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BAKGRUND
Den 29 oktober 2010 ansökte Försvarsmakten till Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(nedan länsstyrelsen) om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet för Karlsborgs
flygplats, Karlsborgs kommun. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (nedan MPD) har
förelagt Försvarsmakten att komplettera sin ansökan med bl.a. en redovisning av
alternativa platser för hela eller delar av den utökade verksamheten. Genom beslut den 14
juni 2012, dnr 551-19069-2010, avvisade länsstyrelsen Försvarsmaktens tillståndsansökan
med skälen att ansökan inte var godtagbar då

Försvarsmakten har den 3 juli 2012 överklagat länsstyrelsens avvisningsbeslut till markoch miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

YRKANDEN M.M.
Försvarsmakten har yrkat att länsstyrelsens beslut upphävs och att ärendet därefter
återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Försvarsmakten har hemställt att
mark-och miljödomstolen överlämnar ärendet med eget yttrande till regeringen för
prövning enligt 21 kap 7 § andra stycket miljöbalken.

Till stöd för överklagandet har Försvarsmakten anfört i huvudsak följande. Karlsborgs
flygplats är en övningsflygplats för Försvarsmaktens luftstridskrafter utan permanent
basering av flygplan eller helikoptrar. Flygplatsen är därmed en anmälningspliktig
anläggning enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Flygplatsen har varit anmäld som anläggning av riksintresse för totalförsvarets militära del
enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken sedan 1990 och bibehåller alltjämt denna status
som en av numera få kvarvarande militära flygplatser i landet. Försvarsmakten har i
tillståndsansökan, samt i därefter ingivna kompletteringar, motiverat varför alternativ till
lokaliseringen i Karlsborg inte lämnats. Av motiveringarna framgår att flygplatsen utgör en
väsentlig grund och nödvändigt stöd för den av riksdagen beslutade lokaliseringen av
förband till Karlsborg. Det är fråga om en etablerad flygplats som nyttjats under mer än
sextio år. En teoretisk flyttning av verksamheten till annan flygplats innebär att en ny
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prövning - vid andra prövningsmyndigheter - av sådan lokalisering i så fall måste ske även
på dessa platser. Försvarsmakten förutsätter därvid att frågan om alternativ lokalisering
utifrån MPD: s tolkning av regeln på motsvarande sätt som för Karlsborg måste ställas
även för varje annan sådan plats. Eftersom antalet militära flygplatser är begränsat torde
detta innebära stor sannolikhet för att frågan om möjlig annan plats så småningom åter
landar på Karlsborgs flygplats. En sådan tolkning av 6 kap 7 § fjärde punkten miljöbalken
med påtaglig risk för rundgång i prövningsprocessen kan enligt Försvarsmaktens mening
inte ha varit lagstiftarens avsikt, vilket framgår av förarbetena till miljöbalken i denna del,
se prop. 1997/98:45, del 1 sid 291 första stycket samt del 2 sid 63 andra stycket.
Försvarsmakten anser att Karlsborgs flygplats är just en sådan anläggning som avses i
prop. 1997/98:45, del 2 sid 63 andra stycket.

Det är en helt annan fråga om processen, efter prövning i sak, innebär begränsningar i
förhållande till den sökta verksamheten, eller rent av avslag på ansökan. I sista hand får
prövningen, såväl i fråga om lokalisering som beträffande yttre ram och närmare villkor för
verksamheten, ske i regeringen enligt den särskilda process som gäller för överprövning av
beslut om miljöfarlig verksamhet som utövas av Försvarsmakten.

Den sökta ökningen av verksamheten har sin grund i de nya uppgifterna med uppbyggnad
av Försvarsmaktens förmåga till insats med kort varsel och har motiverats i ansökan och
utvecklats i de två tidigare kompletteringarna. Det är enbart Försvarsmakten som kan göra
en bedömning av behoven för att uppnå den operativa militära förmågan enligt direktiven
från riksdag och regering. Försvarsmakten vill här hänvisa till motsvarande bedömning av
miljödomstolen i dom 2010-10-19, mål nr M 1030-10, angående vindkraftsetablering, som
därefter biträtts av miljööverdomstolen (MÖD) i dom 2011-04-26, mål nr M 9290-10.
Försvarsmakten vill här även hänvisa till regeringens redovisning till riksdagen beträffande
övnings- och skjutfält i budgetpropositionen, prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 6 sid 49.
Propositionen har biträtts av riksdagen. Samma förutsättningar gäller givetvis även för
flygstridskrafterna i fråga om vilka flygplatser som ska bibehållas för att klara kravet på
operativ militär förmåga, d.v.s. Försvarsmaktens huvuduppgift förmåga till väpnad strid. I
detta fall finns dessutom en direkt anknytning till de operativa behoven för
markstridsförbanden i Karlsborg. I propositionen anges även att övnings- och skjutfält
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miljöprövas enligt miljöbalkens bestämmelser, vilket ger ett slutresultat med villkor och
eventuella begränsningar av verksamheten efter prövning i sak. Det samma gäller vid
miljöprövning av flygplatser. Därmed återstår beträffande Karlsborgs flygplats just sådan
prövning i sak.

