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Länsstyrelsens yttrande över Försvarsmaktens ansökan 
om tillstånd till flygplatsverksamhet vid Karlsborgs 
flygplats i Karlsborgs kommun

Ärendet
Försvarsmakten har lämnat in en ansökan till Miljöprövningsdelegationen om 
tillstånd enligt miljöbalken för att flygplatsverksamhet inom fastigheten Karlsborgs 
flygplats 1:1. Flygplatsverksamhet bedrivs på platsen idag. Länsstyrelsen har 
beretts möjlighet att lämna synpunkter på ansökningshandlingarna.

Sammanfattning av Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven som 
ställs i 6 kap. miljöbalken och tillstyrker ansökan. Detta gäller dock endast under 
förutsättning att Försvarsmakten inkommer med en ansökan om tillstånd enlig 7 
kap. 28 § miljöbalken med anledning av skyddet för fladdermuskolonin vid 
Karlsborgs fästning som är ett Natura 2000-område. I det fall Försvarsmakten inte 
söker ett sådant tillstånd bör ansökan om tillstånd till flygplatsverksamheten avslås 
i sin helhet.

Ett tillstånd till flygplatsverksamheten bör förenas med krav på att utreda åtgärder 
beträffande PFAS och förbättrad dagvattenrening samt ett antal villkor, bland annat 
krav på bullerisoleringsåtgärder och villkor om belysning för att minimera 
påverkan på fladdermuskolonin. 

Länsstyrelsens ställningstaganden 
I Länsstyrelsens ställningstagande nedan utgår vi från att Försvarsmakten ansöker 
om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

Förslag till tillståndets omfattning 

Tillståndets omfattning 
Länsstyrelsen tillstyrker Försvarsmaktens ansökan om tillstånd att på fastigheten 
Karlsborgs flygplats 1:1 bedriva flygplatsverksamhet.

Tillståndet omfattar följande. 
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 9 300 flygrörelser per kalenderår militär flygverksamhet fördelat enligt 
följande.

- Högst 500 flygrörelser per kalenderår med stridsflygplan.

- Högst 700 flygrörelser per kalenderår med skolflyg och sambandsflyg.

- Högst 2 700 flygrörelser per kalenderår med transportflyg. 

- Högst 5 000 flygrörelser per kalenderår med helikopter.

- Högst 400 flygrörelser per kalenderår med UAV, Unmanned Aerial 
Vehicle.

 300 flygrörelser per kalenderår övrig flygverksamhet som får utgöras av:

- Lätta propellerflygplan.

- Propellerflygplan.

- Enstaka utländska flygplan och helikoptrar.

 Sammantaget 1 000 trupplyft och nödträningsvarv med helikopter per 
kalenderår. 

Tillstånd till verksamhet i enlighet med 7 kap. 28 a § medges.

Igångsättningstid
Tillståndet ska ha tagits i anspråk senast två år efter det att detta tillstånd vunnit 
laga kraft annars förfaller tillståndet. Tillsynsmyndigheten ska meddelas när 
tillståndet tas i anspråk.

Verkställighet 
Försvarsmaktens yrkande om verkställighetsförordnande bör avslås. 

Klassificering av verksamheten 
Länsstyrelsen anser att följande prövningspunkt enligt miljöprövningsförordningen 
(SFS 2013:251) är aktuell: 63.50 (C), det vill säga en flygplats för motordrivna 
luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

Försvarsmakten ansöker om tillstånd med anledning av att tillsynsmyndigheten 
(FIHM, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, tidigare Generalläkaren) 
förelagt Försvarsmakten att ansöka om tillstånd för den ökade verksamheten.

I det fall Försvarsmakten anser att andra prövningskoder är aktuella behöver de 
tydliggöra detta.

Förslag till villkor

Länsstyrelsen anser att följande villkor bör meddelas för verksamheten. 
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Allmänt
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 
åtagit sig i ärendet. 

Rörelser
2. Minst 90% av in- och utflygningarna ska ske inom markerade angivna 

områden i bilaga 1, eller inom de områden som tillsynsmyndigheten beslutar.

Nödträningsvarv och trupplyft ska i huvudsak ske inom avgränsade områden 
markerade i bilaga 2, eller inom de områden som tillsynsmyndigheten 
beslutar.

3. Fördelningen av rörelser, lyft och varv får högst uppgå till följande.

Verksamhet Totalt 
(rörelser/kalenderår)

Kväll kl. 19-22 
(rörelser/kalenderår)

Natt kl.22-06 
(rörelser/kalenderår)

Stridsflyg 500 100 100
Skolflyg och 
sambandsflyg 

700 100 10

Transportflyg 2 700 1000 200
Helikopter 5 000 1 250 500
UAV 400 60 25
Övriga 
flygrörelser 

300 100 10

Verksamhet Totalt 
(lyft eller varv per kalenderår)

Kväll kl. 19-22 
(lyft eller varv per kalenderår)

Natt kl. 22-06 
(lyft eller varv per kalenderår)

Trupplyft och 
nödträningsvarv, 
helikopter 

1000 250 100

4.

a. Skolflyg och sambandsflyg, UAV samt trupplyft och 
nödträningsvarv får inte ske söndagar och helgdagar samt på påsk-, 
pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. Tillsynsmyndigheten får 
medge undantag i samband med större övningar och i samband 
med flyguppvisningar samt då det finns särskilda skäl.

b. Övningar med flygning på låg höjd inom flygplatsens kontrollzon 
får ske högst fyra nätter (22.00-06.00) om året. Med lågflygning 
avses flygning på höjd under 500 meter över havet. Villkoret gäller 
inte då flygsäkerheten kräver flygning på låg höjd. 

