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Föreläggande nr 2 om komplettering till ansökan om tillstånd till 
Karlsborgs flygplats

Beslut

Miljöprövningsdelegationen förelägger er att lämna följande kompletteringar av er 
ansökan om tillstånd till flygplatsverksamhet vid Karlsborgs flygplats.

1. MKN vatten och PFAS/PFOS
a. Komplettera med uppgifter om hur utsläpp av PFOS från er verksamhet påverkar 
förutsättningarna att uppfylla miljökvalitetsnormen avseende kemisk ytvattenstatus 
för Bottensjön och Vättern. Beskriv miljöpåverkan av PFAS på liknande sätt som 
ni gjort för t.ex. metaller.

b. Utred vilka åtgärder som er verksamhet behöver vidta för att bidra till att god 
kemisk status med avseende på PFOS uppnås. Kan ni åta er att installera 
dagvattenrening före avledande till Kärnebäcken?

c. Redovisa hur PFAS-föroreningarna kan komma att påverka förutsättningarna för 
att uppnå god kemisk status i grundvattenförekomsten Karlsborg – S. Fågelås.

d. Beskriv hur utsläppet av PFAS påverkar vattenskyddsområdet och vattentäkten 
Vättern på kort (t.ex. i nuläget) och lång sikt (t.ex. 100 år) både om åtgärder vidtas 
och om åtgärder inte vidtas. Redovisa beräkningar av mängder av PFAS via 
Bottensjön till Vättern samt mängder direkt till Vättern, dvs. i ostlig riktning. 
Redovisa hur utsläppet från er verksamhet av PFAS till vattenskyddsområdet och 
vattentäkten Vättern kan minskas.

Motivering

Tillstånd kan inte ges till en verksamhet som riskerar att orsaka en försämring av 
en vattenförekomsts status eller äventyra att god status inte nås. För att tillstånd 
ska kunna ges behöver ni därför komplettera redovisningen av 
miljökvalitetsnormen avseende parametern PFOS enligt ovan. 

Enligt utredningen ”PFAS vid Karlsborgs flygplats, reviderad 2017-05-16” så bör 
möjligheterna att begränsa uttransporten av PFAS från flygplatsområdet via 
dagvattensystemet till Kärnebäcken och vidare till Bottensjön utredas (t.ex. rening 
av dagvatten med filterteknik).
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Förutom ytvattenförekomsterna Bottensjön och Vättern berörs även 
grundvattenförekomsten Karlsborg – S. Fågelås (WA22881836) där er verksamhet 
i dagsläget bidrar till att vattenförekomsten riskerar att inte uppfylla 
miljökvalitetsnormen. En genomgång av detta, speciellt med avseende på PFAS 
behövs. 

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter för dricksvatten. För närvarande 
får ca 265 000 personer sitt dricksvatten från Vättern och fler kommer att få det i 
framtiden då planer finns att även förse fem kommuner i Örebro län med 
dricksvatten från Vättern. Då PFAS är stabila ämnen som inte bryts ner och 
Vättern har mycket lång omsättningstid så måste alla källor till PFAS minimeras. 
PFAS tillförs Vättern och dess vattenskyddsområde både från Bottensjön via 
Kärnebäcken samt direkt från ert verksamhetsområde via flöde i nordost. 
Karlsborgs flygplats bedöms vara en mycket stor källa och därför bör utsläppen 
därifrån åtgärdas. 

2. Natura 2000 
a. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken, så kallad Natura 2000-prövning, med anledning av den skyddade 
övervintrade fladdermuskolonin på Karlsborgs fästning. Klargör era yrkanden i 
denna del, se vidare Naturvårdsverkets handbok 2017:1, s. 65–66.

b. Beskriv vilka försiktighetsmått och skyddsåtgärder som behöver vidtas för att 
skada på fladdermuskolonin inte ska uppkomma.

Komplettering ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast 
den 29 mars 2018.

Skälen för miljöprövningsdelegationens beslut 
Av 22 kap. 1 § jämfört med 19 kap. 5 § 1 miljöbalken framgår vad en ansökan ska 
innehålla.

Om ansökan är ofullständig ska miljöprövningsdelegationen förelägga sökanden att 
avhjälpa bristen inom en viss tid. Följer sökanden inte föreläggandet 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.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att begärda kompletteringar är erforderliga 
för tillståndsprövningen.

Övrigt
Yttrande från Christer Haagman som inkom den 14 december 2017 bifogas för 
kännedom och tillfälle till bemötande.

Kompletteringen ska inges digitalt samt i tre papperskopior, adresser framgår i 
sidfot. Ange diarienummer 551-359-2017 i ämnesraden i e-posten. 
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Ärendet har beretts av Lena Niklasson, Miljöskyddsavdelningen. 
Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av ordföranden Anders Hjalmarsson 
och miljösakkunnig Marika Lundmark.

På Miljöprövningsdelegationen vägnar

Lena Niklasson

Kopia

Externt
Försvarsinspektören för hälsa och miljö exp-fihm@mil.se

Miljösamverkan Östra Skaraborg miljoskaraborg@skovde.se

Christer Haagman christer.haagman@gmail.com

Internt
siv.hansson@lansstyrelsen.se

mats.rydgard@lansstyrelsen.se

kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se
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