Hänvisningen till K3 närhet till F7 och Malmen i länsstyrelsens yttrande 2012-04-03 med
förslag till beslut torde rätteligen avse prop. 2008/09:140, Ett användbart försvar.
Hänvisningen avser här närhet till baserade flygförband, d.v.s. F7 på Såtenäs med
transportflygenheten för fallskärmslyft, och Helikopterflottiljen på Malmen med
helikoptrar för andra lufttransporter av förband baserade i Karlsborg. Regeringen och
riksdagen konstaterar därmed att K3 kan behålla sin lokalisering i Karlsborg, eftersom det
finns en flygplats som kan nyttjas av de stödjande flygförband som inte är baserade på
orten för de flygtransporter som behövs för just K3. Försvarsmakten hävdar således att
flygplatsen bl. a. är en av flera förutsättningar för K3:s basering i Karlsborg. Dessutom
utgör flygplatsen en väsentlig operativ tillgång för flygstridskrafterna i övrigt.

Alternativet till Karlsborgs flygplats skulle teoretiskt vara Såtenäs eller Malmen, eller
möjligen Uppsala eller Ronneby. Ökningen av antalet flygrörelser sker dock till
övervägande delen i anledning av K3:s behov av flygtransporten. Dessa alternativ för
verksamheten i Karlsborg är belägna på sådant avstånd att de inte är resursrekonomiska,
eftersom de förutsätter omfattande och tidsödande marktransporter för förbanden i
Karlsborg. Behovet finns således i Karlsborg och den där befintliga flygplatsen.
Konsekvensen av att Karlsborgs flygplats inte får användas blir att K3:s lokalisering
rimligen får ifrågasättas och att antalet tillgängliga övningsflygplatser minskar ytterligare. I
denna del kan Försvarsmakten enbart konstatera att myndigheten inte kan överväga andra
alternativ än de som anvisats av riksdagen.

Försvarsmakten vill till ytterligare belysning av hur miljöbalken bör tolkas i denna del
hänvisa till MÖD: s avgörande i motsvarande fråga beträffande Östersunds flygplats, M
9889-08. MÖD avslog här ett överklagande från Naturvårdsverket som avsåg yrkande om
avvisning av ansökan till följd av att MKB inte innehöll alternativa lokaliseringar. MPD
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anger för Karlsborgs flygplats inte som skäl att lokaliseringen skulle vara oacceptabel från
miljösynpunkt, och anger särskilt att den befintliga verksamheten inte bör ifrågasättas.

Försvarsmakten finner det uppenbart att lagstiftarens avsikt inte varit att
verksamhetsutövare enbart av strikt formella skäl ska ange orimliga eller meningslösa
alternativ, i vart fall i fråga om befintliga sedan lång tid använda anläggningar som
Karlsborgs flygplats. Detta följer också av såväl förarbeten som av lagtexten i 6 kap 7 §
fjärde punkten miljöbalken. I detta fall har Försvarsmakten enligt motiv som angetts
tidigare och ovan konstaterat att det inte finns något realistiskt alternativ, vilket innebär att
ansökan inte kan anses vara bristfällig i denna del. MPD: s bedömning att en prövning i
sak utan de begärda uppgifterna om alternativ inte är möjlig saknar grund. Nyttan för
Försvarsmakten består i att kunna nyttja en redan gjord omfattande samhällsinvestering, i
ett område som redan varit påverkat av flygbuller i mer än femtio år, för bibehållande och
utveckling av operativ förmåga hos förband som lokaliserats till orten genom
riksdagsbeslut. Bedömningen av miljöpåverkan och intresseavvägningen enligt 2 kap 7 §
miljöbalken kan enbart göras vid en prövning i sak av tillståndsansökan.

Försvarsmakten delar inte MPD: s bedömning att det föreligger skäl att avvisa
tillståndsansökan. Med hänvisning till 6 kap 7 § fjärde punkten miljöbalken med ovan
angivna förarbeten, samt i tidigare kompletteringar angivna motiveringar och hänvisningar
till riksdagsbeslut om Försvarsmaktens grundorganisation, kan Försvarsmakten inte finna
annat än att Karlsborg i detta fall är det enda rimliga lokaliseringsalternativet, vilket
innebär att redovisning av alternativ inte är behövlig.