Buller
5.

a. Bullerbegränsande åtgärder ska vidtas i bostadsbyggnader samt 
vård- och undervisningslokaler som utomhus exponeras för 
antingen
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– FBN 55 dBA och därutöver, eller
– maximalljudnivån 80 dBA och däröver, minst 150 dagar och 
kvällar (06.00 - 22.00) per kalenderår med minst fem flygrörelser 
dag- och kvällstid, eller 
– maximalljudnivån 70 dBA och däröver, minst 150 nätter (22.00 - 
06.00) per kalenderår med minst tre flygrörelser per natt. 

Målet för de bullerbegränsande åtgärderna enligt punkt a ska vara 
att flygbullernivån FBN inomhus inte överstiger 30 dBA och att 
den maximala ljudnivån inomhus inte överstiger 45 dBA. 

b. Bullerbegränsande åtgärder ska även vidtas i bostadsbyggnader 
samt vård- och undervisningslokaler som utomhus exponeras för 
maximalljudnivån 90 dBA och däröver, minst tolv tillfällen 
nattetid (22.00 – 06.00) per kalenderår. 

Målet för de bullerbegränsande åtgärderna enligt punkt b ska vara 
att den maximala ljudnivån inomhus inte överstiger 55 dBA.

Åtgärder behöver inte vidtas på vård- och undervisningslokaler som utsätts för 
angivna maximalljudnivån under kväll eller natt om de inte används för 
ändamålet under kvällar eller nätter annat än undantagsvis.

Buller ska beräknas enligt de metoder som anges i dokumentet 
”Kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar - Underlag för enhetlig tillämpning 
2011-10-31 version 1.0”, eller senare versioner.

Bullerskyddsåtgärder ska utformas och företas i samråd med fastighetsägarna. 
Vid bedömning av vilka åtgärder som ska vidtas ska även tas hänsyn till att 
kostnaderna är rimliga med hänsyn till byggnadens standard och värde. 
Åtgärderna ska vara vidtagna inom tre år från det att detta tillstånd har vunnit 
laga kraft för då berörda byggnader och därefter inom två år efter det att en 
byggnad berörs. 

Vid meningsskiljaktigheter mellan tillståndshavaren och fastighetsägaren om 
åtgärdernas utformning och dimensionering ska tillståndshavaren hänskjuta 
frågan till tillsynsmyndigheten för beslut om vilka åtgärder som bedöms 
rimliga att kräva. Tillsynsmyndigheten kan också i sådana fall medge anstånd 
från tidskravet för genomförandet av åtgärder. 

Natura 2000 – fladdermöss
6. Påverkan från störande ljus för fladdermuskolonin ska minimeras. En plan ska 

finnas som redovisar hur flygplatsen begränsar störning och den ska hållas 
aktuell. Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter 
att tillståndet tagits i anspråk eller det senare datum som tillsynsmyndigheten 
bestämmer. 

Avisning av flygplan 
7. Avisning ska senast två år efter att detta tillstånd vunnit laga kraft ske på plats 

anpassad för uppsamling av avisningsvätska. Den vätska som används för 
avisning ska samlas upp och omhändertas. Den närmare hanteringen av 
uppsamlingen och omhändertagandet ska avgöras i samråd med 
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tillsynsmyndigheten. 

Halkbekämpning av bansystem 

8. Halkbekämpning med urea ska ske restriktivt. Flygplatsen ska långsiktigt 
arbeta med att minska användningen av urea genom att upprätta en plan för 
detta. Planen ska hållas aktuell. Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten 
senast sex månader efter att tillståndet tagits i anspråk eller det senare datum 
som tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Dagvattensystem 
9. Klargöringsplattor med drivmedelshantering ska vara försedda med 

oljeavskiljare senast två år efter att detta tillstånd vunnit laga kraft. 
Oljeavskiljare ska vara dimensionerade och underhållna så att halten av olja, 
mätt som oljeindex från avskiljaren, inte överstiger 5 mg/l.

10. Brunnar i upptiningshus i By 035, uppställningsplats/garage i By 111 och 
uppställningsplats/garage i By 149 ska ha en längre gående rening än endast 
oljeavskiljning innan avloppsvatten leds till dagvattennätet. I annat fall ska 
dessa brunnar vara pluggade eller på annat sätt åtgärdade så att avloppsvattnet 
inte leds till omgivningen. 

Kemikalier och avfall
11. Kemiska produkter, inklusive bränsle, och farligt avfall ska lagras och 

hanteras så att spill och läckage inte förorenar omgivningen. Flytande kemiska 
produkter och flytande farligt avfall ska förvaras invallade. En invallning ska 
rymma minst den största tankens/behållarens volym plus minst 10 procent av 
summan av övriga tankars/behållares volym, om det finns fler i samma 
invallning. Dubbelmantlade tankar/behållare behöver inte vara invallade utan 
ska vara försedda med ett fungerande larm för läckage mellan mantlarna. 
Lagringstankar/behållare utomhus ska ha påkörningsskydd och vara försedda 
med tak eller annat skydd mot regn och snö, så att invallningen inte fylls med 
vatten från nederbörd. 

