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Svensk militär trotsar regeringen och struntar i PFAS-

sanering 

 
Försvarsmaktens PFAS-rapport daterad 2021-02-19, trotsar regeringens krav på 

redovisning av åtgärder och ökad takt i saneringen av förorenade områden – 

inklusive Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats invid Vätterns strand. Försvaret har 

haft över ett år på sig att lämna en fullständig rapport, men kommer med ett 

dokument som nästan är helt tomt på innehåll. 

 
Försvarsmaktens rapport redovisar inte ett enda projekt där PFAS-sanering pågår. Rapporten redovisar inte 

ens hur många PFAS-förorenade områden som försvaret har att sanera. Bara att de upptäcktes runt 2011-

2012. Regeringen krävde i slutet av december 2019 att vidtagna åtgärder för efterbehandling av 

förorenade områden skulle redovisas senast 22 februari 2021. Försvarsmaktens rapport saknar helt 

redovisning av vidtagna åtgärder i PFAS-förorenade områden. 

 

När det gäller regeringens krav på att Försvarsmakten ska redovisa planerade åtgärder för efterbehandling 

av förorenade områden avverkar rapporten detta på sju (7) rader. Inga konkreta saneringsplaner redovisas. 

Inte ett enda projekt! Det enda som står är att ”Försvarsmakten kommer fortsätta att genomföra 

utredningar...” Det talas om ”framtida åtgärdsbehov”. Det enda rapporten gör är att vifta lite med ”den 

reviderade hållbarhetspolicyn”. 

 

Redan i Försvarsmaktens handlingsplan från i somras framkom att militärledningen insåg brister i sin egen 

kompetens och flaggade för att Naturvårdsverket borde ta över ansvaret. Nu, nästan nio månader senare, 

skriver Försvarsmakten att ”bedömningen är att det trots befintlig samverkan i dagsläget saknas tydliga 

riktlinjer och styrningar, avseende hantering av statens förorenade områden och statens miljöskuld.”  

 

När det gäller risken för skadestånd är försvarets kommentar att det i stor utsträckning är reglerat i lag men 

man skriver också att försvaret ska ”hushålla väl med statens medel.” Förhoppningen är kanske att det är 

kommunerna, leverantörerna av PFAS-förorenat dricksvatten till medborgarna, som ska stämmas i 

domstol? Så som fallet är i Ronneby där PFAS-föroreningarna kommer från F17. 

 

Både Försvarsmakten och Fortifikationsverket har tidigare svarat på Aktion Rädda Vätterns öppna brev: de 

tänker inte dra tillbaka sina ansökningar om att få pumpa ut PFAS-förorenat grundvatten direkt till Vätterns 

vattenskyddsområde. De vill samtidigt femfaldiga flygverksamheten på Karlsborgs flygplats, trots att ingen 

sanering av det kraftigt förorenade området ens är påbörjad. Mark- och miljödomstolen har uppmanat 
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regeringen att avvisa försvarets ansökningar och myndigheterna skulle kunna snabba på processen genom 

att själva ta itu med saneringen istället. 

 

Under tiden fortsätter de giftiga PFAS-kemikalierna att läcka ut i Vättern som förser ca 300 000 människor 

med dricksvatten… 

 

- Det är med stor besvikelse vi läser Försvarsmaktens innehållslösa rapport, säger Elisabeth 

Lennartsson från Aktion Rädda Vättern. Nu måste regeringen sätta en helt annan press på de 

ansvariga och styra upp verksamheten.  

 

- Till att börja med kan regeringen omedelbart följa mark- och miljödomstolens uppmaning och 

definitivt stoppa planerna på att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Saneringen måste 

påbörjas så fort som möjligt. 
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