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Föreläggande om komplettering av ansökan om 
tillstånd till markavvattning vid Karlsborgs flygplats

Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att er ansökan är ofullständig och 
förelägger er därför att lämna nedanstående kompletteringar till ansökan. 
Föreläggandet görs med stöd av 22 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken och 5 § förordning 
om vattenverksamhet mm.

Kompletteringarna ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 15 april 2019 
och bör skickas in digitalt via e-tjänst eller till vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Ange diarienummer 45588-2018 (tillståndsärendet). Någon komplettering av 
dispensärendet behövs inte. Digitala handlingar bör vara av sådant format som 
möjliggör bearbetning av textmaterialet. 

Om kompletteringarna inte kommer in kan Länsstyrelsen antingen pröva ansökan 
som den ser ut nu eller avvisa ansökan.

Dessa kompletteringar behövs i tillståndsärendet (45588-2018):

1. Ansökan ska innehålla en redovisning av hur massor med olika 
föroreningsgrad ska hanteras, t.ex. mellanlagring och återanvändning. 
Skyddsåtgärder vid mellanlagring ska redovisas. Även hantering av 
länsvatten ska redovisas. 

2. Ansökan bör redovisa risk för att massor, material eller maskiner placeras, 
mellanlagras eller permanent läggs upp på viktiga födosöks- eller 
boplatsområden för hotade insekter. Se rapporten Bin och biologisk 
mångfald vid infrastruktur och militära övningsområden i Karlsborg, 
Länsstyrelsens rapport nr 2016:66 som innehåller information om vart de 
områden som ska undvikas finns.

3. Ansökan behöver kompletteras med en redogörelse för om några utsläpp 
av PFAS från de dränerade områdena kan godtas utifrån ett 
recipientperspektiv. För det fall det bedöms att utsläpp kan godtas bör 
utredningen kompletteras med en redogörelse för vilka nivåer av utsläppta 
mängder PFAS som kan tillåtas. Bedömningen ska gälla för både med och 
utan reningsanläggning.

Motivering: Kompletteringarna utgör nödvändigt underlag för att kunna bedöma 
om sökanden kan anses uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
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4. Ansökan ska redovisa hur vattnet från områden med mycket låga halter 
PFAS, <15 ng/l, kan avledas till recipient separerat från befintligt 
dikessystem. 

Motivering: För att inte fördyra framtida åtgärder ska rena delstömmar avledas 
separat. Alla flöden med låga PFAS-halter som ansökan omfattar ska kunna 
avledas till Kärnebäcken/alternativt Vättern i separata nyanlagda diken skilda från 
PFAS-förorenade strömmar. I samband med att ny dränering anläggs är det ett 
lämpligt tillfälle att genomföra denna separering. De åtgärder som görs nu ska inte 
försvåra åtgärder för de förorenade områdena som inte omfattas av denna ansökan. 
Det gäller även framtida rening av vatten. Därför är separering av delströmmar och 
separat avledning nödvändig. 

5. Ansökan ska kompletteras med uppdaterad beskrivning av en 
reningsanläggning för dräneringsvatten från den sydvästra banändan. 
Redovisning ska ske hur vattnet efter rening i anläggningen ska avledas till 
recipient separerat från befintligt dikessystem. Redovisning ska ske av 
följande frågor: Är fördröjningsmagasinen täta så att de fungerar som 
uppsamlande dammar före reningen? Om den asfalterade ytan avleds 
separat hur dimensioneras då fördröjningsmagasinen? Utredningen ska 
också kompletteras med beräkningar på en utformning av 
reningsanläggningen som liknar den som finns vid Landvetter, se bilaga 1. 
Anläggning vid Landvetter kan betraktas som bästa möjliga teknik och 
uppnår mycket goda resultat.

Motivering: För områdena som är markerade med rosa i Figur 1 i bilaga 8 om 
Reningsanläggning för PFAS föreslås rening i en kolfilteranläggning. Denna bör 
kompletteras med beräkningarna för en reningsanläggning där asfalterade 
(rullbanan) ytan avleds separat och inte belastar en reningsanläggning. Vatten från 
den asfalterade ytan i sydvästra hörnet bör inte innehålla PFAS i sådana halter att 
det motiverar rening. Om detta vatten avleds för sig så mer än halveras flödet som 
ska renas.

