dränera Karlsborgs 

PFAS-förorenade flygplats utan föregående 

sanering.   
Mark- och miljödomstolen har den 2020-11-05 skickat ett yttrande till regeringen som gäller 

länsstyrelsens tillstånd att markavvattna och dränera Karlsborgs militära flygplats.  

Domstolen rekommenderar regeringen att i linje med överklagandena upphäva dispensen 

och tillståndet. Därmed blockeras möjligheterna för Fortifikationsverket att börja gräva och 

pumpa ut PFAS-förorenat grundvatten till dricksvattentäkten Vätterns vattenskyddsområde. 

- Det här är en viktig delseger för alla som värnar om Vättern, säger Elisabeth Lennartsson, 

ordförande i Aktion Rädda Vättern. Regeringen har tidigare stoppat försöket att tjuvstarta 

dräneringsarbetet. Nu hoppas vi att regeringen tar ett definitivt beslut och kräver att flygplatsen 

snarast ska saneras från de giftiga, läckande kemikalierna. 

Citat ur domstolens yttrande:  

”Mark- och miljödomstolen föreslår att regeringen  

a. I första hand upphäver det överklagade beslutet och avvisar ansökan om dispens från 

markavvattningsförbudet och ansökan om tillstånd till markavvattning inom Karlsborgs flygplats på 

fastigheten Karlsborgs flygfält 1:1 i Karlsborgs kommun,  

b. i andra hand och för det fall regeringen bedömer att Fortifikationsverkets ansökan om dispens från 

markavvattningsförbudet och ansökan om tillstånd till markavvattning inte ska avvisas - undanröjer 

länsstyrelsens beslut och återförvisar målet till länsstyrelsen och  

c. i annat fall upphäver det överklagade beslutet och avslår ansökan.” 

Domstolens motiveringar och slutsatser sammanfaller i stort med Aktion Rädda Vätterns överklagande, 

trots att domstolen samtidigt menar att miljöskyddsföreningar inte har juridisk talerätt i 

försvarsärenden.  

- Domstolens yttrande är tydligt, menar Christer Haagman, ombud för både Aktion Rädda Vättern 

och ett antal enskilda personer boende runt Vättern. Jag har hela tiden haft svårt att tro att 

domstolen skulle kunna komma till någon annan slutsats – utan att bryta mot befintlig 

miljölagstiftning. Regeringen har heller inget annat val än att följa domstolens 

rekommendationer om den inte medvetet ska begå lagbrott. 



Tre stora sammanlänkade överklagade ärenden ligger nu på regeringens bord. 

1/ Försvarets ansökan om att utöka stridsflygets skjutningar i sjön, på flygskjutmålet Hammaren, från 

1 000 till 69 000 skott per år. Mark- och miljödomstolen har i sitt yttrande försökt begränsa 

skadeverkningarna och menar att verksamheten långsiktigt är ohållbar. Därför föreslår domstolen att 

tillståndet ska vara tidsbegränsat under den tid försvaret skaffar sig alternativa skjutmål. 

2/ Ansökan om att femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs flygplats. Mark- och miljödomstolen 

uppmanar regeringen att avvisa ansökan. 

3/ Ansökan om att dränera den PFAS-förorenade flygplatsen ut i Vätterns vattenskyddsområde. Mark- 

och miljödomstolen uppmanar regeringen att avvisa ansökan. 

- Jag hoppas att regeringen nu inser att Vättern är en olämplig plats för militärövningar, säger 

Christer Haagman och tillägger. Det är hög tid att börja avveckla Vättern som skjutfält och 

flygövningsområde. 
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Frågor om ärendet: 

Christer Haagman, talesperson för ARV i försvars- och tillståndsfrågor tel. 072-895 1691 
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