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Bakgrund 

Miljöprövningsdelegationen har den 2 februari 2017 berett Försvarsmakten möjlighet att 

justera och uppdatera ansökan för Karlsborgs flygplats. Försvarsmakten har idag följande att 

tillägga till inlämnad verksamhetsbeskrivning.  

 

Förändrat omvärldsläge med påverkan på Försvarsmaktens behov av Karlsborgs 

flygplats 

 

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Mot bakgrund av det försämrade 

omvärldsläget däri inbegripet ett försämrat säkerhetspolitiskt läge har riksdagen, genom 

Försvarsmaktens inriktningsproposition 2014/15:109, beslutat att det svenska försvaret ska 

förstärkas och att den operativa förmågan i krigsförbanden ska öka. Den enskilt viktigaste 

målsättningen i den kommande försvars-inriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 

(regeringsbeslut Fö2015/00953/MFI) är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och 

den samlade operativa förmågan i totalförsvaret. Försvarsmakten ska höja sin krigsduglighet 

och krigsförbanden ska vara bemannade, utrustade och samövade för att lösa sina uppgifter 

såväl i fredstid som vid höjd beredskap. 

Riksdagen har den 16 juni 2015 godkänt regeringens förslag till mål för det militära försvaret, 

mål för det civila försvaret och inriktningen för krigsförband i Försvarsmaktsorganisation 

2016 (bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Målet för det militära försvaret är därmed att 
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från och med 2016, enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara 

Sverige och främja vår säkerhet. Det militära försvaret ska stärkas. 

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 (regeringsbeslut 

Fö2015/00953/MFI ) är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa 

den samlade förmågan i totalförsvaret. En ny inriktning av det militära försvaret är nödvändig. 

Försvaret går från ett insatsförsvar till ett försvar som tydligare inriktas mot den nationella 

försvarsdimensionen. Försvarsmaktens stridskrafter ska indelas i arméstridskrafter, 

marinstridskrafter, flygstridskrafter och försvarsmaktsgemensamma stridskrafter. 

Krigsdugligheten hos krigsförbanden och den samlade förmågan hos det militära försvaret ska 

öka under perioden. Krigsförbanden ska vara personellt och materiellt uppfyllda och 

övningsverksamheten ska anpassas till de krav som ställs på myndigheten. 

Utbildningsorganisationen ska vara anpassad för att kontinuerligt säkerställa uppfyllnad av 

personal med rätt kompetens. Krigsförbanden ska vara samövade och stridskrafterna ska 

kunna verka försvarsmakts gemensamt. 

Övningsverksamheten ska anpassas i enlighet med den nya försvarspolitiska inriktningen, 

detta även vid Karlsborgs flygplats. Försvarsmaktens samlade operativa förmåga ska bygga 

på att det finns samövade krigsförband och att det finns kunskaper och planer på hur 

stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. Förmågan ska utvecklas bl.a. genom 

utbildning och övning och kan förstärkas av deltagande i nationella och multinationella 

operationer. Denna förmågeutveckling kommer till viss del att ske vid Karlsborgs flygplats. 

Regeringen har bestämt att alla krigsförband ska i sin helhet genomföra krigsförbandsövning 

under försvarsinriktningsperioden. Större kvalificerade stridskraftsgemensamma 

försvarsmaktsövningar ska genomföras under försvarsinriktningsperioden. Försvarsmakten 

ska med sin övningsverksamhet verka aktivt i Sverige och i närområdet, för detta kvarstår 

således ansökt behov av flygrörelser och övningsverksamhet.  

Försvarsmakten ska utforma flygstridskrafterna för att kunna möta ett väpnat angrepp 

samtidigt som förmågan att hävda den territoriella integriteten vidmakthålls. Detta medför att 

Försvarsmaktens idag gör bedömningen att behovet av Karlsborgs flygplats kvarstår i enlighet 

med inlämnade handlingar i ärendet. Detta kan under processens gång komma att revideras 

beroende på det förändrade omvärldsläget och Försvarmaktens behov av Karlsborgs flygplats.  

