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Måste Aktion Rädda Vättern polisanmäla försvaret?
Regeringen tog inte heller på skärtorsdagen (18/4) upp det akuta dräneringsärendet
gällande Karlsborgs PFAS-förorenade militära flygplats. Risken är nu uppenbar att
Fortifikationsverket tror att dränering av den vattensjuka och brandskumsförgiftade
flygplatsen kan påbörjas efter påskhelgen. Aktion Rädda Vättern meddelar att i så
fall kommer verksamheten att polisanmälas.
Försvarsinspektören beslutade i höstas att tillåta Fortifikationsverket att börja dränera
flygplatsens landningsbana. Beslutet är olagligt då det inte tar hänsyn till att området är
förorenat och att grävningarna dels måste hanteras enligt 10 kap. i miljöbalken och dels prövas
tillsammans med dispensansökan för markavvattning hos länsstyrelsen.
Trots att beslutet innebär att PFAS-förorenat grundvatten ska pumpas ut i Vätterns
skyddsområde för dricksvatten, och på angränsande fastighetsägares mark, har varken
miljökonsekvensbeskrivning upprättats eller grannarna informerats. Beslutet är överklagat av
både Aktion Rädda Vättern och av enskilda markägare. De klagande kräver att de extremt
långlivade och hälsofarliga kemikalierna måste saneras innan dräneringen får påbörjas.
Regeringen har dock ännu inte tagit upp ärendet, trots att det legat hos regeringskansliet
sedan november och trots att frågan är akut. Projektansvarig på Fortifikationsverket har
meddelat att upphandling av entreprenör pågår och arbetet ska sättas igång snarast. Man
uppger att Försvarsinspektören har gett klartecken och att det därför inte finns något hinder.
Men detta är ännu ett missförstånd på grund av att de försvarsanknutna verksamheterna
tydligen saknar kompetens när det gäller miljölagstiftningen. Dräneringsbeslutet har inte
vunnit laga kraft. Försvarsinspektören hävdar att varken Aktion Rädda Vättern eller
angränsande markägare har någon talan. Det finns överhuvudtaget inte några sakägare enligt
försvarsmyndigheterna. Försvarsinspektören meddelar också att rättidsprövning av klaganden
inte kunnat göras eftersom ingen sakägare har informerats i förväg.
Men det är regeringen sak att avgöra vem som har rätt att klaga och om det skett i rätt tid.
Därefter ska beslutets innehåll prövas. Innan regeringsbeslutet är taget finns inget
godkännande. Det är därför olagligt att påbörja dräneringsarbetet innan regeringen fattat sitt
beslut. Struntar ansvariga i detta kan straff utmätas enligt 29 kap. 4 § miljöbalken.

-

Vi kommer att polisanmäla Fortifikationsverket om dräneringsarbetet
påbörjas innan regeringen fattar beslut, säger Aktion Rädda Vätterns

ordförande Elisabeth Lennartsson. Men vi hoppas att miljöministern och
regeringen nu tar sitt ansvar och snarast stoppar förgiftningen av Vättern.
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Angående överklagat FIHM-beslut om ”bankantsdränering” på
Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.
(Regeringens beteckning M 2018/02742/Me.)
Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö, FIHM, beslutade den 1 oktober 2018 att
godkänna Fortifikationsverkets anmälan om ”bankantsdränering”. Beslutet
överklagades av Aktion Rädda Vättern samt ett antal fastighetsägare och närboende.
För att beslutet ska vinna laga kraft krävs nu ett beslut av regeringen. FIHM har
meddelat regeringen att tillsynsmyndigheten inte kan avgöra om överklagningarna
kommit in i rätt tid:
”FIHM bedömer sig inte ha möjlighet att göra rättidsprövning av överklagandet. Detta
med hänvisning till att överklagande part inte fått ta del av beslutet eftersom de inte
bedömts vara sakägare i ärendet.” (FIHM 2018-536-21)
Enligt 26 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller att
”organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall på lämpligt
sätt och i skälig omfattning ges tillfälle att yttra sig över en anmälan.”
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FIHM anser tydligen att inte ens de närmaste grannarna, t.ex. den fastighetsägare vars
mark kommer att få ta emot det PFAS-förorenade dräneringsvattnet, har rätt att yttra
sig!
Men det är alltså regeringen som nu har att besluta om vem som har rätt att överklaga
och om överklagandena har kommit in i tid. FIHM:s beslut vinner inte laga kraft förrän
regeringen har avgjort ärendet.
FIHM:s beslut är taget med stöd av 27 § förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Paragrafen handlar om anmälningsärenden enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.
Om dräneringsarbetet påbörjas innan FIHM:s beslut vunnit laga kraft strider det mot
miljöbalken och ansvarig kan enligt 29 kap. 4 § miljöbalken dömas till böter eller
fängelse i högst två år.
Undertecknade uppmärksammar Fortifikationsverket på att Aktion Rädda Vättern
kommer att beivra eventuella lagbrott i samband med ”bankantsdräneringen”.
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