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Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

                           

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Lars Ryderman, 0500 46 50 00, 
lars.ryderman@mil.se 

                  

P 4 svar till Christer Haagman ang protokoll Skjutfältsråd 
Karlsborg 
         

          
         

Bakgrund 
Skjutfältsråd Karlsborg utgör ett samverkansråd för Försvarsmaktens verksamhet 
i Karlsborgs kommun, vilken omfattar övnings- och skjutfält, flygmål samt övrig 
flygverksamhet i Karlsborgs kommun. 
 
Skjutfältsråden har sin grund i regeringsbeslut 1979-11-08 Dnr. 1351/79, 
omfattande inrättande av rådgivande organ för vissa övnings- och skjutfält. 
Rådens inriktning och omfattning har med tiden förändrats till dagens utförande. 
Rådet vill ha en öppen dialog mellan Försvarsmakten, kommuner, 
tillsynsmyndigheter och övriga myndigheter. 
 
Skjutfältsrådet syftar bl.a. till att redovisa Försvarsmaktens och 
Fortifikationsverkets verksamhet, samt de eventuella förändringar som planeras i 
området. På samma sätt ser gärna P 4 att kommuner och länsstyrelsen lyfter 
frågor eller åtgärder som kan komma att påverka Försvarsmaktens verksamhet i 
området. Frågor som kan lyftas är bl.a. relaterat till miljö- och hälsoskydd, 
naturskydd men även till samhällsplanering och utveckling. 
 
Christer Haagman (styrelseledamot Aktion rädda Vättern) inkom180206 till 
Försvarsmakten P 4 (e-post FM2018-4036:1) med frågor angående protokoll från 
Skjutfältsråd Karlsborg (FM2017-18137:2). Christer refererar till 11§ sidan 4 i 
protokollet.  

 

 

(L R)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Skaraborgs regemente 
Box 604 
541 29 Skövde 

Pansarvägen 2 0500-46 50 00 0500-46 50 20 exp-p4@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/p4 
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Svar 
P 4 gör ett antagande att frågan gäller 10§ sid 4.  

§ 10 är sekreterarens anteckningar från redovisning som genomförts av en 
deltagare från en annan myndighet (Försvarets Materielverk) varför 
Försvarsmakten inte kan svara på vad anföraren åsyftat eller om det blivit ett 
missförstånd mellan anförare och sekreterare.  

 

Beslut i detta ärende är fattat av Övlt Claes Evebring, Stabschef. I beredningen 
har Mj Anders Edholm, C Ö/S, tillika föredragande och Mj Lars Ryderman, C 
UstE deltagit.  

 

Evebring, Claes 

Stabschef 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
 
Sändlista 
Christer Haagman, Aktion Rädda Vättern (Christer.haagman@gmail.com) 
 
 
 
För kännedom inom P 4 
C P 4 
Kommunikatör 
C Ö/S 
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