Kontrollprogram
12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

Programmet ska bland annat ange rutiner som beskriver hur bolaget arbetar 
för att förebygga och kontrollera buller, utsläpp till dagvatten samt påverkan 
på fladdermuskolonin. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet tagits i anspråk 
eller det senare datum som tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Delegationer
Länsstyrelsen anser att Miljöprövningsdelegationen bör överlåta åt 
tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om följande:

D1. Ändrade in- och utflygningsvägar samt områden för nödträningsvarv och 
trupplyft. (Villkor 2)

D2. Undantag från restriktioner då skolflyg och sambandsflyg, UAV samt trupplyft 
och nödträningsvarvfår ske. (Villkor 4)
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D3. Hantering av avisningsmedel. (Villkor 7)

D4. Reningsanläggningens funktion i det fall en sådan installeras. (Villkor 10) 

Uppskjutna frågor
Länsstyrelsen anser att Miljöprövningsdelegationen bör skjuta upp avgörandet av 
slutliga villkor för rening av dagvatten och PFOS/PFAS. Vi anser att följande 
utredningar ska genomföras under en prövotid. 

U1. Försvarsmakten ska utreda vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att rena 
dagvattnet före utsläpp till Kärnebäcken. Målet bör främst vara att reducera 
halterna av kväve, metaller och olja. I det fall fosfor används som tillsats i 
avisningsmedel eller halkbekämpningsmedel bör även halten av fosfor reduceras. 
Syrehalten i utgående vatten bör vara god och TOC halten låg. Utredningen ska 
redovisa möjliga åtgärder, reningseffekter, kostnaden för att vidta dessa åtgärder 
och förslag på vilka åtgärder som bör vidtas. 

Som en del av utredningen ska Försvarsmakten genomföra en utvidgad kontroll av 
det vatten som leds till Kärnebäcken samt vilken reduktion som sker i Kärnebäcken 
innan utsläpp till Bottensjön. Kontrollen ska åtminstone omfatta parametrarna 
TOC, syre, totalkväve, totalfosfor, koppar, zink, bly, kadmium, krom, nickel, 
oljeindex, PFOS och PFAS 11. Glykol ska provtas åtminstone under perioden från 
januari till och med mars. Kontrollen ska om möjligt vara flödesproportionerlig så 
att mängden av respektive ämne som tillförs Kärnebäcken respektive Bottensjön 
kan redovisas, i annat fall ska mängden beräknas. Den utvidgade kontrollen ska 
pågå under minst ett års tid. 

U2. Försvarsmakten ska utreda och redovisa förslag till åtgärder för att minska 
spridningen av PFOS och andra PFAS-föreningar från flygplatsen. Utredningen ska 
omfatta både åtgärder vid identifierade så kallade hot-spots samt åtgärder för att 
minska mängden PFAS från ytvatten (dräneringsvatten och dagvatten) från 
området. Utredningen ska även omfatta förslag till begränsningsvärden för 
utsläppet av PFOS till Kärnebäcken.

Prövotidsredovisning, dvs. redovisning av utredningarna U1 och U2, samt förslag 
till villkor ska redovisas till Miljöprövningsdelegationen senast två år efter det att 
detta tillstånd vunnit laga kraft. Tillsynsmyndigheten får medge förlängning med 
maximalt ett år om det finns särskilda skäl. 

Länsstyrelsens bedömning

Tillåtlighet

Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven som 
ställs i 6 kap. miljöbalken och tillstyrker ansökan. Detta gäller dock endast under 
förutsättning att Försvarsmakten inkommer med en ansökan om tillstånd enlig 7 
kap. 28 § miljöbalken med anledning av skyddet för fladdermuskolonin vid 
Karlsborgs fästning som är ett Natura 2000-område. I det fall Försvarsmakten inte 
söker ett sådant tillstånd bör ansökan om tillstånd till flygplatsverksamheten avslås 
i sin helhet.
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Natura 2000

Påverkan på Natura 2000-områden
Försvarsmakten har redogjort för den risk för påverkan som kan föreligga på de två 
Natura 2000-områderna Västra Vättern och Karlsborgs fästning. Vi anser att 
utifrån de redovisningar som gjorts, kan risk för påverkan uteslutas för Västra 
Vättern, men inte för Karlsborgs fästning. Anledningen är att den tänkta 
verksamheten kommer att innebära utökade buller och ljusstörningar, som är just 
de utpekade störningar som kan påverka den barbastellkoloni som avses att 
skyddas med Natura 2000-området Karlsborgs fästning. Barbastellkolonin i 
Karlsborgs fästning är den enda kända vinterkolonin i Sverige för den arten och det 
gör att det är av särskild betydelse att skydda. 

När det gäller risk för påverkan på Natura 2000-området Västra Vättern är det 
främst de särskilt utpekade fågelarterna som verksamheten har bedömts emot. Vi 
instämmer i Försvarsmaktens bedömning, utifrån vad som redovisats om 
fågelarternas förekomst i området, om att det inte finns en risk för påverkan av 
betydelse.

Karlsborgs fästning
Om tillståndsprövningen

Vi anser att 7 kap. 28 a § miljöbalken ska tolkas så att ribban för när ett Natura 
2000-tillstånd krävs, inträder när det finns en risk för påverkan av den tänkta 
verksamheten på de miljövärden som avses att skyddas med Natura 2000. Då vi 
bedömer att det finns risk att barbastellen kommer att utsättas för mer ljusstörning 
samt att det inte går att utesluta att den kommer att påverkas av ökade 
bullerstörningar behöver därför frågan prövas mot Natura 2000-bestämmelserna i 7 
kap. miljöbalken.

