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Till  

Naturvårdsverket 

registrator@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten 

havochvatten@havochvatten.se 

 

 
Begäran om omprövning av tillstånd vid Försvarets materielverks 
provplats i Karlsborgs kommun.  
Länsstyrelsens dnr 551-56108-2020.) 
 
Den 7 december 2020 öppnade Länsstyrelsen Västra Götaland åter ett ärende med rubriken 

”Begäran om omprövning av miljötillstånd”, dnr 551-56108-2020. Hundratals enskilda personer, 

engagerade i arbetet att skydda Vättern som dricksvattentäkt och unikt Natura 2000-område, har 

sedan dess skrivit till länsstyrelsen och framfört önskemål om att en omprövning av Försvarets 

materielverks (FMV:s) tillstånd från 2010 bör ske snarast. 

 

Bakgrunden är att FMV i december 2015 började provskjuta artilleripjäsen Archer över norra Vättern. 

Under första halvåret 2016 sprängdes hundratals granater, helt nära fiskeförbudsområden. Aktion 

Rädda Vättern överklagade gång på gång de samråd som länsstyrelsen och FMV genomförde. Via 

mark- och miljödomstolens yttranden kom ärendena till regeringskansliet och där har de blivit 

liggande. 

 

Inför den planerade granatbeskjutningen hösten 2016 yttrade sig mark- och miljödomstolen till 

regeringen med ett tydligt budskap: ”…att planerade provskjutningar under vecka 44 2016 ska 

förbjudas.” Regeringen beslutade då om inhibition. Något slutligt besked har ännu inte kommit. 

 

Hösten 2017 återupptog FMV sprängningarna, men nu utan att samråda med länsstyrelsen. Efter 

Aktion Rädda Vätterns åtalsanmälan höll granatbeskjutningen upp en tid, men under 2019 och 2020 

har provsprängningarna återigen skett ”regelmässigt och i en utsträckning som inte överensstämmer 

med lämnat tillstånd” (Citat ur mark- och miljödomstolens yttrande 2016-10-25 i mål M3832-16.)  

 

Den 14 juni 2018 skrev Aktion Rädda Vättern till Länsstyrelsen Västra Götaland och bad om 
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synpunkter på behovet av omprövning. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutade den 11 

september 2019 att inte ompröva FMV:s tillstånd. Aktion Rädda Vättern skrev då till 

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Se bilaga 1. I detta brev finns utförliga 

motiveringar varför omprövning bör ske. Tillämpliga lagutrymmen är 24 kap. 5 § punkt 1 och punkt 4 

miljöbalken. 

 

Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens initiativ i detta sammanhang är särskilt 

påkallat eftersom tillsynsmyndigheten, FIHM, är så hårt uppstyrd och integrerad i Försvarsmakten. I 

en skrivelse daterad 2020-12-22 meddelar Försvarsinspektören att han gör bedömningen att det inte 

finns skäl för omprövning. Detta trots att tillsynsmyndigheten, vad vi vet, aldrig varit på plats i 

samband med granatbeskjutningen och aldrig kunnat redovisa varken buller- och 

vibrationsmätningar eller påverkan på fisk, yngel och rom.  

 

FIHM har, liksom handläggaren på länsstyrelsens vattenavdelning, kommit fram till att det inte finns 

någon begränsning av användningen av brisant ammunition annat än den totala mängden 

ammunitionsskrot till vatten, drygt 15 ton per år. Denna uppfattning hävdas parallellt med att 

Försvarsmakten på sin hemsida skriver: ”Skjutning med brisant ammunition (det vill säga skjutning 

med granater som exploderar över mark eller vattenytan) är förbjuden i Vättern sedan 1978.” 

 

Vi vill här också påpeka att det under de senaste åren skett en process där EU:s direktiv vad gäller 

vattenkvalitet och Natura 2000 har börjat tillämpas mer strikt. Så har till exempel Mark- och 

miljödomstolen i Vänersborg i yttrande rekommenderat regeringen att avvisa Försvarsmaktens 

ansökan om att femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs flygplats och även avvisa 

Fortifikationsverkets ansökan om att få markavvattna samma flygplats. Det indikerar att vid en seriös 

prövning enligt gällande miljölagstiftning är användningen av Vättern som skjutfält och 

flygövningsområde inte tillåten. 

 

Nu hoppas vi att både Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tar 

granatbeskjutningen av Vättern på allvar och tar kontakt med Länsstyrelsen Västra Götaland för 

att få till en grundlig utredning av behovet av omprövning av FMV:s drygt tioåriga tillstånd.  

 

 

 

2021-01-25 

 

Elisabeth Lennartsson 

Ordförande Aktion Rädda Vättern 

Skogsbrynet, 69692 Askersund 

 

Christer Haagman,  
kontaktperson för ARV i miljöprövningsärenden  
tel. 072-895 1691 
christer.haagman@gmail.com 

  

 

Kopia för kännedom till: 

Länsstyrelsen Västra Götaland Miljödepartementet 

Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö Försvarsdepartementet 

Försvarets materielverk Försvarsmaktens miljöprövningsenhet 
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Exempel på riskområden i norra Vättern. 
Det långsmala riskområdet upp mot Röknenöarna bedöms vara spränggranater. 
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