6. I den tidigare ansökan med diarienummer 531-16347-2014 ingick en 
kompensationsåtgärd för biologisk mångfald med två övervintringsplatser 
för groddjur, se bilaga. Nuvarande ansökan bör kompletteras med en 
motsvarande åtgärd.

Yttrande från Naturvårdsverket och Miljönämnden Östra Skaraborg om 
kompletteringsbehov bifogas för kännedom och tillfälle till bemötande.

Detta beslut har fattats av vattenvårdshandläggare Lena Sedin efter föredragning av 
vattenvårdshandläggare Mats Rydgård. I beslutet har även Siv Hansson, 
miljöskyddsavdelningen, deltagit. 
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Bilagor
1. Beskrivning av reningsanläggning vid Göteborg Landvetter Airport
2. Naturvårdsverkets yttrande
3. Miljönämnden Östra Skaraborgs yttrande (första sida samt remiss)
4. Komplettering i ärende 531-16347-2014 med åtgärd för biologisk 

mångfald

Kopia till
Louise Larborn, (louise.larborn@ramboll.se)
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Bilaga 1.

Beskrivning av reningsanläggning vid Göteborg Landvetter Airport

Anläggning A och B 

Anläggningen består av två containrar (A och B) som vardera innehåller filter för 
förbehandling (sandfilter och påsfilter) samt kolonner för kolfiltrering. Markvatten 
som avrinner från brandövningsplatsen leds via täta diken samt genom diffus 
avrinning till två uppsamlingsdammar. Damm A är i normalfallet direktkopplad till 
anläggning A och damm B är kopplad till anläggning B. Vatten kan flyttas mellan 
de två dammarna vid behov. 

Anläggning A (inklusive damm A) driftsattes 2010 och anläggning B (inklusive 
damm B) färdigställdes 2017. Vid anläggandet 2017 planerades de båda 
anläggningarna att köras parallellt, men anläggningarna är sedan april 2018 
sammankopplade och därmed seriekopplade. 

Förfilter 

I såväl anläggning A som B finns förfilter, i syfte att rena inkommande vatten från 
metaller samt organiskt material som annars kan belasta efterkommande kolfilter. 
Förfiltren består dels av sandfilter (kolonner innehållande sand och antracit) och 
dels av påsfilter, med en filterstorlek på 10 my respektive 1 my i vardera. 

Vid seriekoppling sker förfiltrering i anläggning A och utgående vatten från 
anläggning A går därefter vidare till kolfilter i anläggning B.

Kolfilter 

I de respektive anläggningarna A och B finns två kolfilterkolonner. Filtermassan 
består av aktivt kol av typen Filtrasorb 400. Vid seriekoppling sker flödet av det 
förorenade vattnet genom sammanlagt fyra kolfilterkolonner, men vid behov kan 
det sista sandfiltret i anläggning B bytas ut till kolfilter istället. 
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I Landvetters kontrollprogram beskrivs de olika kolfilterkolonnerna med nummer. I 
anläggning A finns kolonn 1 och 2, i anläggning B finns kolonn 3 och 4. I 
anläggning B finns även ett reservkolfilter från och med november månad 2018 
som vid behov kan kopplas in i serie med kolonn 3 och 4. 

Kolfiltermassan ska bytas ut när kolet anses vara mättat. Innan utbyte av 
filtermassan genomförs kan dock ordningen på filtren ändras genom ventiler vilket 
kan nyttjas för att optimera livslängden på filtermassan i respektive kolonn. 

Flödesgången vid seriekopplade anläggningar: 

Sandfilter → påsfilter (10 my) → påsfilter (1 my) → sandfilter →, kolfilter 1 → 
kolfilter 2 → kolfilter 3 → kolfilter 4 → (kolfilter 5)

Sammanfattning av reningsresultat