Naturvårdsverket tar i sin handbok ”Förutsättningar för prövningar och tillsyn i 
Natura 2000-områden”, 2017:1, upp när den så kallade undantagsregeln bör 
aktualiseras, se avsnitt 2.2.3.3. De skriver bl.a. ”Att övergångsbestämmelserna 
undantar påbörjade verksamheter från tillståndsplikten i 7 kap. 28 a § miljöbalken 
utgör därför inte något hinder mot att i samband med förnyad prövning av den 
verksamhet pröva om verksamheten lever upp till kraven enligt art- och 
habitatdirektivet ” och vidare ”En förändring av verksamheten som kan påverka ett 
Natura 2000-tillstånd kräver däremot tillstånd”. I avsnitt 2.2.3.4 anger 
Naturvårdsverket att deras tolkning av rättsläget är att verksamheter som bedrivs 
utan rättskraftigt tillstånd inte omfattas av undantagsbestämmelserna. I deras 
slutsatser i avsnitt 2.2.8 skriver de ”I samband med en prövning där frågan om 
påverkan på Natura 2000-område inte tidigare har bedömts, ska en sådan 
bedömning göras och tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken sökas. Det ska då 
prövas om verksamheten är förenlig med 7 kap. 28 b § miljöbalken och om 
verksamheten är förenlig med Natura 2000-områdets bevarandemål. 

Vi kan konstatera att verksamheten inte har något tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken idag och inte heller något tillstånd enligt de äldre 
miljöskyddsbestämmelserna. Verksamheten vid flygplatsen avses nu ändras och 
verksamheten är inte tidigare bedömd utifrån bestämmelserna i 7 kap. 28 a §. Vi 
anser därför, i linje med vad som anges i Naturvårdsverkets handbok, att 
Försvarsmakten behöver söka Natura 2000-tillstånd. Det räcker inte med att 
Försvarsmakten i andra hand anser att tillstånd kan lämnas med stöd av 7 kap 28 b 
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§ miljöbalken, de måste även aktivt söka ett sådant tillstånd. Någon sådan ansökan 
har ännu inte inkommit i föreliggande prövning. I det fall en sådan ansökan inte 
inkommer är vår uppfattning att ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken 
ska avslås. Naturvårdsverket gör samma bedömning i sin handbok, se avsnitt 3.2.1 
sista stycket. 

Barbastell och bullerpåverkan

Barbastellkolonin består av ca 30 individer och har gjort det under många år, ända 
sedan kolonin först upptäcktes på 1980-talet. Kolonin har alltså inte blivit större 
trots skydd genom Natura 2000-område på 1990-talet. Karlsborgs fästning är 
främst en övervintringsplats för barbastellen, Den jagar i närheten av fästningen i 
augusti och september. Barbastellen finns således i området från juli månad, under 
höst, vinter och vår, till april. Känsligheten för fladdermössen i just Karlsborg 
fästning föreligger alltså främst under vinterhalvåret, men också i viss mån strax 
före och efter dvaleperioden (mars-april och augusti-oktober). I den 
fladdermusinventering som är utförd framgår att de inte kan dras några slutsatser 
om hur barbastellerna rör sig inområdet, även om det verkar som om de främst rör 
sig kring fästningen (komplettering daterad 2017-11-15, underbilaga 2).

Den nu tänkta verksamheten vid flygplatsen kommer att innebära ökad mängd 
flygrörelser, jämfört perioden innan (dvs. efter år 1994). Det innebär i sig mer 
buller och mer ljus i området. Det är dessa två faktorer som är särskilt aktuella att 
beakta i förhållande till fladdermössen. 

Enligt den litteraturstudie som gjorts så verkar inte buller ha någon särskild 
inverkan på fladdermöss i vinterdvala. Försvarsmakten uttrycker sig dock vagt om 
effekterna på fladdermuskolonin och i ansökningshandlingarna anges följande. 
”Sammantaget visar resultaten att även om buller har en viss inverkan på 
fladdermöss, är effekterna svårbedömda. Sannolikt kommer en måttligt ökad 
flygtrafik inte påverka barbastellerna i någon utsträckning, åtminstone inte om 
merparten av flygningarna är förlagda till dagtid” (komplettering daterad 2017-11-
15, bilaga 1).

Om nu fladdermössen är i dvala, gör det förmodligen ingen skillnad om bullret 
alstras på dag- eller nattetid. När på dygnet bullret alstras kan dock ha betydelse 
under de perioder då fladdermössen inte är i dvala men befinner sig i Karlsborg och 
jagar nattetid. Litteraturstudierna visar på att buller kan störa fladdermössens 
möjlighet att jaga.

Så som verksamheten beskrivs så kommer flygrörelser kvälls- och nattetid uppgå 
till uppemot 30 - 40 % av det totala antalet flygrörelser. En så pass stor mängd 
flygrörelser kvälls- och nattetid är inte marginell. Det framgår inte av 
verksamhetsbeskrivningen om flygrörelserna kommer att variera över året, alltså 
om det är färre rörelser under fladdermössens känsliga period i området, dvs. från 
juli, över vinterhalvåret, till april. 

Det råder alltså vissa oklarheter om huruvida den tänkta verksamhetens buller kan 
påverka fladdermuskolonin. En betydande del av verksamheten kommer att ske 
kvälls- och nattetid och troligen också under de perioder då barbastellen befinner 
sig i området och jagar.