Försvarsmakten ska öka flygstridskrafternas förmåga till skydd och spridning inom och 

mellan baser. Detta ska även beaktas i Försvarsmaktens övningsverksamhet. Vad gäller 

helikopterförbanden skall dessa genom samövning särskilt utveckla förmåga av transport av 

markstridsförband, detta kan även komma att gälla för Karlsborgs flygplats. De 

försvarsmaktsgemensamma stridskrafterna ska bestå av lednings-, underrättelse-, logistik-, 

special- och depåförband. 

Försvarsmakten ska vidmakthålla specialförbandens förmåga att stödja genomförandet av 

gemensamma operationer genom samövning och samordning med andra stridskrafter. 

Specialförbanden ska delta i multinationella övningar och särskild vikt ska läggas på övningar 
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som genomförs i vårt närområde. Detta får påverkan på Försvarsmaktens behov och nyttjande 

av Karlsborgs flygplats. Försvarsmakten ska upprätthålla hög tillgänglighet och beredskap på 

specialförbanden för att kunna genomföra räddnings-, evakuerings-, förstärknings- och 

fritagningsoperationer i de områden där Försvarsmakten har personal. Detta blir aktuellt för 

Försvarsmaktens behov av Karlsborgs flygplats. 

 

Förändringar av personalförsörjning inom Försvarsmakten 

 

Den 11 december 2014 fattade regeringen beslut om att ge Försvarsmakten rätt att kalla in 

krigsplacerad personal med stöd av pliktlagen. Bakgrunden till beslutet är det förändrade 

omvärldsläget och nödvändigheten att kunna stärka krigsförbandens operativa förmåga.  

Regeringen har den 1 oktober 2015 utsett en särskild utredare som ska föreslå en långsiktigt 

hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen 

baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar 

frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig 

rekrytering (En långsiktig hållbar personalförsörjning av det militära försvaret, 

Kommittédirektiv 2015:98). I september 2016 redovisades utredaren Annika Nordgren 

Christensen betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 

2016:63). 

 

GU Ny 

Sedan början av år 2016 genomför Försvarsmakten den förnyade militära grundutbildningen, 

GU ny. Grundutbildningen omfattar nio till tolv månader beroende på befattningsinriktning. 

Grundutbildningen syftar till att den enskilde rekryten ska uppnå en sådan färdighet att denne 

kan krigsplaceras. Rekryten kan fortsätta som anställd inom Försvarsmakten, på heltid eller 

deltid eller teckna avtal som hemvärnssoldat. Från 2016 har ett sammanhängande 

utbildningssystem för grund- och repetitionsutbildning.  

 

PFAS 

 

På Karlsborgs flygplats finns det en konstaterad PFAS-förorening. Försvarsmakten utreder 

föroreningsproblematiken, som hanteras i särskild ordning hos Försvarsmaktens 

tillsynsmyndighet, Generalläkaren. De marktekniska undersökningarna pågår fortfarande och 

det finns i dag inte någon saneringsmetod för att ta hand om föroreningen i mark. Det finns 

inte heller idag någon metod för att förhindra vidare spridning av föroreningen. 
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Fortsatt handläggning  

 

Med hänvisning till att tillståndsansökan för Karlsborgs flygplats inlämnades 2010-10-29 ser 

Försvarsmakten fram emot en skyndsam handläggning hos Miljöprövningsdelegationen.  

 

 

 

 

 

 

Weinmann, Lina 

Chef för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

 

Sändlista 

 

Miljöprövningsdelegationen inom Västra Götaland, via vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

För kännedom: 

Generalläkaren 

HKV PROD INFRA 

HKV PROD FLYG 

K 3 

P 4 

F 7 (varav ett ex till Karlsborg flygplats) 

Hkpflj 

LSS 

 


