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PARTER 
 
Klagande 
1. Aktion Rädda Vättern 
  
2. Beatrice Algin, Nykyrke Gård 3, 591 97 Motala  
 
3. Lennart Alvin, Lärkvägen 2 A, 592 32 Vadstena 
 
4. Annica Andersson, Långgatan 19, 544 30 Hjo 
  
5. Maud Andersson, Långspångsgatan 11, 591 36 Motala 
   
6. Pirkko Andersson, Nydalen 202, 591 99 Motala 
 
7. Gunilla Arnström Andersson, Kagensvägen 131, 591 97 Motala 
 
8. Örjan Backsell, Långskogen 255, 591 94 Motala 
   
9. Bernd Beckmann, Skedgatan 208, 592 93 Borghamn 
  
10. Magdalena Björk, Rökingevägen 10B, 563 94 Visingsö 
  
11. Annika Bodelius, Huvudstadsgatan 22, 592 30 Vadstena 
  
12. Jan Cederborg, Mästerbovägen 21, 591 92 Motala 
  
13. Karin Christensson, Kaprifolgatan 7, 591 72 Motala 
  
14. Conny Dahlskog, Parkgatan 4, 592 32 Vadstena 
  
15. Eva Dybing, Skinnarängsvägen 13, 592 32 Vadstena 
   
16. Karl-Gunnar Dybing, Skinnarängsvägen 13, 592 32 Vadstena 
   
17. Vivika Elf, Änggatan 11, 544 36 Hjo 
  
18. Lillemor Engholm Guy, Svanhals Svanemo, 590 22 Väderstad 
   
19. Anne Eriksdotter, Storgatan 38B, 696 32 Askersund  
  
20. Eivor Folkesson, Skedagatan 211, 592 93 Borghamn 
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21. Märit Franzén, Nedre Borgmästareg 5 D, 591 30 Motala  
 
22. Karin Frisell, Offerbyvägen 2, 591 62 Motala 
  
23. Jan Grounes, Folke Dahlbergs väg 6, 696 31 Askersund 
 
24. Madeleine Harder, Bockarpsvägen 8, 595 51 Mjölby 
   
25. Maj-Britt Hedin, Klockarevägen 16A, 591 50 Motala 
   
26. Gunilla Högberg, Travfenfelts Väg 3, 696 31 Askersund 
  
27. Catharina Jacobsson, Igelbäcken 675, 696 93 Aspabruk 
   
28. Gerd Johansson, Bremergatan 8, 599 32 Ödeshög 
  
29. Ullabritt Jonsson, Norra Bergen 4B, 696 32 Askersund 
  
30. Håkan Jungbeck, Fågelvägen 1, 591 72 Motala 
   
31. Ivar Krusheim, Västanviksvägen 10, 591 97 Motala 
   
32. Inger Larsson, Skyrsta Amalienborg 117, 696 94 Hammar 
   
33. Elisabeth Lennartsson, Skogsbrynet, 696 92 Askersund 
   
34. Marie-Louise Lilja Svensson, Ankaregatan 15, 591 72 Motala 
   
35. Carin Linder, Grumphult Grustorp 1, 544 91 Hjo 
   
36. Berit Ljunggren, Johan III:s väg 24, 592 32 Vadstena 
   
37. Britt Mari Lundstedt, Margaretavägen 8, 592 31 Vadstena 
   
38. Håkan Margenberg, Kölgatan 11, 591 72 Motala  
  
39. Magnus Molander, Långspångsgatan 11, 591 36 Motala 
   
40. Anders Mårtensson, Johan III:s väg 9, 592 32 Vadstena 
  
41. Gun Möller, Sjögatan 8 B, 592 30 Vadstena 
 
42. Birgitta Nordenberg, Stjernviks Gård, 546 91 Karlsborg 
  
43. Ann-Sofie Olausson, Ripanäs 14, 544 91 Hjo 
   
44. Tomas Olausson, Ripanäs 14, 544 91 Hjo 
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45. Mats Olsson, Nedre Rådmansgatan 6A, 591 30 Motala  
  
46. Charlotte Pauli, Vrixlösa 3, 563 94 Visingsö 
  
47. Anders Peterson, Motalagatan 9 Lgh 1101, 592 32 Vadstena 
  
48. Bengt-O Petersson, Johan III:s väg 30, 592 32 Vadstena 
  
49. Rolf Pettersson, Prästgården Kyrkebo Brevik, 546 91 Karlsborg 
  
50. Kjell Posse, Rävaberget 8, 696 95 Åmmeberg 
  
51. Jan-Olof Qvarnström, Hamngatan 6C, 544 30 Hjo 
  
52. Karin Qvarnström, Hamngatan 6C, 544 30 Hjo 
   
53. Björn Ribers, Kyleberg Tegelhus 1, 596 95 Väderstad 
 
54. Simon Rimshult, Stekarekärret 1, 544 91 Hjo  
  
55. Ann Rosenqvist Atterbom, Rustorp-Kvarntorp 1, 595 91 Mjölby 
   
56. Bertil Sandström, Vätterpromenaden 24, 591 30 Motala 
  
57. Ing-Marie Sandström, Vätterpromenaden 24, 591 30 Motala 
  
58. Johanna Sjögren, Karlsbyvägen 25, 591 96 Motala 
  
59. Sten Sjögren, Karlsbyvägen 25, 591 96 Motala 
  
60. Astrid Terenius, Grumphult 2, 544 91 Hjo 
  
61. Tomas Uvesten, Sjögatan 7, 544 30 Hjo 
   
62. John Waller, Helgeandsgatan 2, 592 30 Vadstena 
 
63. Gertrud van Maldegem, Lemunda 315, 591 96 Motala 
   
64. Susanne Viktorsson, Ängserydsgatan 31 lgh 1001, 591 32 Motala 
   
65. Gunnel Zenk, Odonvägen 4, 696 34 Askersund 
 
Ombud för 1-65: 
Christer Hagman 
Repslagaregatan 7 
544 34 Hjo 
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Motparter 
1. Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 
  
2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Miljöprövningsdelegation vid Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 8 
april 2021 i ärende nr 551-56108-2020, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Begäran om omprövning av miljötillstånd på på fastigheterna Svanvik 1:403 i 
Karlsborgs kommun, Stora Röknen 3:1 i Askersunds kommun och Röknehuvud 1:1 
i Motala kommun 
 
 
_____________ 
 
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS YTTRANDE 

1. Mark- och miljödomstolen överlämnar enligt 21 kap. 7 § 2 stycket 3 meningen 

miljöbalken målet till regeringen för prövning. 

2. Mark- och miljödomstolen anser att överklagandena ska avvisas. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Aktion Rädda Vättern och ett flertal privatpersoner framställde till 

Miljöprövningsdelegation i Västra Götalands län (MPD) begäran om omprövning 

av Försvarets Materielverks tillstånd till verksamhet på fastigheterna Svanvik 

1:403 i Karlsborgs kommun, Stora Röknen 3:1 i Askersunds kommun och 

Röknehuvud 1:1 i Motala kommun. Tillståndet omfattar provskjutning med fin- 

och grovkalibrig ammunition, sprängning, förbränning av farligt avfall, tillverkning 

av explosiv vara i icke industriell skala och flygprovning över Vättern. Tillståndet 

är förenat med ett antal villkor. 

 

MPD beslutade att avvisa framställningarna om omprövning och beslutade även att 

inte ompröva tillståndet på eget initiativ. 

 

YRKANDEN M.M. 

Aktion Rädda Vättern m.fl. har överklagat MPD:s beslut att inte ompröva 

tillståndet på eget initiativ. 

 

De har bl.a. anfört följande. 

 

Den kraftiga utökningen av testning med brisant ammunition strider mot intentionen 

i tillståndet och mot villkor 1, 5, 11 och 14. Det är en kraftig avvikelse när 

undantagsfall blivit regel. Mark- och miljödomstolen konstaterade redan 2016 att 

”undantag i enlighet med villkor 11 förekommit regelmässigt och i en utsträckning 

som inte överensstämmer med lämnat tillstånd.” (mål nr M 3832-16, sid. 7.) 

 

När tillståndet gavs fanns ingen information om att ett stort antal artilleripjäser 

skulle utprovas i norra Vättern. Bullerstörningar som sprids milsvida omkring, från 

Visingsö i söder till Godegård i nordost, har blivit betydligt mer omfattande än vad 

som förutsågs med FMV:s formuleringar om att brisader skulle undvikas. Boende 

framför allt längs östra stranden klagar både på ljudnivåer och vibrationer. Många 

rapporterar om husdjur som lider av de kraftiga granatexplosionerna. Inte minst 
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bevisas detta av att länsstyrelsen nu måste skicka ut sitt beslut till 298 klagande 

personer. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade redan den 11 december 2008 att 

FMV:s planerade verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelserna i Östergötland och Örebro höll med. (Sid. 7 i tillståndet.) Ändå 

skrev länsstyrelsen i tillståndet att det ”…inte innebär att verksamheten har någon 

betydande påverkan på Natura 2000-området.” Det finns inget underlag för detta 

påstående. Länsstyrelsen hänvisar inte heller till några dokument som styrker 

påståendet. Det är bara en ”bedömning”. Lagutrymmet 7 kap. 28 a § miljöbalken 

nämns överhuvudtaget inte någonstans i redogörelsen för tillståndet. Det finns inget 

Natura 2000-tillstånd. Artskyddsförordningen tycks vara ett helt okänt dokument. 