Barbastell och ljus
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När det gäller ljuset från den tänkta verksamheten så består den dels av 
inflygningsljus, även blixtljus, dels av annan belysning vid byggnader, vägar etc. 
Enligt Försvaret är den nuvarande belysningen ålderdomlig och skulle behöva 
bytas ut, både för att avge mindre ljusstörningar, men också för att minska 
energiåtgången. I inventeringsrapporten framhålls att ljusstörningar är det som är 
riktigt allvarligt för fladdermuskolonin (komplettering daterad 2017-11-15, 
underbilaga 2). Inventerarna bedömer att befintliga ljusstörningar framförallt finns 
från verksamhet inne i fästningen, bl.a. turistverksamhet. Länsstyrelsen och 
dåvarande Generalläkaren har haft tillsynsärenden på ljusstörningar inne i 
fästningen, men några åtgärder med anledning av ärendena har inte vidtagits, då det 
inte har kunnat konstateras några olämpliga ljuskällor nattetid. 
Verksamhetsutövarna har dock blivit uppmärksammade på att ljuskällor inte är bra 
och att de ska hållas släckta nattetid. Det torde alltså inte vara så att ljuskällor inne 
i fästningen är så dominerande jämfört den belysning som alstras från flygplatsen 
att flygplatsbelysningen blir tydligt underordnad. Det kan inte uteslutas att 
flygplatsbelysningen kan utgöra en påverkan under de perioder då fladdermössen 
jagar i närområdet. 

Genom att minimera ljuspåverkan från flygplatsen bedöms inte den skyddsvärda 
miljön inom Natura 2000-området Karlsborgs fästning störas på ett betydande sätt. 
Under förutsättning att störande ljus för fladdermuskolonin minimeras i enlighet 
med föreslagna villkor 6 anser vi att tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken kan 
meddelas, i det fall tillstånd för detta söks. 

Påverkan på riksintresse för naturvård och friluftsliv

När det gäller riksintresse naturvård så delar vi Försvarsmaktens bedömning att 
verksamheten inte utgör påtaglig skada. När det gäller riksintresse friluftsliv så är 
vår bedömning dock en annan, nämligen att verksamheten utgör en påtaglig skada 
med anledning av flygrörelser och buller som verksamheten orsakar över ett större 
område. Både Götakanal, FO 10, som är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 
6 § miljöbalken samt Vättern med öar och strandområden som utgör riksintresse 
för turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken påverkas av buller och 
flygrörelser på ett betydande sätt. Samtidigt är Karlsborgs flygplats av riksintresse 
för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Av 6 kap. 10 § miljöbalken framgår 
att om en anläggning behövs för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde.

Vi anser att det är fråga om påtaglig skada på riksintresse friluftsliv med så här 
pass omfattande flygverksamhet i nära anslutning till riksintresset, men det faktum 
att totalförsvarets riksintresse ska ges företräde framför övriga riksintressen gör det 
ändå möjligt att i en avvägning mellan riksintressena tillåta verksamheten. Vi 
tycker det är viktigt att klargöra att det är i avvägningen mellan olika riksintressen 
som frågan avgörs huruvida verksamheten kan tillåtas och därmed också vara 
tydliga med att en så pass omfattande verksamhet som en flygplats, som genererar 
både buller och överflygningar över områden som är riksintressanta 
friluftsområden, typiskt sett är påtaglig skada.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Ytvatten
Bottensjön uppnår inte god kemisk status idag bland annat på grund av för höga 
halter av PFOS. Bedömningen grundar sig på två prov av abborre med PFOS-halter 
om 11 μg/kg våtvikt respektive 14 μg/kg våtvikt och stöds av ett vattenprov med 
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halten 3,6 ng/l PFOS. Gränsvärdena för att uppnå god kemisk status avseende 
PFOS är för fisk 9.1 µg/kg våtvikt och för halt i vatten 0,65 ng/l. Både gränsvärdet 
för fisk och vatten överskrids således i Bottensjön för att vattenförekomsten ska 
kunna klara god kemisk status med avseende på parametern PFOS. Inte heller 
Vättern klarar god kemisk status idag, bland annat på grund av för hög halt av 
PFOS i fisk.

I Västra Götalands län har Länsstyrelsen i nuläget kännedom om resultat från tjugo 
olika vattenförekomster i länet med provtagning av PFOS i fisk. Gränsvärdet för 
PFOS på 9.1 µg/kg våtvikt överskrids endast i fyra vattenförekomster, två av dessa 
är Bottensjön och Storvättern. Att gränsvärdet i fisk överskrids är därför relativt 
ovanligt. Fortsatt tillförsel av PFOS till Bottensjön och Vättern försvårar att 
miljökvalitetsnormen (MKN) uppnås 2027 i båda vattenförekomsterna och 
möjligheter till att minska tillförsel av PFOS till dessa vattenförekomster behöver 
utredas. 

Det ska tilläggas att vid bedömning av status i ytvattenförekomster väger halten 
PFOS i fisk tyngre än halten i vatten. Vi ifrågasätter även riktigheten i 
resonemanget runt vattenhalterna i miljökonsekvensbeskrivningen och vill i det 
sammanhanget peka på följande. 

