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Miljöprövningsdelegationen 

 
 Försvarsmakten 

Miljöprövningsenheten 

Pl 920  

749 81 Enköping 

Föreläggande om kompletteringar till ansökan om 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet, flygskjutmålet 

Hammaren, Karlsborgs kommun 
 

Beslut  

Miljöprövningsdelegationen förelägger er att i ärende rörande ansökan om 

tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren i 

Karlsborgs kommun komma in med kompletteringar enligt följande. 

 

1. Alternativ lokalisering 

Ansökan innebär en avsevärd ökning av antalet flygdagar, flygrörel-

ser och skott. Dessutom införs tre nya typer av luftfarkoster, helikop-

ter, SK60 och UAV. Ansökan ska därför kompletteras med möjliga 

alternativ för lokalisering av hela eller delar av den tillkommande 

verksamheten. Av kompletteringen ska framgå positiva och negativa 

konsekvenser för verksamheten och för miljö- och hälsopåverkan 

samt en bedömning av kostnaderna för de olika alternativen.  

 

2. Konsekvens av nollalternativet 

Nollalternativet innebär en fortsatt verksamhet enligt nu gällande 

tillstånd, dvs. 20 övningsdagar per år och förbrukning av 1000 skott 

per år. Ansökan ska kompletteras med konsekvenserna om den an-

sökta verksamheten inte kommer till stånd. Av kompletteringen ska 

också framgå vilken typ av ammunition som används enligt gällande 

tillstånd. 

 

3. Verksamhetens omfattning 

Ansökan omfattar en maximal omfattning av verksamheten. Det 

anges även att verksamheten kan variera mellan olika år. Komplette-

ring ska ske med en bedömning av variationen mellan olika år och 

vad som kan förmodas bli ett medianvärde under en femårsperiod. 

 

4. Blyad ammunition 

Möjligheten att helt utesluta blyad ammunition ska belysas. 

 

5. Natura 2000 

Vättern är klassad som Natura 2000-område. Länsstyrelsen bedömer 

att den sökta verksamheten kan påverka miljön i området på ett be-

tydande sätt. Den sökta verksamheten är väsentligt större än den nu-
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varande och innehåller nya inslag i form av andra luftfarttyg och va-

pen. Det krävs därför en tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § mil-

jöbalken. Ansökan ska kompletteras med hur den sökta verksamhet-

en ensam och tillsammans med övriga verksamheter i området på-

verkar den livsmiljö och de arter som avses att skyddas samt försik-

tighetsåtgärder som har genomförts eller planeras för att begränsa 

riskerna.  

 

6. Påverkan på fågelliv 

Ansökan ska kompletteras med beskrivning av fågellivet och verk-

samhetens påverkan på häckning, sträck, rastplatser mm. 

 

7. Buller 

Området som berörs av buller från flyg och skjutning från den sökta 

verksamheten berörs också av likartat buller från andra verksamhet-

er. Ansökan ska kompletteras med en redovisning av den totala bul-

lerbelastningen från denna typ av verksamheter och vilka konse-

kvenser det medför för boende (både permanent- och fritidsboende). 

Konsekvensbeskrivningen ska inte enbart visa ljudnivåer utan också 

en beskrivning av risk för störning och påverkan på hälsa. Kartor 

över bullerbelastning ska omfatta även den östra delen av Vättern. 

 

8. Buller från tung kulspruta 12,7 mm 

Enligt verksamhetsbeskrivningen söks tillstånd för 10 000 skott med 

tung kulspruta 12,7 mm. Detta är det vapen som ger störst bullerpå-

verkan enligt redovisningen. Ansökan ska kompletteras med möjliga 

åtgärder för att minska bullerbelastningen för boende från detta va-

pen. 

 

9. Verksamhet nattetid 

Enligt MKB bilaga 1 Buller, anges att skjutning kan genomföras nat-

tetid i mycket begränsad omfattning. Detta framgår dock inte av 

verksamhetsbeskrivningen. Ett förtydligande ska göras om det kan 

förekomma bullrande verksamhet nattetid och i så fall i vilken om-

fattning.  