Länsstyrelsen har yttrat sig över Försvarsmaktens överklagande och anfört följande.
Försvarsmaktens ansökan innebär en ökning av flygverksamheten från drygt 2 000
flygrörelser år 2009 till drygt 10 000 rörelser. Militära flygplatser som inte är
flottiljflygplatser är inte tillståndspliktiga enligt bilagan till förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den planerade ökningen föranledde
tillsynsmyndigheten att förelägga Försvarsmakten om att söka tillstånd på grund av risken
för betydande olägenheter för människors hälsa och miljö från den utökade verksamheten.
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Försvarsmakten har hänvisat till att verksamheten var av samma storleksordning omkring
år 1990 som i ansökan. Därefter har den minskat till en femtedel. Länsstyrelsen anser inte
att det är rimligt att jämföra med störningen för tjugo år sedan, utan att en jämförelse ska
göras med förhållandena i nuläget.

Riktvärdet för buller är 70 dBA maximalnivå på uteplats och 45 dBA maximalnivå
inomhus nattetid. Av MKB: en framgår att ca 3 700 personer utsätts för maximalnivåer
från JAS 39 som överstiger 70 dBA. Ca 2 200 av dessa personer utsätts för nivåer
överstigande 80 dBA och ca 40 för nivåer överstigande 90 dBA. Antalet rörelser med JAS
39 ökar enligt ansökan från 100 till 500, varav 100 rörelser sker nattetid. Transportflyg
beräknas öka från ca 900 till 2 700 per år varav 200 rörelser nattetid och medför att ca 900
personer utsätts för maximalnivåer som överstiger 70 dBA. Skolflyg och sambandsflyg
ökar från knappt 200 rörelser per år till 700 varav 10 rörelser nattetid medför att ca 350
personer utsätts för maximalnivåer som överstiger 70 dBA. Beroende på helikoptertyp och
flyghöjd utsätts mellan ca 300 och 700 personer för maximalnivåer som överstiger 70
dBA. Helikoptertrafiken beräknas öka från 700 till 5 000 rörelser varav 500 i nattetid.
Många människor i närområdet utsätts för buller över riktvärdet från flera eller samtliga
typer av luftfarkoster.

Sammanfattningsvis medför den utökade verksamheten att ett stort antal människor utsätts
för ljudnivåerna som överstiger de riktvärden som är antagna av riksdagen. I
Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om
tillståndsprövning av flygplatser, NFS 2008:6, anges att dessa riktvärden bör tillämpas vid
bedömning av lämplig begränsning av buller från flygplatsverksamhet och flygtrafik till
och från en flygplats. Beträffande maximalnivån 70 dBA anges att riktvärdet ska gälla som
frifältsvärde utanför fönster/fasad.

Den stora ökningen av flygrörelser från olika typer av luftfarkoster medför en markant
ökad bullerbelastning för ett stort antal boende i flygplatsens omgivningar. Det är därför
rimligt och nödvändigt att Försvarsmakten belyser möjligheten att minska denna belastning
genom att redovisa om vissa delar av den utökade flygtrafiken kan förläggas till andra
befintliga militära flygplatser.
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Vid en tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet ska en bedömning göras av om den
aktuella platsen är den mest lämpliga med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. En sådan avvägning
är inte möjlig att göra utan att det finns en redovisning av möjligheter och problem med att
flytta delar av verksamheten till andra flygplatser. Det går inte, så som Försvarsmakten
anför, att göra en prövning i sak om inte konsekvenserna av begränsningar eller ett
eventuellt avslag till delar av verksamheten är belysta.

Försvarsmakten hänvisar i överklagandet till att MPD inte krävde redovisning av
alternativa platser vid prövningen av Göteborgs skärgårdsskjutfält och Sisjöns skjutfält. I
dessa fall bedömde delegationen utifrån det inlämnade materialet att det inte vore rimligt
att kräva en sådan redovisning. Detta visar också att MPD bedömer varje ansökan för sig
och endast kräver lokaliseringsalternativ när det är befogat för prövningen. I förevarande
prövning har det inte framkommit att det inte är möjligt att förlägga den utökade
verksamheten vid någon annan flygplats.