Det gamla miljötillståndet från 1997 ägdes av Fortifikationsverket och omfattade 

både FMV:s nuvarande verksamhet och flygvapnets övningsskjutningar utanför 

Enebågens badplats, flygskjutmålet Hammaren. När FMV ansökte om nytt tillstånd 

knoppades flygskjutmålet Hammaren av. Här fanns tillstånd att under max 20 dagar 

skjuta 1 000 skott i sjön. Nu ansöker i stället Försvarsmakten om ett separat tillstånd 

att under 50 dagar få skjuta 44 000 finkalibriga och 25 000 grovkalibriga skott per 

år, plus 150 raketer årligen. Redan här skedde det första avsteget från lagstiftningen. 

Enligt 7 kap. 28 b § ska verksamheten bedömas tillsammans med andra pågående 

eller planerade verksamheter. Men prövningen av FMV:s tillstånd 2010 skedde helt 

isolerat från flygskjutmålet Hammaren, trots att det alltså tidigare var en del av det 

gamla gemensamma tillståndet. Dessutom skedde prövningen helt isolerat från de 

övriga pågående verksamheterna, till exempel från de militära landbaserade 

skjutfälten Nytorp och Kråk, norr och söder om FMV:s provplats, där beskjutning 

av Vättern pågår kontinuerligt. Även den parallella ansökan om att femdubbla 

flygrörelserna på Karlsborgs militära flygplats, strax söder om FMV:s provplats, 

nonchalerades fullständigt. Detta trots att flygplatsen även används av FMV i 

samband med vissa verksamheter. Notera att i tillståndsprövningen av 

flygskjutmålet Hammaren tvingas länsstyrelsen att tillämpa miljöbalkens 7 kapitel 

på ett mer aktivt sätt. Det överklagade länsstyrelsebeslutet gällande flygskjutmålet 

Hammaren har redan i tillståndets tredje stycke ett uttryckligt tillstånd med 
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hänvisning till Natura 2000-reglerna. Även detta länsstyrelsebeslut saknar 

visserligen tillräckligt underlag, samt brister i lagkravet på att andra pågående eller 

planerade verksamheter ska räknas med i bedömningen, till exempel FMV:s 

verksamhet. Ärendet ligger nu hos regeringen för avgörande tillsammans med 

ansökan om att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats samtidigt som 

verksamheten ska femdubblas. Eftersom länsstyrelsen 2016 kom fram till att ett 

tillstånd enligt 7 kap. 28 a § krävdes för ett skjutmål med icke-brisant ammunition i 

ett avgränsat område under max 50 dagar utanför Enebågens badplats, söder om 

Karlsborg, borde det stå klart att samma typ av tillstånd absolut måste prövas för 

FMV:s verksamheter som innefattar: 

- 220 skjutdagar på provplatsen i Karlsborg och 46 skjutdagar på Röknehuvud, (jmf. 

flygskjutmålet Hammarens 50 skjutdagar), 

- 15 ton sprängämne per år på Svanvik 1:403 och 5 ton på Röknehuvud, 

- 290 flygpass per år, 

- sommaruppehåll endast från 1 juli till 15 augusti, (jmf. flygskjutmålet Hammaren 

där mark- och miljödomstolen anser att det behövs ett sommaruppehåll från 1 april 

till 15 september), 

- högst 20 undervattenssprängningar i Axstålsviken med högst 1 kg laddningsvikt 

per sprängning, 

- skjutning från båt med tung kulspruta, 

- metallutsläpp till mark: 2 300 kg järn- och stållegeringar, 300 kg koppar, 24 kg 

zink, 54 kg bly, 5 kg antimon, 360 kg aluminium, 

- metallutsläpp till vatten: 15 400 kg järn- och stållegeringar, 250 kg koppar, 25 kg 

zink, 25 kg bly, 3 kg antimon, 110 kg aluminium, 

inklusive hundratals spränggranater helt nära fiskeförbudsområden i norra Vättern. 

 

I Vätternvårdsförbundets bevarandeplan 2018 för Vättern nämns bland annat att 

silvertärna ska skyddas. Bevarandetillståndet bedöms som otillfredsställande och 

trenden går mot försämring. Granatbeskjutningen sker i exakt samma område som 

silvertärnan häckar. Beskjutning skedde till exempel den 13 april 2021 då 

silvertärnan troligen just anlänt från Antarktis och påbörjat sin häckning. 
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När det gäller fiskarter som enligt bevarandeplanen ska skyddas, nissöga och 

stensimpa, är kunskapsunderlaget mycket dåligt vad gäller förekomst och 

utbredning. Vad gäller den typiska arten röding är kunskapen betydligt bättre. 

Rödingens lekplatser, enligt Vätternvårdsförbundets rapport 122, finns i samma 

område som FMV beskjuter med granater. 

 

Det finns inte några som helst tvivel om att FMV:s verksamhet borde ha prövats 

mot livsmiljödirektivet och fågeldirektivet 2010. Att inte nu besluta om omprövning 

av det tio år gamla beslutet innebär fortsatta överträdelser mot Sveriges förpliktelser 

till följd av EU- medlemskapet. Nu, med kunskap om Högsta domstolens beslut i 

”Bungemålet” 2013 och EU-domstolens beslut i ”Härrydamålet” 2021, framstår 

länsstyrelsens fortsatta vägran att ompröva FMV:s tillstånd som rent lagtrots. 

 

Svenska myndigheter ska inte längre kunna nonchalera lagfästa krav på respekt för 

biologisk mångfald och skydd för hotade arter. Artskyddsförordningen är helt 

frånvarande under prövningen av FMV:s tillstånd från 2010 och nämns 

överhuvudtaget inte i samband med lokaliseringsprövningen. Inget i vare sig svensk 

eller europeisk lagstiftning friskriver militära försvarsverksamheter från att ta 

hänsyn till de livsmiljöer och arter som listas i Vätterns bevarandeplan eller övriga 

rödlistade arter som exempelvis barbastell och sjösyrsa. 

 

Länsstyrelsens tillståndsbeslut är daterat den 18 november 2010, dvs. för drygt tio 

år sedan. Tillståndet borde ha överklagats av både miljöorganisationer, kommuner 

och enskilda personer – bland annat av ovan beskrivna skäl. Så skedde tyvärr inte. 

Däremot överklagade FMV själv beslutet men tog senare tillbaka sin överklagan. 

Därmed vann tillståndet inte laga kraft förrän regeringskansliet avskrev ärendet den 

17 januari 2013. Länsstyrelsen beslutade dock om verkställighetsförordnande. Det 

vill säga tillståndet fick tas i anspråk direkt, trots att beslutet inte vunnit laga kraft. I 

praktiken fortsatte verksamheten, vad gäller de här diskuterade villkoren, precis 

som förut då bestämmelserna fanns redan i det gamla tillståndet från 1997, enligt 

miljöskyddslagen. Därmed uppfylls kravet att verksamheten med stöd av tillståndet 

pågått i mer än tio år. 
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FMV beskrev inte, varken i samråd eller i ansökningshandlingarna, att de känsliga 

områdena med lekplatser för fisk och häckningslokaler för fåglar i norra Vättern 

regelbundet skulle beskjutas med hundratals stora spränggranater. Sprängningar 

sker både under höstens lekperiod för röding, sik och öring och under vårens 

lekperioder för harr, nissöga och stensimpa samt under häckningsperioder för de 

fågelarter som Sverige lovat att skydda: fisktärna, silvertärna, vitkindad gås, 

fiskgjuse, storlom och drillsnäppa. När mark- och miljödomstolen 2016 yttrat att 

provskjutningarna bör förbjudas och regeringen följde upp med ett 

inhibitionsbeslut, börjar FMV att omtolka tillståndets villkor genom att göra 

nya definitioner. I riskområden, som sträcker sig in i fredade områden som 

överhuvudtaget inte får beskjutas varken av brisant ammunition eller annan 

ammunition under vissa tider på året, finns det nu plötsligt ingen risk att granaterna 

ska hamna. Granaterna ska nu explodera i mål- eller skjutområden, som inte 

redovisas, men som är mindre än riskområdena. Varken FMV eller länsstyrelsen 

levererar någon definition av riskområde. På sidan 50 i Fiskeriverkets rapport 1977 

finns dock en tydlig definition. 

 

FMV:s påståenden att ingen ammunition, inget splitter och inga felskjutningar 

riskerar att hamna i riskområdets utkanter är orimligt. Då kunde i stället riskområdet 

göras mindre men så sker inte eftersom FMV inte vill ta den risken. 

 

Observera att 2015 godtar länsstyrelsen att FMV skjuter rakt in i 

fiskeförbudsområde. Efter Aktion Rädda Vätterns klagomål flyttas 

målområdet/riskområdet fortsättningsvis något västerut. 