 

10. Beredskapsövningar 

Ansökan ska kompletteras med omfattning av beredskapsövningar 

och en beskrivning av verksamheten och dess miljöpåverkan. 

 

11. UAV 

Verksamhet med UAV 03 bedöms förekomma vid högst 20 tillfällen 

per år. Ansökan ska kompletteras med en beskrivning av var farkos-

ten kommer att flyga och bullernivåer från den. 

 

12. Friluftsliv och turism 

Ansökan ska kompletteras med en beskrivning av friluftslivets och 

turismens omfattning i Vättern och längs dess stränder och påverkan 

och konsekvenser av överflygningar och skjutverksamhet. Redovis-
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ningen ska omfatta påverkan på båtsport och fiskesport men även 

vintersport samt påverkan på natur- och kulturområden i Vätterns 

närhet. Bland annat ska information om skjutning belysas och hur 

alla berörda nås på ett tillfredsställande sätt. 

 

13. Förorenad mark 

Ansökan ska kompletteras med en redovisning av föroreningssituat-

ionen för de områden som omnämns under punkt 5.1.7 i miljökonse-

kvensbeskrivningen. Redovisning ska göras av vilket underlag som 

ligger till grund för riskbedömningen och vilken riskklass områdena 

har, samt försiktighetsåtgärder som har genomförts eller planeras för 

att begränsa riskerna. 

 

14. Kartunderlag, planer mm 

Samtliga kartor över riksintressen, naturreservat mm ska även i rele-

vanta delar omfatta området öster om Vättern. Översiktsplaner ska 

redovisas även för berörda kommuner öster och söder om Vättern. 

Detsamma gäller kartor över bullerpåverkan. 

 

 

Ovan angivna kompletteringar ska ha kommit in till miljöprövningsdelegat-

ionen senast den 3 december 2012. Länsstyrelsens diarienummer ska anges. 

Kompletteringarna bör även lämnas in digitalt till miljoskyddsenhet-

en.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Kompletteringarna i pappersformat bör 

lämnas i tio exemplar. 

 

Om kompletteringarna inte kommer in kan miljöprövningsdelegationen 

komma att pröva ärenden i det skick det föreligger eller avvisa ansökan om 

tillstånd. 

 

Skälen för miljöprövningsdelegationens beslut  

Enligt 6 kap.7 § punkt 4 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 

bland annat innehålla 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.  

 

Om en betydande påverkan på områdenas naturmiljöer befaras ska verk-

samheten prövas mot 7 kap. 28 a miljöbalken. Om en skada uppkommer på 

Natura 2000-områdena kan tillstånd inte meddelas. Tillstånd vid skada kan 

endast meddelas genom regeringsprövning (7 kap. 29§ miljöbalken). 

 

Om ansökan är ofullständig ska miljöprövningsdelegationen förelägga sö-

kanden att avhjälpa bristen inom en viss tid. Följer sökanden inte föreläg-

gandet och om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för 

tillståndsprövningen får ansökan avvisas, se 22 kap 2 § jämfört med 19 kap 

5 § 2 miljöbalken. 
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Miljöprövningsdelegationen bedömer att komplettering måste ske med be-

gärda uppgifter för att ansökan ska kunna ligga till grund för tillståndspröv-

ningen.  

 

Inkomna önskemål om kompletteringar bifogas föreläggandet. Försvars-

makten bör i möjligaste mån även kommentera dessa. 

 

Ärendet har beretts av Kerstin Harvenberg, miljöskyddsenheten. 

 

 

Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av ordföranden Martin Jans-

son och miljösakkunnig Margareta Hernebring. 

 

 

 

 

Martin Jansson  Margareta Hernebring 

Ordföranden Sakkunnig 

 

 

 

Bilagor 

Inlämnade yttranden om komplettering 

 

Kopia till  

Expeditionen 

MPD (via e-post) 

Naturvårdsenheten, Kristina Höök-Patrikssson 

Landsbygdsenheten, Peter Svensson 

Kulturmiljöenheten, Åsa Algotsson 

Vattenvårdsenheten, Susanna Hogdin 

Samhällsbyggnadsenheten, Jens Rasmussen 

 