- MAC-MKN på 36 000 ng/l är en halt som visar på akut toxicitet och ska 
inte användas som jämförvärde i den här diskussionen. Vi har kunskap om 
kontinuerlig tillförsel av PFOS så uppmätta halter ska jämföras mot AA-
MKN, vilket visar på kronisk toxicitet, på 0,65 ng/l. 

- Vid en sammanställning av vattenanalyser som genomförts i Västra 
Götalands län är 18 % av analysresultaten för PFOS lägre än gränsvärdet 
på 0,65 ng/l. Bakgrundshalten i länet borde därmed betraktas understiga 
gränsvärdet. Flygplatsens haltbidrag av PFOS är 1,13 ng/l enligt 
ansökningshandlingarna (komplettering daterad 2018-03-28, bilaga 1, figur 
2). Med denna kunskap så blir det tydligt att Karlsborgs flygplats, även 
som enda påverkanskälla, tillför PFOS i sådan mängd till Bottensjön att 
MKN inte kan uppnås 2027. 

Det finns inget gränsvärde för glykol i HVMFS 2013:19 men höga utsläpp av 
syreförtärande ämne kan ge utslag på den ekologiska ytvattenstatusen för t.ex. 
syrgas i sjöar och biologiska kvalitetsfaktorer som växtplankton och kiselalger. 

Grundvatten
Grundvattenförekomsten Karlsborg-S Fågelås är en långsträckt sedimentär 
grundvattenförekomst i berg. Förekomsten bedöms tillsvidare ha god kemisk 
status, eftersom undersökningar av grundvattnets kemi saknas. Riskbedömningen 
visar att grundvattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status med hänsyn till 
påverkan från förorenade områden, bland annat PFAS-föroreningen från 
Karlsborgs flygplats. Det pågår ett arbete med en ny bedömning av vilka 
påverkanskällor som är betydande och där bedöms förekomsten även vara utsatt för 
påverkan från vägar och nitrat från jordbruk utöver förorenade områden. 

Karlsborgs flygplats ligger allra längst norrut i grundvattenförekomsten. 
Flygplatsen ligger på jordlager, som överlagrar det sedimentära berget. I jordlagren 
finns ett övre grundvattenmagasin, men det är det undre grundvattenmagasinet i det 
sedimentära berget som är grundvattenförekomsten som är utpekad inom 
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vattenförvaltningsarbetet. I grundvattnet i jordlagren har mycket höga halter av 
PFAS från brandsläckningsskum påträffats vid Karlsborgs flygplats. 
Undersökningar från 2017 visar på relativt täta jordarter och beräkningar av 
grundvattnets och PFOS transporthastigheter tyder på att PFAS-föroreningarna rör 
sig långsamt (Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten, 2018. Miljöteknisk 
markundersökning avseende spridningen av PFAS från f.d. brandövningsplats vid 
Karlsborgs flygplats). I det undre magasinet, i det sedimentära berget, saknas 
analyser av grundvattnet utifrån vad Länsstyrelsen kan se. Grundvattenförekomsten 
bedöms därför tillsvidare kunna vara påverkad av den PFAS-förorening som finns i 
det övre grundvattenmagasinet. Påverkan från exempelvis ett förorenat område kan 
anses vara betydande på en grundvattenförekomst även om det bara påverkar 
förekomsten lokalt.

Miljökvalitetsnormer för luft

Vi delar Försvarsmaktens bedömning att det inte bör vara någon risk att sökt 
verksamhet medför överskridande av någon miljökvalitetsnorm för luft.

Buller

Försvarsmakten uppger att de inte finns anledning till att tillämpa FBN 55 dBA 
som gräns för eventuella isoleringsårgärder och anger att gränsen för 
bullerisoleringsåtgärder vid flottiljflygplatser är LAmax 90 dBA vid 
permanentbostäder som berörs minst 450 gånger per år. De gör bedömningen att 
inga permanentbostäder kommer att beröras i den utsträckningen vid Karlsborgs 
flygplats. De anser att buller från verksamheten regleras i det allmänna villkoret 
och föreslår inget särskilt villkor för att begränsa buller.

Vi föreslår flera villkor för att begränsa rörelser och bullerstörningar, se villkor 2, 
3, 4 och 5. 

Vad vi erfar så har fästningsområdet ett fyrtiotal permanentbostäder. Även dessa 
bör omfattas av eventuella krav på bullerisoleringsåtgärder. 

Brunnar inomhus till dagvatten

Det tycks finnas brunnar eller liknande som leds till dagvattensystemet i 
upptiningshus (By 035), uppställningsplats/garage (By 111) och 
uppställningshall/garage (By 149). I Försvarsmaktens komplettering daterad 2018-
05-04 uppges att By 035 är kopplat mot dagvattensystem. I By 111 är det numera 
uppställningsplats/garage och här finns en ecodrainränna vid port som är kopplad 
till dagvattennät. Det framgår inte med tydlighet om det finns avlopp inifrån 
byggnaden som leds till dagvattnet. I By 149 är delar av byggnad kopplad till 
dagvattennät. Försvarsmakten har själva uppgett att upptiningshus i By 035 och 
uppställningsplats/garage i By 111 bör åtgärdas. Möjligen har brunnen i By 111 
åtgärdats efter det att Försvarsmakten uppgav detta. Varför inte brunn i 
uppställningsplats/garage i By 149 bör åtgärdas framgår inte. Länsstyrelsen 
föreslår ett villkor som förhindrar att vatten och andra föroreningar inifrån 
byggnader riskerar att ledas till omgivningen via dagvattennätet, se villkor 10. 
Försvarsmakten behöver tydliggöra vilka 
uppställningsplatser/garage/verkstäder som har brunnar inomhus som leds till 
dagvatten så villkoret blir ändamålsenligt.
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Motivering till tillståndets omfattning m.m.