 

2017 omvandlar FMV begreppet brisad med nedslag i vatten till luftbrisad. Om 

FMV:s samrådsansökningar från 2015 och 2016 granskas står det klart att det 

handlar om medveten begreppsförändring för att möjliggöra fortsatt 

granatbeskjutning, trots mark- och miljödomstolens ställningstagande för förbud. I 

samrådshandlingarna talas entydigt om målområde = riskområde och att det handlar 

om ”briserande granater mot vatten”, inte nödvändigtvis på vattenytan. Det framgår 
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också att det i detonationsområdet kan förekomma död fisk. Sprängkraften i dessa 

35-40 kilos granater motsvarar 68 dynamitgubbar och tryckvågen är till stor del 

riktad nedåt mot vattenytan. Det handlar om veritabla splitterbomber. Hur högt över 

vattenytan måste explosionen ske för att inte vara ett ”nedslag”. I vissa typer av 

spränggranater, som till exempel Excalibur M982, är sprängverkan tydligt riktad 

nedåt. Även om explosionen sker ovanför vattenytan är påverkan mycket kraftig på 

allt vattenlevande, inte minst på rom och yngel. Varken nu eller senare har 

tillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten ens efterfrågat miljökonsekvenser 

av granatbeskjutningen. Länsstyrelsen förvirrar begreppsapparaten ytterligare i sitt 

beslut 2021-04-08 när orden ”vattenbrisant” och ”luftbrisant” ammunition införs. 

Dock utan att definiera hur högt över vattenytan som ett nedslag mot vattnet måste 

vara för att kallas luftbrisant. Fiskeriverket konstaterar 2010: ”För den pelagiska 

stimfisken siklöja, som löper direkt risk vid brisad över fritt vatten, bör eventuella 

iakttagelser av påverkad fisk dokumenteras.” (Sid. 26 i tillståndet.) 

 

Denna begreppsförvirring fick åklagaren att göra bedömningen att FMV:s tillstånd 

med dess oklara villkor inte gav möjlighet till juridisk prövning. Av samma skäl blir 

effektiv tillsyn omöjlig, om det nu hade funnits en självständig och ambitiös 

tillsynsmyndighet. Generalläkaren/FIHM har under de gångna åren ofta inte ens 

varit informerad om granatbeskjutningen, utan fått information från Aktion Rädda 

Vättern om händelserna.  

 

I och med att luftbrisader är oreglerade i tillståndet är det nu bara den totala 

utskjutna mängden metaller som begränsar omfattningen av granatbeskjutningen. 

 

Det kan innebära mer än 350 granater per år, med sammanlagt närmare tre tusen 

kilo sprängämnen, får sprängas i sjön årligen. FMV har inte lämnat några 

upplysningar om sprängämnets eventuella innehåll av exempelvis blyazid och 

kvicksilver. Det finns inga beskrivningar av vad allt granatsplitter åstadkommer på 

Vätterns botten. 
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Fiskeriverket skrev i sitt remissyttrande att det var ”viktigt att för varje prov genom 

detaljkunskap undvika för fisket känsliga platser och tidsperioder”. Med införandet 

av luftbrisader och hemliga nedslagsområden styr FMV nu granatbeskjutningen av 

norra Vättern utan vare sig insyn eller tillsyn. 

 

En avgörande brist i ansökningshandlingarna är att verksamheten framställs som 

helt isolerad från övrig militär verksamhet i, invid och över sjön. Att sådana 

uppgifter saknas beror naturligtvis även på att länsstyrelsen inte krävde 

kompletteringar. Det kan vara ett skäl till att länsstyrelsen även nu har svårt att fatta 

beslut om omprövning. 

 

Trots att 2010 års prövning innebar att Fortifikationsverkets gamla tillstånd från 

1997 delades upp i dels FMV:s provningsverksamhet, dels Försvarsmaktens 

övningar vid flygskjutmålet Hammaren, togs ingen hänsyn till kumulativ påverkan. 

Länsstyrelsen fortsatte att behandla flygskjutmålet separat, med krav på utökning 

till 69 000 skott/år plus 150 raketer årligen som ska avlossas från 2 150 flygvarv 

över Vättern. 

 

På samma sätt hanterade länsstyrelsen ärendet om femdubbling av 

flygverksamheten på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats isolerat för sig, en 

flygplats som delvis utnyttjas även av FMV. 

 

Hanteringen strider mot en korrekt tillämpning av Natura 2000 och mot 

miljöbalkens intentioner. Det är inte tillåtet att dela upp verksamheter och pröva 

dem var och en för sig, utan att ta hänsyn till kumulativa effekter. Omprövning av 

FMV:s tillstånd kan nu råda bot på dessa misstag eftersom både flygskjutmålet 

Hammaren och tillståndet för Karlsborgs flygplats ligger på regeringens bord. Det 

skulle nu kunna bli möjligt att ta det helhetsgrepp lagen kräver. 

 

FMV:s tillstånd har nu tillämpats i över tio år. Det har tillkommit i strid mot EU-

lagstiftningen, i strid mot 2 kap. 6 § miljöbalken och artskyddsförordningen samt i 

strid mot miljöbalkens 7 kap. 28 a §. Tillståndet innehåller villkor som är så 
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otydliga att de inte kan användas i juridisk prövning eller vid tillsyn. FMV bryter 

kontinuerligt och systematiskt mot villkoret att brisant ammunition endast ska 

användas i undantagsfall. 

 

Genom att påbörja en omprövning av FMV:s tillstånd finns möjlighet att ta ett 

gemensamt grepp om alla de försvarsanknutna ärenden som kraftigt påverkar 

Vättern och dess ekosystem. Det gäller förutom FMV:s verksamhet följande 

ärenden som ligger överklagade på regeringens bord: flygskjutmålet Hammaren, 

femdubbling av flygrörelserna på Karlsborgs flygplats samt dränering av det PFAS-

förorenade flygfältet utan att sanering är genomförd. Det är endast genom ett samlat 

grepp som miljöbalkens och EU-rättens krav kan tillgodoses. 

 

Myndigheterna har nu även möjlighet att tillämpa den prejudicerande dom som EU-

domstolen förkunnade den 4 mars 2021 i det så kallade Härrydamålet. Sverige kan 

börja leva upp till de förpliktelser som följer av vårt EU-medlemskap. 

 

SKÄL FÖR YTTRANDET 

Maud Andersson, Annika Bodelius, Eva Dybing, Märit Franzén, Elisabeth 

Lennartsson och Birgitta Nordenberg har inte framställt någon begäran om 

omprövning till miljöprövningsdelegationen. De kan därför inte anses ha rätt att 

överklaga beslutet.  

 

Av praxis framgår att enskilda sakägare inte har rätt att överklaga 

miljöprövningsdelegationens beslut att inte återkalla tillstånd eller ompröva villkor 

för en verksamhet som bedrivs enligt ett lagakraftvunnet tillstånd när ärendet inte 

har initierats hos miljöprövningsdelegationen av tillsynsmyndigheten med 

anledning enskilds klagomål (se Mark- och miljööverdomstolens slutliga beslut den 

28 maj 2021 i mål nr M 4806-20). 

 

Utifrån grunderna som anförs i denna praxis saknas anledning att tillerkänna 

enskilda rätt att överklaga miljöprövningsdelegationens beslut att inte ompröva det 

aktuella tillståndet. Överklagandena från privatpersonerna ska därför avvisas. 
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Av 16 kap. 13 § 2 stycket sista meningen miljöbalken framgår att beslut som rör 

bl.a. Försvarsmakten och Försvarets materielverk inte får överklagas av sådana 

föreningar som avses i bestämmelsens första stycke.  

 

Beslut som omfattas av denna inskränkning är bl.a. omprövningar enligt 24 kap. 5 § 

miljöbalken.  

 

Aktion Rädda Vätterns överklagande ska därför också avvisas.  

 

 

På mark- och miljödomstolens vägnar 

 

 

Titti Heina     

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Titti Heina, ordförande, och 

tekniska rådet Joen Morales. 
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Miljöprövningsdelegationen Enligt sändlista

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Begäran om omprövning av tillstånd till Provplats 
Karlsborg

Miljöprövningsdelegationens beslut
1. Miljöprövningsdelegationen avvisar framställningarna om omprövning av 

tillståndet.

2. Miljöprövningsdelegationen beslutar att inte ompröva tillståndet på eget 
initiativ.

Delgivning sker genom kungörelse

Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen 
införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är 
vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Redogörelse för ärendet

Gällande tillstånd

Miljöprövningsdelegationen gav den 18 november 2010 (dnr 551-33361-2009) 
Försvarets materielverk (FMV) tillstånd till verksamhet på fastigheterna Svanvik 
1:403 i Karlsborgs kommun, Stora Röknen 3:1 i Askersunds kommun och 
Röknehuvud 1:1 i Motala kommun. Tillståndet omfattar provskjutning med fin- 
och grovkalibrig ammunition, sprängning, förbränning av farligt avfall, tillverkning 
av explosiv vara i icke industriell skala och flygprovning över Vättern (Provplats 
Karlsborg). För verksamheten gäller bland annat följande villkor.

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden 
angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat 
framgår av nedanstående villkor.

11. Skjutning mot följande områden får endast ske efter överenskommelse med 
Fiskeriverket eller motsvarande myndighet:

– hela Vättern då det gäller ammunition avsedd att brisera vid nedslag i vatten 
och vid sprängningar i vatten
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– ett område med 500 meters radie och med grundet Höjen som mittpunkt under 
hela året

– ett område 1 × 2,7 km vid Tängan under hela året

– Röknen (södra delen) – Kalven, i stort inom 6 meters kurvan under tiden 
15 september–31 december

– från stranden och 300 meter ut, från Axståls sydspets till Rissnäsets östra 
spets under tiden 15 september–31 december

– från stranden och 300 meter ut, från Tjuvanabben och 2 km norr ut under 
tiden 15 september–31 december

Kan sådan överenskommelse inte träffas ska frågan överlämnas till 
tillsynsmyndigheten för avgörande.