Försvarsmakten hänvisar också till ett avgörande av Miljööverdomstolen 2009-11-03, M
9889-08, angående Östersunds flygplats. Miljööverdomstolen avslog ett yrkande av
Naturvårdsverket angående avvisning av ansökan till följd av att MKB: en inte innehöll
alternativa lokaliseringar. Av domskälen framgår dock dels att Naturvårdsverkets yrkande
omfattade en omlokalisering av hela flygplatsen och dels att den sökta verksamheten var
betydligt mindre omfattande än den tidigare bedrivna och tillståndsgivna verksamheten.
Beträffande Karlsborgs flygplats gäller det omvända. Verksamheten beräknas öka
femfaldigt i förhållande till nuvarande verksamhet och MPD: s krav på alternativ
lokalisering gäller endast den tillkommande delen av verksamheten. MPD har varit mycket
tydlig i kravet på redovisning av alternativ lokalisering. Begäran om detta har gått ut vid
tre tillfällen med upplysning om att ansökan kan komma att avvisas om redovisningen inte
skulle komma in. Det är prövningsmyndigheten som har att avgöra om underlaget för
prövningen är tillräckligt. I miljöbalken finns inte något undantag angivet för
Försvarsmaktens verksamheter. Även om det av förarbetena framgår att det i vissa fall inte
är meningsfullt att redovisa alternativ, anser inte länsstyrelsen att detta är fallet beträffande
ökningen av verksamhet på Karlsborgs flygplats. Det bör inte heller vara orimligt
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betungande för Försvarsmakten att göra en bedömning av för- och nackdelar för de olika
tillkommande verksamhetsdelarna med en lokalisering på andra befintliga militära
flygplatser. Länsstyrelsen hänvisar avslutningsvis till de motiveringar som framgår av
MPD: s beslut den 14 juni 2012.

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS SKÄL
Enligt 21 kap. 7 § miljöbalken andra stycket sista punkten ska mark- och miljödomstolen,
om det är fråga om statlig myndighets beslut som rör bl.a. Försvarsmakten, alltid med eget
yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning. Förevarande mål är av sådant slag
som anges i nyssnämnda lagrum.

Enligt 6 kap 3 § miljöbalken syftar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till att
identifiera och beskriva vilka direkta och indirekta effekter en planerad verksamhet kan
medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels
på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en
samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

För en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
regleras innehållet i en MKB genom 6 kap 7 § miljöbalken. En sådan MKB ska innehålla
de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kap 3 § miljöbalken och dessutom
bl.a. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering (första
punkten), utformning och omfattning och en redovisning av alternativa platser, om sådana
är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett
visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller
åtgärden inte kommer till stånd (fjärde punkten).

Alternativa platser ska redovisas i MKB:n om sådana är möjliga. Av motiven till
miljöbalken, prop. 1997/98:48, del 1 sid 291 och del 2 sid 63, framgår att innebörden är att
kravet kan bortfalla undantagsvis, t.ex. när en viss verksamhet eller åtgärd på grund av sin
karaktär är helt lägesbunden. Som Försvarsmakten anfört framhålls i motiven även att
försvarspolitiska, militärstrategiska och ekonomiska skäl kan innebära att befintlig plats
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eller ändrad verksamhet framstår som det enda rimliga alternativet. Enligt domstolens
mening kan det inte ankomma på domstol att göra de försvarspolitiska och/eller
militärstrategiska avvägningar som kan vara nödvändiga för att bedöma om en
miljökonsekvensbeskrivning rimligen bör innehålla utredning av olika sådana alternativ
som länsstyrelsen och miljöprövningsdelegationen efterfrågat. Trots att prövning av en
MKB kan anses vara en processuell fråga (en godtagbar MKB utgör en
processförutsättning) framstår det, av samma skäl som vid sakprövning, som nödvändigt
att överlämna åt regeringen att pröva frågor om i vilken utsträckning olika
alternativredovisningar ska ske.

I förevarande fall finner domstolen att en redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen av
alternativa platser för hela eller delar av den utökade verksamheten och alternativa
utformningar av verksamheten hade varit befogad om ansökan avsett motsvarande
utökning för en civil flygplats. I sådant fall hade det därför varit korrekt av
miljöprövningsdelegationen att, sedan kompletteringsföreläggande inte efterkommits,
avvisa ansökan. Då domstolen inte bör göra försvarspolitiska eller militärstrategiska
avvägningar får frågan huruvida MKB:n uppfyller gällande krav överlämnas till regeringen
utan tillstyrkan eller avstyrkan.

Ove Järvholm
___________________

Gunnar Barrefors

I domstolens yttrande har deltagit rådmannen Ove Järvholm, ordförande, och tekniska
rådet Gunnar Barrefors. Föredragande har varit beredningsjuristen Johan Erlandsson.
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