Klassificering av verksamheten
Den verksamhet som föreliggande ansökan avser att ge tillstånd för är 
flygplatsverksamheten med verksamhetskod 63.50 (C) enligt 
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Av handlingarna framgår att 
Försvarsmakten även lämnat in en anmälan för en ny drivmedelsanläggning där 
mer än 1 000 m3 flygdrivmedel hanteras per kalenderår, verksamhetskod 50.20 (C), 
till tillsynsmyndigheten. Denna anläggning är inte byggd ännu. Länsstyrelsen har 
uppfattat det som att Försvarsmakten inte söker tillstånd för 
drivmedelsanläggningen utan att den istället hanteras genom anmälan till 
tillsynsmyndigheten.

Verkställighet 
Försvarsmakten yrkar på att tillståndet ska få tas i anspråk även om det inte vunnit 
laga kraft. Det finns ofta en önskan hos verksamhetsutövaren att komma igång med 
verksamheten så snabbt som möjligt. I situationer av aktuellt slag där det finns 
många motstående intressen anser vi att verkställighetsförordnande inte bör 
meddelas. T.ex. så innebär verksamheten en omfattande bullerpåverkan på 
omgivningen och miljökvalitetsnormer, Natura 2000-områden och andra 
riksintressen berörs. 

Motivering av villkor

Villkor 2 och D1, Rörelser 
Genom att större delen av rörelserna sker inom bestämda flygvägar och 
flygområden bedöms störningen från buller minska. Det är dock viktigt att 
tillsynsmyndigheten har möjlighet att ändra flygvägarna och flygområdena i det 
fall Försvarsmakten får ändrade behov eller bebyggelsen förändras. Det kan heller 
inte uteslutas att flygvägarna och områdena kan anpassas bättre för att minska 
störningen av buller.

Villkor 4 och 5, Rörelser och buller
Skolflyg och sambandsflyg, UAV samt trupplyft och nödträningsvarv är 
verksamheter som kan planeras. För att minska bullerstörningar då människor ofta 
är lediga anser vi att sådan flygaktivitet vanligtvis inte ska bedrivas på sön- och 
helgdagar samt vissa helgdagsaftnar.

Sömnen är av stor betydelse för återhämtning. Det är därför särskilt viktigt att 
begränsa bullerstörningarna på natten varvid villkor 4 b och 5 b föreslås. 

Vi kan konstatera att Karlsborgs flygplats inte är en flottiljflygplats. Andelen 
flygningar med JAS kommer i sammanhanget vara relativt liten medan andelen 
rörelser med transportflyg och helikopter kommer dominera, dvs. verksamheter 
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som är vanligt förekommande på civila flygplatser. De villkor som vi föreslår följer 
i stora drag de krav som ställs i sådana tillstånd t.ex. flygplatserna Arlanda, 
Landvetter och Trollhättan-Vänersborg. Försvarsmakten har inte visat att de skulle 
vara varken obehövliga eller för långtgående krav.

Villkor 6, Natura 2000 – fladdermöss
Det kan inte uteslutas att det finns risk för påverkan av ljus från flygplatsen på 
barbastellkolonin och bästa teknik används inte för närvarande. I det läge där det 
står klart att ljuskällor allmänt sett har en allvarlig påverkan på en 
fladdermuskoloni, att det råder osäkerheter om hur den aktuella 
fladdermuskolonins individer rör sig i området under jakt och det faktum att 
nuvarande flygplatsbelysning sprider onödigt mycket ljusstörning, så behöver 
flygplatsen minimera påverkan av ljusstörning. Detta kan de bland annat göra 
genom att inventera vilka ljuskällor som stör och åtgärda det samt att anpassa 
belysningen i samband med ombyggnaden av flygplatsljussystemet. De behöver 
även kontinuerligt arbeta för att minimera ljuspåverkan allt eftersom ny kunskap 
fås samt för att förhindra att störande ljus installeras. Se även under rubrik 
Karlsborgs fästning.

Villkor 10, Dagvatten - brunnar inomhus
Avlopp från brunnar inomhus i verkstadslokaler, garage och liknande bör varken 
ledas ut till omgivningen direkt eller via oljeavskiljare till omgivningen. Om det 
finns en brunn i en byggnad utan någon rening, förutom oljeavskiljare, finns det 
risk att miljöfarliga ämnen når naturen, t.ex. på grund av okunskap eller misstag. 
Det behöver därför säkerställas att de brunnar och avlopp som finns inomhus inte 
leds till dagvattennätet direkt innan tillståndet tas i anspråk. Detta kan t.ex. göras 
genom att installera någon form av rening eller genom att plugga brunnen 
alternativt bygga bort avloppet.

Villkor 12, Kontrollprogram
I kontrollprogrammet behöver särskilt följas upp hur fladdermössen rör sig och 
hur de påverkas av de åtgärder som vidtas för att minska ljusstörningen. 
Betydelsen av uppföljning har även tagits upp i rapporten ”Inventering av 
barbastell vid Karlsborgs fästning och flygplats,” underbilaga 2 FM2014-
2543:9. Även utsläpp till dagvatten är av särskild vikt för denna verksamhet 
med tanke på den mängd urea, glykol, metaller och PFAS som leds bort via 
dagvattensystemet. Bullerpåverkan från flygplatsen är omfattande och 
kontrollprogrammet behöver åtminstone omfatta årliga beräkningar på 
bullerspridningen som flygverksamheten genererat det gångna året.