FMV överklagade två villkor (inte de som anges ovan). I enlighet med 21 kap. 7 § 
miljöbalken överlämnade mark- och miljödomstolen med eget yttrande ärendet till 
regeringen för prövning. Sedermera återkallade FMV sitt överklagande, varefter 
Regeringskansliet, Miljödepartementet skrev av sitt ärende den 17 januari 2013 
(dnr M2011/2392/Ma/M). Därmed fick tillståndsbeslutet laga kraft.

Framställningarna om omprövning

Miljöpartiet de gröna i Motala och ett stort antal privatpersoner har begärt att 
tillståndet omprövas. Gemensamt för de allra flesta av dessa är att de med vissa 
variationer ställer sig bakom följande skrivelse.

”Det är orimligt att fortsätta med granatbeskjutning av dricksvattentäkten och Natura 2000-
området Vättern. Jag hoppas att länsstyrelsen nu tar sitt miljöansvar och snarast ser till att 
ompröva verksamheten.”

En sammanfattning av övriga yttranden finns i bilaga 1 till detta beslut.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut
FMV:s tillstånd har fått laga kraft och omfattas därmed av den miljörättsliga 
rättskraften enligt 24 kap. 1 § miljöbalken, vilket innebär att tillståndet gäller mot 
alla såvitt avser frågor som har prövats i beslutet. Tillståndsmyndigheten – i detta 
fall Miljöprövningsdelegationen – kan tvångsvis återkalla tillståndet eller ompröva 
tillståndet på annat sätt under vissa förutsättningar som anges i 24 kap. 3 och 5 §§ 
miljöbalken.

Förutsättningarna för återkallelse finns i 24 kap. 3 §. Enligt den bestämmelsen får 
tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt 
verksamhet

1. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom 
att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse 
för tillståndet eller villkoren,

2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och 
avvikelsen inte är av ringa betydelse,

3. om det till följd av verksamheten har uppkommit någon olägenhet av 
väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
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4. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit sådana 
förhållanden som enligt 2 kap. 9 § miljöbalken innebär att verksamheten 
inte får bedrivas,

5. om verksamheten slutligt har upphört,
6. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,
7. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-

medlemskapet,
8. om underhållet av en vattenanläggning allvarligt har försummats, eller
9. om tillstånd att inverka på vattenförhållandena inte har utnyttjats under en 

längre tid och det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas.

Förutsättningarna för omprövning av villkor och andra tillståndsbestämmelser finns 
i 24 kap. 5 §. Enligt den bestämmelsen får tillståndsmyndigheten ompröva tillstånd 
när det gäller en bestämmelse om tillåten produktionsmängd eller annan liknande 
bestämmelse om verksamhetens omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller 
andra bestämmelser eller meddela nya sådana

1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, det förflutit tio år eller den 
kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i 
Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer,

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en 
miljökvalitetsnorm inte följs,

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom 
att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse 
för tillståndet eller villkoren,

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse 

som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med 

användning av någon ny process- eller reningsteknik,
8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av 

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre 
förutsättningar för att kontrollera verksamheten,

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område där 
förbud råder enligt en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd 
av 9 kap. 4 § miljöbalken,

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet,
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som har 

meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § miljöbalken eller 
enligt 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet är mindre ändamålsenliga, eller

12. om det kan antas att en ekonomisk säkerhet som ställts inte längre är 
tillräcklig eller är större än vad som behövs.

Det finns en begränsning i möjligheten att ompröva enligt 24 kap. 5 § i och med att 
tillståndsmyndigheten inte får meddela så ingripande villkor eller andra 
bestämmelser att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt 
försvåras (se 24 kap. 9 § miljöbalken).
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Har enskilda rätt att begära att tillståndet omprövas?

Hur initiativet till återkallelse eller annan omprövning tas är formaliserat så till vida 
att en ansökan om det endast får göras av Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap eller länsstyrelsen och i vissa fall av kommunen. Om det är en annan 
myndighet än en domstol som är tillståndsmyndighet får frågan tas upp utan någon 
särskild framställning, det vill säga myndigheten får ta upp frågan på eget initiativ. 
Detta regleras i 24 kap. 11 § miljöbalken. Någon rätt enligt miljöbalken för 
enskilda att påkalla omprövning finns däremot inte. Därför ska de gjorda 
framställningarna om omprövning avvisas.

Finns skäl för Miljöprövningsdelegationen att ompröva tillståndet på eget 
initiativ?

I rättskraften ligger att en verksamhetsutövare i regel ska vara trygg i att bedriva 
sin verksamhet inom ramen för tillståndet och dess villkor. Därmed ligger det i 
sakens natur att tröskeln är ganska hög för när en omprövningsprocess kan inledas.

Även om Miljöprövningsdelegationen har möjlighet att inleda en 
omprövningsprocess på eget initiativ är delegationen i praktiken beroende av 
impulser från andra aktörer såsom någon av de myndigheter som pekas ut i 24 kap. 
11 § miljöbalken, tillsynsmyndigheten (i detta fall Försvarsinspektören för hälsa 
och miljö), miljöorganisationer och andra enskilda. För att delegationen över huvud 
taget ska överväga omprövning måste det ha framkommit något konkret som 
åtminstone gör att det är sannolikt att någon eller några av förutsättningarna för 
återkallelse eller annan omprövning är uppfyllda. Allmän oro över verksamhetens 
miljökonsekvenser räcker inte.

Inledningsvis konstaterar Miljöprövningsdelegationen att tioårsregeln i 24 kap. 5 § 
punkt 1 miljöbalken ännu inte är tillämplig, eftersom det bara har gått knappt åtta 
år sedan tillståndet fick laga kraft. Det finns inga föreskrifter om kortare 
omprövningsintervall.

Det har ifrågasatts om FMV genom att ha provskjutit luftbrisant ammunition, det 
vill säga ammunition som briserar innan nedslag, har kringgått tillståndet och 
villkor 11.

Tillståndet medger provskjutning med fin- och grovkalibrig ammunition. Någon 
definitiv begränsning i övrigt vad gäller typ av ammunition kan inte utläsas. I 
tillståndets verksamhetsbeskrivning anges dock dels att ”Brisader vid anslag i 
vatten kommer att undvikas”, dels att ”Om behov uppstår kommer provverksamhet 
med anslagsdetonationer i fiskeskyddsområden ske först efter överenskommelse 
med Fiskeriverket”. Detta är åtaganden som i grunden omfattas av villkor 1, det så 
kallade allmänna villkoret. I anslutning till åtagandena föreskriver villkor 11 ett 
krav på överenskommelse med Fiskeriverket eller motsvarande myndighet (i dag 
fiskeutredningsgruppen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län) innan skjutning 
mot hela Vättern med ammunition avsedd att brisera vid nedslag i vatten 
(vattenbrisant ammunition) och sprängning i vatten, samt mot vissa särskilt 
angivna områden under vissa tider oavsett typ av ammunition.

Miljöprövningsdelegationen delar mark- och miljödomstolens uppfattning att 
provskjutning med vattenbrisant ammunition ska göras endast undantagsvis (se 
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätts yttrande till regeringen den 
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25 oktober 2016 i mål nr M 3832-16). Provskjutning med luftbrisant ammunition 
får däremot sägas vara inom ramen för vad tillståndet medger även i de fall det inte 
omfattas av villkor 11. Enbart den omständigheten att FMV har provskjutit 
luftbrisant ammunition utgör inget skäl för omprövning.

De synpunkter på tillståndet som i övrigt har förts fram inriktar sig på 
miljöpåverkan i allmänhet från FMV:s verksamhet i anslutning till Provplats 
Karlsborg, framför allt påverkan på dricksvattenkvaliteten. Emellertid handlar det 
inte om konkreta omständigheter som anknyter till någon av punkterna i 24 kap. 3 
eller 5 §. Detsamma gäller EU-domstolens dom den 4 mars 2021 i målen C-473/19 
och C-474/19 (”Härrydadomen”), som handlar om hur artskyddsförordningen 
(2007:845) ska tolkas mot bakgrund av livsmiljödirektivet1 och fågeldirektivet2. 
Det är inte uteslutet att tillämpa domen i en omprövningssituation, men 
förutsättningen är fortfarande att det har framkommit något som konkret anknyter 
till någon av punkterna i 24 kap. 3 eller 5 §. Domen utgör ingen självständig grund 
för omprövning.

Därmed har det inte kommit fram något som ger Miljöprövningsdelegationen 
anledning att ompröva tillståndet på eget initiativ.

____________________

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har Anders Hjalmarsson, ordförande, och 
Marika Lundmark, miljösakkunnig, deltagit.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här överklagar ni Miljöprövningsdelegationens beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar ni med vanlig post är adressen Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 
Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 14 maj 2021.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till exempel 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet 
dock ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet 
meddelades.

1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar.
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Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange

- ert namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

- vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendets diarienummer, samt

- hur ni anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras.

