
Meddelande
 

Diarienummer Sida

2019-06-24
 

531-45588-2018
531-45789-2018
 

1(9)

Mats Rydgård

010-2245204

Fortifikationsverket

(e-post: Nicklas.berg@fortifikationsverket.se)

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen överväger att besluta om dispens och 
tillstånd med villkor för er ansökan om markavvattning 
inom Karlsborgs Flygplats

Länsstyrelsen är prövningsmyndighet för markavvattning och överväger att besluta 
om dispens för och tillstånd till markavvattning enligt nedan. Ni bereds tillfälle att 
senast den 19 augusti 2019 lämna synpunkter och kommentarer till beslutet 
nedan. Ni får som bilagor även alla inkomna remissyttranden för ev. synpunkter 
och kommentarer.

Mats Rydgård

Bilagor:

1. Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) och Bottensjöns 
Fiskevårdsområdesförening (BOFO)

2. Försvarsinspektören för hälsa och miljö

3. Skara kommun

4. Karlsborgs kommun

5. Naturvårdsverket

6. Aktion Rädda Vättern

7. Vätternvårdsförbundet

8. Miljösamverkan Östra Skaraborg

……………………………………………………………….
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Dispens för och tillstånd till markavvattning inom 
Karlsborgs flygplats

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna er dispens från markavvattningsförbud enligt 11 
kap 14 § miljöbalken (MB) och 5 § förordning om vattenverksamhet för åtgärder 
enligt ansökan, se bifogad karta. Vidare lämnar Länsstyrelsen er tillstånd enligt 11 
kap. 13 § för markavvattningsåtgärder inom ytor markerade på bifogad karta, 
bilaga 1.

Länsstyrelsen godkänner den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogats till 
ansökan.

Villkor för tillståndet

1. Markavvattningen ska utformas så att kontroll och separation av delflöden 
från områden med olika grad av PFAS-förorening sker, med syfte att 
minimera mängden ovidkommande vatten i en eventuell framtida 
reningsanläggning för de mer förorenade brandövningsplatserna med flera 
hotspots. 

2. Vatten som kommer från sydvästra banändan (inringat rosa område i bilaga 
2) ska renas i en reningsanläggning medan vatten från övriga områden 
(nordöstra området, brunt och grönt område i bilaga 2) ska avledas separat 
till recipient. Detta gäller även eventuellt länsvatten från området. 
Reningsanläggningen ska finnas i drift senast när arbetet påbörjas i 
sydvästra banändan för att omhänderta eventuellt länsvatten.

3. En utredning av vilken halt PFAS11 som går att rena ner till ska utföras. 
Minst 99% av PFAS11 ska tas bort vid reningen.

4. Vattengången i nya dräneringar inom markerat område söder om den nyare 
brandövningsplatsen i figur 20 i MKB:n till ansökan (Bilaga F), ska inte 
vara lägre än +90,2 m, med syfte att säkerställa att spridning av PFAS-
förorenat grundvatten från den nyare brandövningsplatsen inte ökar.

5. Bankantsdräneringen ska ledas till den nya avvattningen med ett rent 
delflöde och inte till det vatten som går till reningsanläggning.

6. Ett kontrollprogram för utgående vatten från de dränerade områdena ska 
finnas och följas. Förslag till kontrollprogram ska skickas in till 
tillsynsmyndigheten senast 2 månader innan dräneringsarbetena påbörjas. 

7. Upplag av massor och material eller uppställning av maskiner får inte ske 
så att det skadar viktiga födosöks- eller boplatsområden för rödlistade 
insekter enligt inventering, bilaga 3. För mer information se Länsstyrelsens 
publikation Bin och biologisk mångfald vid infrastruktur och militära 
övningsområden i Karlsborg https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/tjanster/publikationer/2016/bin-och-biologisk-mangfald.html

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2016/bin-och-biologisk-mangfald.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2016/bin-och-biologisk-mangfald.html
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8. Inom ytor där höga naturvärden har identifierats, område 2 söder om 
sydvästra banänden enligt karta över naturvärden i figur 13 i ansökans 
MKB (Bilaga F), ska matjorden hanteras separat och läggas tillbaka efter 
slutförda åtgärder.