Motivering uppskjutna frågor

U1 - Dagvattenrening
Större delen av flygplatsområdet avvattnas via Kärnebäcken till Bottensjön. Någon 
dagvattenanläggning i form av dammar eller liknande saknas i dagsläget innan 
dagvattnet släpps ut i Kärnebäcknen, trots att verksamheten hanterar stora mängder 
urea och glykol som kan leda till övergödning och syrebrist. Även metaller, olja 
och bränslerester leds, eller kan förmodas ledas, till Kärnebäcken. På flygplatsen 
finns även flera PFAS-förorenade områden som medför utsläpp av PFAS. Vår 
uppfattning är att flygplatsverksamhetens dagvatten sannolikt behöver renas och 
luftas i ett dagvattendammsystem eller annan reningsanläggning, innan det släpps 
till ut i Kärnebäcken. En damm eller reningsanläggning bidrar även till ökad 
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möjlighet att begränsa utsläpp av miljöfarliga ämnen i händelse av en olycka eller 
liknande. Försvarsmakten behöver därför utreda hur en reningsanläggning kan 
utformas och vilka reningsresultat som kan uppnås samt vad det skulle innebära för 
vattenkvalitén i Kärnebäcken och Bottensjön. Utredningen ska även visa vilka krav 
på utsläpp till Kärnebäcken som är rimliga att klara. Då det underlag som 
redovisats i ansökningshandlingarna beträffande utsläpp till Kärnebäcken och 
Bottensjön är litet behöver en mer omfattande kontroll genomföras under en 
period. Resultatet av kontrollen bör bidra med bättre underlag för att kunna 
bedöma behovet av rening samt hur reningen för dagvattnet bör utformas.

U2 - PFAS
Flera utredningar har gjorts inom området och det har då konstaterats att området 
är påverkat av PFAS på flera olika platser och att en spridning av PFAS sker främst 
via ytvatten till Bottensjön. Inom området finns flera så kallade hot-spots som är 
kraftigt förorenade av PFAS. 

Försvarsmakten har den 30 maj 2018 redovisat en ny utredning främst gällande den 
”nya” brandövningsplatsen. Utifrån geologisk kartering samt utredning av markens 
genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) har beräkningar av grundvattnets och 
PFAS-föroreningens transporthastighet genomförts. Beräkningar av 
transporthastigheten via grundvattnet visar att det handlar om en långsam 
föroreningstransport och en liten risk av negativ påverkan på recipienten 
Bottensjön i ett kortare tidsperspektiv (<100 år).

Spridningen av PFAS med ytvattnet sker via diken på området, som leder vattnet 
mot Kärnebäcken som i sin tur mynnar i Bottensjön. Resultaten från de analyserade 
ytvattenproverna visade förhöjda halter PFAS-11 i de provtagna dikena (mellan 
300 – 1900 ng/l). Halterna var därutöver högre än vad som uppmätts år 2015 
(NIRAS, 2017; FM Dnr. FM2015-22079:5). Slutsatserna från tidigare 
riskbedömning kvarstår, nämligen att effekter på vattenlevande organismer i 
Kärnebäcken inte kan uteslutas på lång sikt. 

I utredningen föreslås att en åtgärd som förhindrar att vatten från dikena når 
Kärnebäcken kan vara ett alternativ för att på kort sikt minska 
föroreningsspridningen till Bottensjön via ytvatten.

Möjliga åtgärder för att förhindra pågående och framtida spridning av PFAS till 
både grundvatten och ytvatten ska utredas. Utredningen ska omfatta både åtgärder 
för att minska både kort- och långsiktig spridning från så kallade hot-spots samt 
möjliga åtgärder för att minska spridning via ytvatten. Det kan gälla både att 
minska mängden förorenat ytvatten och att rena ytvattnet med t.ex. kolfilter.

Information
Fortifikationsverket planerar att åtgärda dräneringssystemet vid flygplatsen. De har 
inlett samråd inför ansökan om tillstånd för markavvattning. Länsstyrelsen har i 
skrivande stund inte beslutat om betydande miljöpåverkan eller ej.
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Ärendet har beretts av Lena Niklasson, miljöskyddsavdelningen, som varit 
beslutande i Länsstyrelsens yttrande. I den slutliga handläggningen av 
Länsstyrelsens yttrande har även Siv Hansson, miljöskyddsavdelningen (PFAS-
sakkunnig), Mats Rydgård, vattenavdelningen och Kristina Höök-Patriksson, 
naturvårdsavdelningen, deltagit. Samråd har även skett med representant från 
samhällsbyggnadsavdelningen.

Lena Niklasson, Länsmiljöingenjör

Bilagor

1. Karta över områden för in- och utflygningarna 
2. Karta över områden för nödträningsvarv och trupplyft

Kopia

Internt
Siv Hansson
Mats Rydgård
Kristina Höök-Patriksson
Emma Ahlgren



Bilaga 1

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

In- och utflygningsvägar för stridsflyg samt skol- och sambandsflyg

In- och utflygningsvägar för transportflyg



Flygningsvägar för helikopter



Bilaga 2

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Begränsningslinje för nödträningsvarv helikopter

Begränsningslinje för varv vid trupplyft 
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