Bilagor
1. Sammanfattning av yttranden
2. Sändlista
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Sammanfattning av yttranden

Christer Haagman har anfört: På Försvarsmaktens hemsida står att ”Skjutning 
med brisant ammunition (det vill säga skjutning med granater som exploderar över 
mark eller vattenytan) är förbjuden i Vättern sedan 1978.” Försvarsmakten tycks 
inte känna till att FMV fick ett tillstånd 2010 där det i undantagsfall skulle kunna 
vara möjligt att prova ut materiel som använder brisant ammunition, exempelvis 
Archer. FMV uppgav i sin ansökan att ”Brisader med anslag i vatten kommer att 
undvikas. Om behov uppstår kommer provverksamhet med anslagsdetonationer i 
fiskeskyddsområden ske först efter överenskommelse med Fiskeriverket.” 
Länsstyrelsen kommenterar i samma tillståndsdokument att ”Det får bedömas som 
olyckligt att totalfreda ett område och samtidigt tillåta nedfall av material som kan 
påverka rödingens lekbottnar.” FMV uppmanas att ”undersöka möjligheterna att 
helt undvika nedfall som kan påverka lekbottnar i fredningsområdena.”

Den 25 oktober 2016 skrev Mark- och miljödomstolen i Vänersborg till regeringen 
att ”Mark- och miljödomstolen anser att planerade provskjutningar under vecka 44 
2016 ska förbjudas.” Mark- och miljödomstolen konstaterade att ”Villkor 11 är 
således, som klagandena uppgett, ett undantagsvillkor.” Regeringen inhiberade 
därefter Länsstyrelsens samrådsbeslut att godkänna provsprängningarna den 
aktuella veckan. Något slutligt beslut är ännu inte fattat.

Under senare år, och framför allt under 2020, har FMV kringgått villkoren i 
tillståndet, dels genom att hävda att granaterna briserar ovanför vattenytan och dels 
genom att hävda att riskområdet, som går in i fredningsområden, inte är detsamma 
som målområdet. Någon objektiv bedömning huruvida detta innebär minskad 
påverkan på fiskeintresset har inte presenterats, men Länsstyrelsens handläggare 
tycks ha accepterat kryphålet. Inga samrådsbeslut fattas längre, så någon prövning i 
högre instans är inte möjlig. I kombination med att FMV döpt om 
granatsprängningarna till ”luftbrisader” har intentionerna med 2010 års tillstånd 
motverkats.

Skjutning med brisant ammunition över Vätterns vattenyta förekommer numera 
kontinuerligt och i stor omfattning. Den enda begränsningen tycks vara den 
uppgivna årliga mängden stålskrot till sjön (15 400 kg/år, vilket motsvarar 
granatsplitter från cirka 400 granater årligen).

Anser även Miljöprövningsdelegationen att omtolkningen av villkor 11 är 
miljömässigt acceptabel? Finns något vetenskapligt underlag som gör denna nya 
praktik kompatibel med att nedslagsområdet är klassat som Natura 2000-område? 
Är inte detta ett gott skäl att ompröva tillståndet från 2010, som tyvärr aldrig fick 
en ordentlig prövning enligt 7 kap. 28 a §?

EU-domstolens dom den 4 mars 2021 i målen C-473/19 och C-474/19 går att 
åberopa som ytterligare ett skäl för att tillämpa 24 kap. miljöbalken och ompröva 
FMV:s tillstånd.

Zoltan Tiroler har anfört: Han förstår inte hur man medvetet kan låta denna 
miljöförstöring fortgå. Därmed bidrar man aktivt till att långsiktigt förstöra ett av 
Sveriges viktigaste naturvärden och en av Europas största drickvattenstäkter. Det är 
en fantastisk tillgång som värdesätts av de flesta.
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Vivika Elf har anfört: Hon vill försöka rädda dricksvattentäkten. Det gäller inte 
bara hennes familj utan tusentals personer vid och runt Vättern som i dag tar rent 
dricksvatten från sjön. Där finns fåglar, fiskar och andra djur och den fina naturen 
runt om. Vad gör man den dagen sjön inte går att använda?

Leif Nord har anfört: Han bor på östra sidan av Vättern med flera mils avstånd till 
där granatskjutningarna äger rum. Det är ingen överdrift att påstå att porslinet 
skallrar i köksskåpen när dessa mycket obehagliga bombningar äger rum. Det är 
inte rimligt att de boende i närmiljön ska behöva utsättas för denna miljömässiga 
och fysiska belastning. Vättern är en av Sveriges största dricksvattenreservoarer 
och det är svårt att förstå hur en fortsatt belastning av vattnet kan motiveras när 
provsprängningar rimligen kan utföras i obefolkade delar av vårt land utan att 
kvaliteten på dricksvattnen äventyras. I stället för en myndighets särintresse och 
prestige borde man ta ett helhetsgrepp där både respekt och förståelse för 
människors fysiska miljö kan få dominera och där miljöhänsyn borde vara det 
självklara.

Stjernvik har anfört: Sluta skjut i Vättern!

Kjell Olof Bohlin har anfört: Stoppa den planerade granatskjutningen över 
Vätterns dricksvatten för miljöns och livets skull!

Karin Christensson har anfört: Det är ofattbart att 2021 använda Vättern som ett 
skjutfält. Detta måste upphöra nu!

Mariann Wideving har anfört: Det är rent bedrövligt och oacceptabelt att detta får 
fortsätta ur natur- och miljösynpunkt. Försvaret bör kunna träna utan att skjuta 
skarp ammunition rakt ut i Vättern.

Jan Cederborg har anfört: Förutom det helt uppenbara och vansinniga i att 
Vätterns vatten påverkas så är de ständiga militära aktiviteterna störande på en 
anmärkningsvärt hög nivå, även för dem som bor på andra sidan Vättern.

Mattias Rydefjärd har anfört: Det är helt galet att Försvaret skjuter sönder ett av 
de vackraste och viktiga vatten vi har i Sverige. Det är ett föråldrat sätt att öva på. 
Vi har ett ansvar att lämna efter oss en värld som går att leva i.

Kjell Posse undrar hur fisken mår av all beskjutning.

Sten Sjögren har anfört: Vi kommer att få betala för detta i många år framöver. 
Sätt stopp för vansinnet. Framtiden kommer att döma oss hårt.

Birgitta Hedström har anfört: Det kan inte finnas något som är viktigare för liv 
och miljö än tillgången på rent dricksvatten.

Bo Alvberger har anfört: Det som militären skulle försvara blir nu i stället angripet 
och förstört. Vapnen riktas mot oss och vår framtid när vårt viktigaste livsmedel, 
vattnet, sakta men säkert försämras och på sikt görs obrukbart. ”Försvaret” föröder 
de vackra miljöerna utmed Vättern till ingen nytta. Alla dessa miljarder som 
”försvaret” kostar oss måste kunna satsas på att motverka modern krigföring som 
biologiska och teknokratiska angrepp, inte på skjutövningar anpassade till första 
och andra världskrigen.
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Christian Farman har anfört: Som boende intill Vättern är han mycket orolig, och 
angelägen att sjön inte förorenas av mer vapenskrot än vad som ligger där i dag.

Bertil Philipson har anfört: Han har förståelse för att Sveriges luftförsvar måste 
uppehållas, men rimligtvis borde det kunna ske utan att ett så unikt vatten som 
Vätterns ska behöva belastas med granatrester.

Annika och Johan Nordberg har anfört: Sluta förstör Sveriges största bästa 
dricksvattensjö!

Tomas Uvesten med familj har anfört: Det är både upprörande och obegripligt att 
granatsprängningar tillåts i en av Sveriges finaste dricksvattentäkter tillika ett 
Natura 2000-område. Att skjuta i Vättern har inget som helst att göra med vår 
försvarsförmåga, då det kan lösas på många andra sätt och på bättre lämpade 
platser.

Pär Löfstedt har anfört: Öva kan man göra med digitala hjälpmedel. 
Försvarsindustrin Saab Combitech är bra på det. Att provspränga skarp 
ammunition bör man göra där man kan städa upp efter sig.

Per-Erik och Monica Larsson har anfört: Om vi förstör vårt dricksvatten så 
behöver vi inget försvar.

Elisabeth Kreutz har anfört: Godkännandet av granatskjutningar över Vättern 
kom till långt före vårt miljömedvetande och det fanns då inget kristänk om att rent 
vatten kunde bli en bristvara. Vi kan inte förgifta vattnet längre. Hon har förståelse 
för att militären behöver öva men Sverige är stort och det borde finnas andra 
lösningar. I all annan verksamhet har man fått ändra på mycket för att inte förpesta 
miljön. Det är självklart att det militära måste utvecklas i takt med tiden. Vatten är 
en prioriterad överlevnadsfråga i kriser och i att bevara vår framtida hälsa.

Björn Ribers har anfört: Färskvatten är för framtiden mycket viktigt. Att låta 
dumkonservativa militärer leka pang-pang i Vättern skämmer ut Försvaret.

Gunnar Themar har anfört: Krig i dag sker via Twitter och genom att hacka 
strategiska områden, exempelvis el, vattenförsöjning och internet. Vi lever långt 
från 40-talets luftvärnskanoner och pansartrupper.

Karin Lundberg har anfört: Hennes släkt har bott vid Vättern i många 
generationer. Med stigande oro ser de hur sjön påverkas negativt av Försvarets 
ökande beskjutning.