9. Växtarten månlåsbräken, inom område 1 väster om sydvästra banänden 
enligt karta över naturvärden i figur 13 i ansökans MKB (Bilaga F), ska 
flyttas till en ny växtplats innan övriga arbeten på växtplatsen genomförs.

Tillståndet ska ha tagits i anspråk inom två år efter att det vunnit laga kraft. 

Beskrivning av ärendet
Ni har hos Länsstyrelsen ansökt om dispens för och tillstånd till att få utföra 
markavvattning på fastigheten Karlsborgs flygfält 1:1 i Karlsborgs kommun.

Ansökan omfattar dränering och täckdikning och avser nedläggning av cirka 34 km 
ledningar inom Karlsborgs flygplats. I ansökan ingår att markavvattningen 
utformas så att kontroll och separation av delflöden från områden med olika grad 
av PFAS-förorening möjliggörs.

Alla stråkytor kommer att förses med dränering av jordbrukstyp (diameter ca 90 
mm), se bilaga. Denna dränering förläggs på ca 90 cm djup. Återfyllnad kommer 
att ske med grus upp till 15 cm under omkringliggande mark och därefter sker 
återställning med matjord. Totalt kommer ca 25 km dränering av denna typ att 
läggas. Den areal som kommer att avvattnas/dräneras uppgår till ca 58 hektar. 
Delar av dessa ytor ska tidigare ha haft täckdikningssystem bestående av tegelrör 
med diametern 75-100 mm.

Befintliga dagvattenledningar längs med rullbana och taxibanor (ca 10 m ut från 
bankanten) kommer att rivas och ersättas med ny dränering i längsgående 
makadamdiken (toppslitsad med diametern 160 mm). Dikena kommer att fyllas 
med makadam upp till ca 15 cm under markytan och därefter toppas med grus ända 
upp till markytan. Denna dränering har till uppgift att samla upp ytvatten samt att 
fungera som fördröjningsmagasin. Totalt kommer ca 9 km dränering att läggas i 
makadamdiken.

Höjdsystem som används är RH2000 och koordinatsystem är SWEREF 99 13 30.

Sammanfattning av miljökonsekvenser

Utjämning av flödena i bland annat makadamdiken medför att maximala flöden 
inte bedöms öka och befintliga markavvattningsföretag bedöms inte påverkas. 
Föroreningar i jord har undersökts inom markavvattningsområdet och alla 
föroreningshalter ligger lägre än riktvärden för känslig markanvändning. 
Grundvattnet bedöms inte påverkas negativt. Den ökning av tillförsel av PFAS till 
recipienten som markavvattning eventuellt kan medföra har beräknats vara så liten 
att påverkan inte bedöms uppstå. Åtgärderna kommer inte medföra någon påverkan 
på PFOS-halten i dricksvattentäkten Vättern. Åtgärden bedöms inte vara av 
betydelse för att klara miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsten i Bottensjön.

Om föreslagna skyddsåtgärder för växter genomförs bedöms konsekvenserna för 
naturmiljön bli små och lokala. Landskapsbilden förändras inte. Endast särskilt 
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utbildad personal har tillträde till det område som ska avvattnas. Åtgärden med 
markavvattning är viktig för riksintresset för totalförsvaret. Möjligheten att 
uppfylla miljökvalitetsmålen bedöms inte påverkas av åtgärden. Inga kända 
fornlämningar berörs. Verksamheten bedöms inte medföra någon ökning av 
växthusgaser av betydelse, inte heller bedöms framtida ökning av nederbörd 
påverka de effekter som åtgärderna medför i betydande grad, därför beskrivs inte 
klimatpåverkan i miljökonsekvensbeskrivningen.