K-G Dybing har anfört: Varför prata om miljövård, naturaområde och vattenvård 
när vi i dag tillåter att Vättern används som skjutfält med kända konsekvenser, 
föroreningar med till exempel olika PFAS-ämnen, bly och koppar? Vättern 
förorenas även av industri, jordbruk och avloppsvatten. Vättern är ett utpekat 
Natura 2000-område. Betyder det inget mer än tomma ord? Vårt ansvar gentemot 
kommande generationer borde vara att lämna förutsättningar för fortsatt liv, human 
existens, tillgång till natur och naturresurser utan skadlig inverkan för och på 
kommande generationer och arter. De boende runt Vättern är inte illvilligt inställda 
till Försvarsmakten men låt dem skjuta och öva på områden som inte ger framtida 
skador på resursen vatten.
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Åsa Midbeck Hallgrimsson har anfört: Vid skjutningarna smäller det 
förskräckligt, huset skakar, och gräsänder och svanar flyger vettskrämda iväg. Hur 
fiskarna och andra djur, både husdjur och vilda, mår vill hon inte ens tänka på.

Annika Fritzell har anfört: När så många forskare beskriver det svåra klimathotet 
och vår sämre situation framöver i Sverige och i hela världen, är det helt absurt att 
vi inte ska värna om Vättern som betyder så mycket för så många.

Anonym undrar vad skjutning i dricksvattnet ger för signaler om inställningen till 
miljön. 

Eva Walder har anfört: Hon är sommarboende utanför Vadstena, en vacker och 
intressant miljö. Emellanåt ljuder dock granatskjutningen från Karlsborg över 
Vättern. Det är alltmer bisarrt att detta fortgår in i en tid då miljömedvetandet är 
högt och värdet och vikten av rent vatten framstår som allt viktigare. Hon förstår 
att Försvaret behöver öva, men det måste finnas bättre platser än Vättern med dess 
betydelse som dricksvattentäkt och med de många orterna runt sjön. Vättern är ju 
också ett Natura 2000-område.

Johan Handlin har anfört: Att FMV får fortsätta med miljöförstöringen av 
Vättern, som är en av Västra Götalands största dricksvattentäkter, är djupt 
beklagligt. Låt Försvarsmakten övningsskjuta över ett landområde i stället så att de 
kan sanera efter sig och undvika miljöförstöring.

Björn Obenius har anfört att påfrestningarna på Vätterns vatten är stora ändå.

Carin Boman har anfört: Granatbeskjutningen i Vättern fortsätter trots protester 
från olika håll. Inte minst de som bor runt Vättern och får sitt dricksvatten därifrån 
är bekymrade över utvecklingen.

Charlotta Ek-Åhrberg har anfört: Det finns ingen rim och reson i att fortsätta 
med granatbeskjutning av dricksvattentäkten och Natura 2000-området Vättern.

Bernt Blomgren har anfört att vi måste leva upp till avsikten med EU:s 
vattendirektiv.

Gunilla Wistrand har anfört: Brisant ammunition är förbjuden sedan 1978. 
Brisader i vattnet ska om möjligt undvikas helt. Vättern är en dricksvattentäkt för 
cirka 300 000 människor och ska inte vara ett skjutfält. Tillståndet föregicks av ett 
dåligt samråd med kommunerna runt Vättern angående dricksvattenförsörjningen 
med mera. Uppföljning av tillståndet sker dåligt. Tillsynsmyndigheten behöver 
kontrollera riktlinjerna ofta och regelbundet. Åklagarmyndigheten behöver få klara 
regler för att kunna lagföra FMV och andra miljösyndare. Det ska inte råda någon 
ovisshet så att ärenden avskrivs. Miljölagen gäller även för FMV. Natura 2000 
skyddar Vätterns ekosystem. Det finns andra områden inom landet där inte samma 
skada uppstår och färre människor djur och miljö drabbas.

Catharina Jacobsson har anfört: Hela hennes by tar sitt vatten direkt från sjön. 
Inga tillsatser, inga kemikalier men jättegott vatten. Hon önskar att hennes barn och 
barnbarn också ska kunna uppleva det. Även alla andra, i dag minst 200 000 
människor runt sjön, ska kunna fortsätta dricka vattnet. Varför skjuter man i en 
dricksvattentäkt? Vilken är fördelen med det? Varför skjuter man inte på land och 
städar efter sig?

Page 10 of 25Page 10 of 25



Beslutsbilaga 1 Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 551-56108-2020 5(8)

Louis Uhrbom har anfört. De som bor vid vätterkanten har hårda restriktioner på 
sig vad gäller vatten och avlopp för att inte göra oreglerade utsläpp ut i Vätterns 
fina vatten. De har gjort sin del och kan sitta och njuta av utsikt och miljö vid 
Vättern under sommaren, men störs av att Försvarets aktiviteter pågår helt utan 
invändning från lagstiftare och angränsade kommuner. Aktiviteterna, som gömmer 
sig helt bakom ”riksintresset”, skulle lätt kunna flyttas till ett mer lämpligt 
markområde. Därmed kan Försvaret ta aktivt miljöansvar i stället för att förstöra 
miljö, dricksvatten och djurliv för kommande generationer.

Diethelm Schäfer har anfört: Vättern blir mer och mer en deponi av farligt 
militärskrot. Rent vatten blir allt viktigare.

Karin Frisell har anfört: Det är helt horribelt att det finns ett miljötillstånd för 
granatbeskjutning av vår dricksvattentäkt. Vi har en pågående klimatkris, 
stundande vattenbrist och en natur där arterna förvinner i snabb takt. Vi har ont om 
rent dricksvatten redan nu och Försvaret tillåts smutsa ner Sveriges näst största sjö, 
som dessutom ska leverera dricksvatten till tusentals människor. Fler tillkommer, 
Örebro kommun snart. Fiskbeståndet i sjön måste skyddas, dels för att kunna 
föröka sig och dels från gifter som anrikas i det som vi tänkt oss ha på matbordet. 
Vättern är ett Natura 2000-område, betyder det ingenting?

Gunnel Zenk har anfört: FMV svarar på alla klagomål med att de ”försvarar 
Sverige” och skjuter i sjön med tillstånd från Länsstyrelsen. Hur kan den 
myndighet som ska försvara Sverige ge ett så schablonmässigt och förenklat svar 
på den livsviktiga frågan om skyddet av vårt dricksvatten.

Maria Smyth har anfört: Att de får lov att fortsätta med detta är oacceptabelt.

Ann Rosenqvist har anfört: Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och spås bli 
en allt större bristvara.

Anita Eriksson har anfört: Rent vatten behöver värnas och skyddas från 
föroreningar. Även vattenlevande djur samt fåglar behöver skyddas.

Nicolas Tröhler har anfört: Sverige har som EU-medlem och avtalspart i otaliga 
europeiska och globala avtal en skyldighet, inte bara mot sina egna invånare utan 
även på internationell nivå, att skydda världsunika och mycket känsliga 
naturmiljöer på mycket lång sikt. Genom att skjuta stora mängder ammunition som 
innehåller toxiska ämnen in i en av norra Europas största dricksvattenreserver 
försvarar inte FMV Sverige, som de upprepade gånger hävdar. De ställer till det 
med allvarliga miljökonsekvenser inte bara här och nu utan för alla framtida 
generationer. Att det i dagsläget finns mer akuta problem såsom viruspandemi 
betyder inte att man ska blunda för sådana långsiktigt felaktiga beteenden som inte 
är tillåtna i något annat civiliserat EU-land. Sverige bör gå före som gott exempel i 
världen i viktiga miljöfrågor som dricksvatten, inte göra sämre än alla andra. Det är 
helt oacceptabelt i en värld där en stor del att befolkningen saknar rent dricksvatten 
att ett land som Sverige medvetet skjuter i sitt dricksvatten. Det är ett skandal.

Torbjörn Söderquist har anfört: Det är helt orimligt att FMV får beskjuta Vättern 
med 40 kg tunga artilleripjäser i kraft av ett tillstånd som är tio år gammalt och 
otydligt. Allt som hänt de senaste åren talar för att vi måste värna om vår miljö, 
våra känsliga ekosystem och det relativt friska vatten som fortfarande finns i 
Vättern. De som är satta att försvara vårt land och dess värden attackerar det i 
stället. Hur påverkas känsliga arter som skall skyddas enligt Natura 2000?
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Kari Littmarck-Sahlin har anfört: Det gamla tillståndet tillåter skjutning endast 
får göras undantagsvis.

Rune Lindström har anfört: Militärerna har redan haft tillräcklig tid för att 
avbryta. Om de inte själva förstår hur olämpligt det är att använda en 
vattenreservoar som skjutfält, så måste vi förbjuda dem. Deras uppgift är att 
förbereda försvaret av Sverige, inte att förstöra det land som de ska försvara.

Emil Carlenius har anfört: Försvarets uppgift är att skydda de personer som bor i 
Sverige. Det är kontraproduktivt och en felbalanserad bedömning av nytta och risk 
att ha tillstånd att riskera tillgången på friskt vatten för så pass många människor. 
Skjutövningarna går att genomföra på andra sätt.

Stellan Ölmeskog har anfört: Militären spränger granater i Vättern i en 
skrämmande omfattning. Vet Naturvårdsverket och Länsstyrelsen hur mycket 
granatsplitter som samlas i Vättern år efter år och vet man hur mycket av de 
ingående metallerna som löses upp i vattnet? Resterna efter de explosiva 
laddningarna kan vara giftiga (till exempel blyazid) och kommer förr eller senare 
att återfinnas i fisken och i dricksvattnet.

Eftersom Vätterns vatten omsätts extremt långsamt (60 år) så kommer gifterna att 
koncentreras i en helt annan utsträckning än om man till exempel hade skjutit i 
Vänern där vattenomsättning är tre år. Vet man när det uppstår ett stationärt 
tillstånd där lika mycket gift tillförs från granatsprängningarna och som förs ut med 
vattnet genom Motala ström, och vilken koncentration håller vattnet då, och vilken 
koncentration som fisken kommer att innehålla? Finns det några beräkningar på 
detta som ligger till grund för tillståndet att skjuta i Vättern?

Enligt uppgifter i pressen har även Nato varit inbjudet för provskjutningar. 
Storbritannien, Frankrike och USA använder utarmat uran i sina granater. I den 
mån man skjutit med Natogranater och om de innehåller utarmat uran lär vi aldrig 
få veta det, eftersom det är militära hemligheter. Det man vet säkert är att i Irak har 
granater med utarmat uran använts och gett upphov till den så kallade iraksjukan. I 
områden där man bombat med utarmat uran har, utöver att många människor 
drabbats av sjukdom, antalet missbildade barn som fötts mångfaldigats. Det finns 
uppgifter om att åtminstone uran fragmenteras till nanopartiklar vid 
granatexplosioner, vilket gör det extremt farligt. Det kan inte uteslutas att även 
andra metaller som ingår i granaterna finfördelas till nanopartiklar på samma sätt 
som uran. Känner Länsstyrelsen eller militären till något om detta?

När det gäller kärnavfall så räknar man med att det är farligt i 100 000 år och ska 
ligga säkert. Hur länge ligger skrotet kvar efter granatsprängningarna, 1 000, 
10 000 eller 100 000 år? Har någon räknat på detta? Kan militären och 
Länsstyrelsen garantera att avfallet ligger säkert i Vättern de närmaste 1 000 till 
100 000 åren?

Bertil Närenbäck har anfört: Han är upprörd över att Vätterns fina vatten får 
förstöras av granatbeskjutning. Övervakningen sköts inte ordentligt.

Kathrin Wemgård har anfört: Utan rent vatten, inget liv på jorden. Vi kan inte 
fortsätta att se tillgången på rent vatten som en självklarhet. Det är allas plikt att 
hushålla med våra naturresurser så att det räcker till kommande generationer. I 
samband med varje aktivitet måste vi ställa oss frågan ”vad händer sen?” och 
därmed ta hänsyn enligt försiktighetsprincipen i miljöbalken. ”Att kunna tänka 
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utanför boxen” är viktigt enligt Försvarsmakten och just i denna fråga är det hög tid 
att använda detta tankesätt för att hitta ett alternativ till att fortsätta använda 
Vättern som övningsområde för skjutningar. Vi behöver ett försvar av vårt land 
men inte på bekostnad av att en för Sveriges befolkning så stor och viktig 
dricksvattentäkt blir förorenad.

Madeleine Harder har anfört: Rent vatten är en bristvara i hela världen. Vi måste 
redan nu vårda det vatten vi har i stället för att smutsa ner genom att fortsätta med 
granatbeskjutning av dricksvattentäkten och Natura 2000-området Vättern.

Jonathan Love har anfört: Det är obegripligt att man samtidigt som man ser 
varningsskyltar för dricksvattentäkt runt Vättern medvetet skjuter in förorenande 
material. Det är självklart att sådant ska vara förbjudet. Vi har ändå enorma 
svåråtgärdade miljöproblem framför oss och har inte råd att tolerera lättåtgärdade 
galenskaper.

Rolf Andersson har anfört att FMV inte kan tillåtas spränga i Vättern.

Anders Fors har anfört: Stoppa skjutningar över vårt dricksvatten nu!

Maidy Gustafsson har anfört: Det är skrämmande att Försvarsmakten får fortsätta 
att skjuta ut granater och annan ammunition i vårt dricksvatten. Fler och fler 
kommuner ansluter till Vättern som dricksvattentäkt. Rent dricksvatten är en 
bristvara över hela jordkotet och vi som har det förorenar det.

Lars Lindell har anfört: Det är horribelt, näst intill straffbart, att förstöra en av 
Sveriges största vattentäkter. Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet vi har. 
Tillåts fortsatt förorening så kommer det snart till en punkt då Vätterns vatten blir 
obrukbart. Om nu FMV måste provskjuta varför kan inte detta ske över fast mark 
där föroreningarna kan tas om hand på ett miljöanpassat sätt? Ansvariga 
myndigheter måste se helheten för Vättern, den sammanlagda påverkan.

Lennart Alvin har anfört: Han har full förståelse för att man har behov av att testa 
och öva vapen, ammunition och personal, men inte i en av de största 
dricksvattentäkterna i en av de mest tätbefolkade delarna av Sverige. Sverige är ett 
stort och långt land med massor av sjöar i glesbygd.

Björn Klofelt har anfört: Globalt blir tillgång på dricksvatten mer och mer kritiskt. 
Brist på dricksvatten är ofta orsaken till mänskligt lidande, konflikter och krig. Det 
är obegripligt och skandalöst att vi i Sverige håller på att försämra vattenkvaliteten 
på en av våra bästa dricksvattentäkter. Denna aktivitet är inte långsiktigt hållbar 
utan ett agerande som försämrar livsmiljön för kommande generationer. I Sverige 
har vi förutsättningar att med goda exempel gå före i miljöarbetet, som är viktigt 
för mänsklighetens överlevnad.

Magnus Molander har anfört att det inte kan vara någons mening att skjuta 
granater i en vattentäkt.

Catrin Leo har anfört: Är det så klokt att använd en av Sveriges renaste sjöar till 
detta? Varför försämra och förstöra? Vi alla har en framtid genom våra barn och 
barnbarn. Värna om naturen, hälsan och framtiden.

Åsa Hedberg har anfört att det är av största vikt att Vätterns vatten skyddas.

Page 13 of 25Page 13 of 25



Beslutsbilaga 1 Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 551-56108-2020 8(8)

Eva Thorvald har anfört att hon inte kan förstå hur detta kunnat fortgå över huvud 
taget.

Kaisa Mannerkorpi har anfört: Försvaret håller på med granatbeskjutning av 
Vättern, en viktig dricksvattenreservoar, och hänvisar till ett gammalt tillstånd. Det 
får väl inte fortsätta? Miljön är viktig för oss alla och måste försvaras.

Christina Sunnerskog har anfört: Hur rimmar skjutningarna över norra Vättern 
med dagens miljötänk? Vättern är en av våra största sjöar och är en betydande 
vattentäkt med ett rikt fiskliv. Det är svårt att förstå varför detta ska förstöras.

Marcus Dahlvid har anfört: De är många som önskar att man tar sitt ansvar och 
upphör med skjutningarna omgående. Djurlivet och dricksvattnet förstörs.

Ann-Sofie Olausson har anfört: Det är häpnadsväckande att Länsstyrelsen ännu 
inte har stoppat de återkommande granatattackerna på Vättern. Enligt 
Försvarsmaktens hemsida förbjöds brisant ammunition i och över Vättern redan 
1978. Ett så luddigt villkor i FMV:s tillstånd att detta förbud i praktiken upphävs 
måste åtgärdas. Det brådskar. Många av de arter som enligt EU:s livsmiljödirektiv 
ska skyddas, hotas av denna granatbeskjutning.

Med tanke på den skärpning av skyddet av arter som har gjorts i och med 
Härrydadomen öppnas ytterligare en möjlighet att äntligen ompröva FMV:s 
tillstånd och låta det kritiserade villkoret undergå en ordentligt Natura 2000-
prövning, vilket aldrig gjordes 2010. Under tiden måste all form av 
granatbeskjutning över den skyddade vattentäkten Vättern inhiberas.

Gunilla Arnström Andersson har anfört: Trots att många påpekar det oansvariga i 
att skjuta i Vättern, så fortsätter det. De är många som önskar att man tar sitt ansvar 
och upphör med skjutningarna omgående. Djurlivet och dricksvattnet förstörs.

Catarina Schmidt har anfört: Vättern är deras dricksvattentäkt och inte ett 
skjutfält. Sluta omedelbart med de skadliga provskjutningarna!

Marcus Wetterlind har anfört: Han kan inte låta bli att irriteras över att det 
mullrar och skakar i fönstren hemma. Det borde åtminstone regleras att de inte kan 
hålla på hur sent som helst på kvällarna. Är det rimligt att 2021 hålla på att 
förorena dricksvatten på detta sätt.