Yttranden

I flera av de inkomna yttrandena framförs att områden utanför det som ingår i 
ansökan om markavvattning ska åtgärdas. Det är Försvarsmakten som är 
verksamhetsutövare och ansvarar för de områden som är betydligt mer förorenade 
på grund av den tidigare användningen av brandskum innehållande PFAS. 
Anmälan enligt 28 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd gällande bl.a. hantering av massor ingår inte i prövningen av 
markavvattning i detta beslut och är inte heller anmält till tillsynsmyndigheten 
FIHM. Vidare kan inte Länsstyrelsens beslut om markavvattning ta upp frågor om 
ersättning av kostnader, exempelvis till yrkesfiskare.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att ansökta åtgärder är förenliga med kraven i 3 och 4 kap 
miljöbalken och med en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen.

Enligt ansökan ska dräneringen medföra att utsläppen ökar vilket bedöms motverka 
miljömål och syftet med EU:s vattendirektiv. Då det förekommer förhöjda halter av 
PFAS11 vid södra banänden behöver det avrinnande vattnet därifrån renas. Med en 
rening kommer den mängd PFAS11 som går ut från det dränerade området att 
minska.

Sökanden vill avleda dräneringsvattnet via befintliga dagvattendiken men det anser 
Länsstyrelsen inte är lämpligt. Orsaken till detta är att de befintliga 
dagvattendikena även avvattnar områden med höga PFAS-halter och för att inte 
fördyra en framtida reningsanläggning ska rena delströmmar avledas separat. 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 av vatten med låga 
halter PFAS nödvändig. 

Det område vars dräneringsvatten har låga eller inga halter av PFAS är markerat 
med brunt och grönt på kartan i bilaga 2. 
Ett kontrollprogram ska finnas för kontroll att halter av PFAS i de olika 
delströmmarna.

Födosöks- och boplatsområden för rödlistade insekter samt växtplatser för 
rödlistade arter är idag en bristvara och det är viktigt att dessa områden bevaras och 
inte skadas av åtgärden.
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De planerade dräneringsarbetena är viktiga att utföra för att uppfylla gällande krav 
på flygsäkerhet så att flygplatsen kan användas. Flygplatsen är idag stängd och får 
inte användas bland annat på grund av att rullbanans bristande dränering är i alltför 
dåligt skick. Banan uppfyller inte heller gällande regelverk avseende flygsäkerhet, 
på grund av för dålig bärighet på stråkytorna. Äldre markavvattningsföretag finns 
redan på en del av flygfältet och naturvärdena på platsen är förhållandevis låga.

Länsstyrelsen anser att särskilda skäl föreligger för dispens från förbud att utföra 
markavvattning och att tillstånd kan ges.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Inom Västra Götalands län är det enligt 11 kap 14 § miljöbalken (MB) och 5 § 
förordningen om vattenverksamhet förbjudet att avvattna mark. Om det finns 
särskilda skäl kan länsstyrelsen med stöd av 11 kap 14 § andra stycket MB medge 
dispens från bestämmelserna.

Information
Övervintringsplatser för groddjur bör anläggas enligt ansökan.

Befintliga äldre markavvattningsföretag bör omprövas hos Mark- och 
miljödomstolen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Sandra Brantebäck med Mats Rydgård som föredragande.

Bilagor
1. Karta, ansökt område för markavvattning

2. Karta, områden med olika föroreningsgrad av PFAS11

3. Karta, födosöks- eller boplatsområden för rödlistade insekter

4. Du kan överklaga beslutet
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Kopia till:
Naturvårdsverket

Havs- och vattenmyndigheten

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) och Bottensjöns 
Fiskevårdsområdesförening (BOFO)

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Skara kommun

Karlsborgs kommun

Aktion Rädda Vättern

Vätternvårdsförbundet

Miljösamverkan Östra Skaraborg
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