Silja Pawlas har anfört: År 2021 behöver man börja tänka på annat än att ”leka 
krig” på bekostnad av alla människor som bor här.
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Sändlista

Externt
 Försvarets materielverk, 

registrator@fmv.se 
 Försvarsinspektören för hälsa 

och miljö, exp-fihm@mil.se
 Christer Haagman
 Zoltan Tiroler
 Gun Hansson
 Peder Bylander
 Ann-Sofie och Tomas 

Olausson
 Britt Johansson
 Jonas Spaak
 Vivika Elf
 Helén Klingberg
 Rolf Pettersson
 Martin Sleipner
 Inger Larsson
 Leif Nord
 Gun Möller
 Marie-Louise Lilja Svensson
 Conny Dahlskog
 Anne Eriksdotter
 Björn Persson Westberg
 Andreas Nordbrandt
 Stjernvik
 Eivor Folkesson
 Nina Ramsauer
 Kjell Olof Bohlin
 Karin Christensson
 Håkan Margenberg
 Vivi Bergman
 Mariann Wideving
 Jan Cederborg
 Simon Rimshult
 Mattias Rydefjärd
 Ola Flodin
 Christer Gewert
 Ylva Hermansson Sköld
 Ulf Nilsson
 Kjell Posse
 Staffan Sjöberg
 Bengt-O Petersson
 Miranda Smedberg
 Johanna och Sten Sjögren
 Mats Nilsson
 Matthias Hallernäs
 Lillemor Engholm Guy

 Marie Einarsson Chauhan
 Sten Sjögren
 Lotta Vincent
 Bernd Beckmann
 Ivar Krusheim
 Camilla Frick
 Charlotte Pauli
 Bernt Jarmyr
 Ulla Lindgren
 Birgitta Hedström
 Örjan Backsell
 Gunnar och Elke Myrhede
 Jan Grounes
 Ingemar Elander
 Mirjam Rangsjö
 Viktor Grennfalk
 Ellen Jörgensen
 Ullabritt Jonsson
 Thorbjörn Hammenfors
 Bo Lostad
 Vidar Hjertberg
 Pernilla Thorsson
 Christina Edberg
 Stefan Majholm
 Eva Frykman
 Jimmy Petersson
 Sven Olof Hagström
 Joakim Olsson
 Patrik Axén
 Ingela Svensson
 Tommy Grahn
 Bo Alvberger
 Beatrice Algin
 Christian Farman
 Bertil Philipson
 Annika och Johan Nordberg
 Per Hjelm
 Tobias Stark
 Kersti Beck Larsson
 Pirkko Andersson
 Ingrid Almquist
 Pär Gehlin
 Peter Rydholm
 Stefan Sahlén
 Miranda Tyborn
 Annette Heijnesson Hultén
 Inga-Britt Åstrand
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 Lars Manfredsson
 Liselotte Larsson
 Gunnel Ström
 Tomas Uvesten med familj
 Mia Madestam
 Judit Joob
 Per Madestam
 Charlotte Uddén
 Jan A Svensson
 Lydia Hellgren Lidé
 Zara Waldebäck
 Henrik Svensson
 Berit Ljunggren
 Ulla Hultberg
 Fredrik Myrberg
 Kayleen Fältström
 Emelie Hultman
 Anders Björnberg
 Pär Löfstedt
 Per-Erik och Monica Larsson
 Eva Wallenius
 Maija Karppinen Berger
 Annica Andersson
 Ulla Wängdahl
 Lisa Svedbom
 Anders Peterson
 Maria Svarén
 Karin Alberts-Erlandsson
 Bertil och Ing-Marie 

Sandström
 Gunnel och Svante 

Grundberg
 Elisabeth Kreutz
 Björn Ribers
 Gunilla Granbom
 Cecilia Lundmark med 

boende
 Gunnar Themar
 Karin Lundberg
 Bosse Carlsson
 Berith Grefalk
 Åsa Ny
 Åsa Lieberath
 Gertrud van Maldegem
 Irene Henrichsén
 Magdalena Björk
 K-G Dybing
 Inge Johansson
 Katarina Losjö
 Göran Bergqvist

 Carina Johansson
 Maj-Britt och Anders Hedin
 Anders Sahlin
 Åsa Midbeck Hallgrimsson
 Ulla-Britt Andersson
 Stefan Andersson
 Birgitta Sjögren
 Annika Fritzell
 Anonym 
 Christian Lindsten
 Ylva Torsson
 Roger Ståhlman
 Cecilia Axelsson
 Margareta Brask
 Eva Larsson
 Eva Walder
 Elisabeth Gustavsson
 Mats Olsson
 Johan Handlin
 Pia Svärdström
 Kjell Ambertson
 Björn Obenius
 Susanne Viktorsson
 Lena Dahlvret
 Gunborg Mellegård
 Mina Margareta Kramvik
 Oliver Joob
 Katarina Raneborn
 Owe Hallin med familj
 Olle Löwgren
 Britt-Mari Lundstedt
 Stefan Wentzel
 Giancarlo Savoca
 Kirsten Ekström
 Olle Asknert
 Andreas Ekdahl
 Ragna Essén
 Inger Ståhlman
 Carin Boman
 Charlotta Ek-Åhrberg
 Uno Kenstam
 Bernt Blomgren
 Lena Johansson
 Roland Egnell
 Gunilla Wistrand
 Catharina Jacobsson
 Louis Uhrbom
 Annalena och John Waller
 Benny Åberg
 Louise Friberger
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 Rolf och Annette Hedin
 Gunilla Rech
 Gerd Johansson
 Isa Hilldetun
 Karin och Ola Qvarnström
 Inger Grönberg
 Diethelm Schäfer
 Karin Frisell
 Gunnel Zenk
 Maria Smyth
 Ann Rosenqvist
 Anita Eriksson
 Ebba Larsson
 Nicolas Tröhler
 Karin Olsson
 Astrid Terenius
 Gerhard Wikström
 Torbjörn Söderquist
 Helli Malers
 Carin Linder
 Kari Littmarck-Sahlin
 Patrik Söderqvist
 Ulla-Mari Strömfors
 Lena Källenback Wegelius
 Rune Lindström
 Emil Carlenius
 Bill Eriksson
 Claes Erixon
 Anna och Anders 

Sunnergren
 Ninna Grefbäck
 Stellan Ölmeskog
 Lisbet Gemzell
 Elisabeth Remfeldt
 Bertil Närenbäck
 Jonatan Lundström
 Håkan Jungbeck
 Anna-Karin Åkerman
 Helene och Bengt Pettersson
 Kathrin Wemgård
 Camilla Hofstam
 Madeleine Harder
 Monika Hall Fornander
 Jonathan Love
 Rolf Andersson
 Anders Fors
 Mattias Drejby
 Maidy Gustafsson
 Hanna Sjöberg

 Lars Lindell
 Per Eklöf
 Lennart Alvin
 Gunilla Högberg
 Amelita Karlsson
 Anders och Ulla Mårtensson
 Chatrin Nord
 Anna-Carin Mårtensson
 Björn Klofelt
 Magnus Molander
 Amanda Sundberg
 Johan Högberg
 Catrin Leo
 Gertrud Sandberg
 Ann-Mari Lindekrantz
 Eva Sarcevic
 Åsa Hedberg
 Kerstin och Mikael Sehler
 Eva Thorvald
 Ingrid Höög
 Miljöpartiet de gröna i 

Motala
 Charlotta Miller
 Ulla Gribbe
 Peter Hallen
 Maria Setzer
 Britt-Marie Fahlgren
 Åsa Brask
 Per Rydberg
 Anette Håkansson
 Rainer Pirsech
 Bengt Eriksson och Inger 

Rönnbäck
 Kaisa Mannerkorpi
 Kent Eklöw
 Cecilia Lindheimer
 Clas Svedbom
 Grete Andersson
 Ann-Marie Nilsson
 Veronica Hamberg
 Fred Axelsson
 Bengt Eriksson
 Eiler Karlsson
 Linda Afzelius
 Christina Sunnerskog
 Marcus Dahlvid
 Gunilla Arnström Andersson
 Catarina Schmidt
 Marcus Wetterlind
 Silja Pawlas
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Internt
 Anders Hjalmarsson
 Marika Lundmark
 Susann Lundman
 Monica Lind
 Katja Almqvist
 Fredrik Larson
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Sändlista

Externt
 Försvarets materielverk, registrator@fmv.se 
 Försvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se
 Christer Haagman, christer.haagman@milhjobyran.se 
 Zoltan Tiroler, zoltan.tiroler@telia.com 
 Gun Hansson, gunleif11@hotmail.se 
 Peder Bylander, peder_bylander@yahoo.com 
 Ann-Sofie och Tomas Olausson, ansoandersson@hotmail.com 
 Britt Johansson, britt.lisbet@gmail.com 
 Jonas Spaak, jonas.spaak@ki.se 
 Vivika Elf, vivika.elf@gmail.com 
 Helén Klingberg, hemanifa.klingberg@telia.com 
 Rolf Pettersson, svajman@gmail.com 
 Martin Sleipner, martin.sleipner@gmail.com 
 Inger Larsson, ilarsson091@gmail.com 
 Leif Nord, leifn34@gmail.com 
 Gun Möller, gunhmoller@gmail.com 
 Marie-Louise Lilja Svensson, malou.lilja@gmail.com 
 Conny Dahlskog, dallas.005@telia.com 
 Anne Eriksdotter, anneeriksdotter58@gmail.com 
 Björn Persson Westberg, bjorn-westberg@hotmail.com 
 Andreas Nordbrandt, andreas.nordbrandt@malarvillan.se 
 Stjernvik, stjernvik@telia.com 
 Eivor Folkesson, eivor.folkesson@gmail.com 
 Nina Ramsauer, nina.ramsauer@hotmail.se 
 Kjell Olof Bohlin, koibohlin@gmail.com 
 Karin Christensson, karin_christensson@hotmail.com 
 Håkan Margenberg, hakan.margenberg@gmail.com 
 Vivi Bergman, vivekabergman62@gmail.com 
 Mariann Wideving, mariann.wideving@outlook.com 
 Jan Cederborg, jan.cederborg@gmail.com 
 Simon Rimshult, simon@rimshult.com 
 Mattias Rydefjärd, mattias@rydefjard.net 
 Ola Flodin, olaflodin@gmail.com 
 Christer Gewert, gewert.christer@telia.com 
 Ylva Hermansson Sköld, nynna66@hotmail.com 
 Ulf Nilsson, ulf.nilssonguide@gmail.com 
 Kjell Posse, kjell.posse@telia.com 
 Staffan Sjöberg, staffan@kraftord.se 
 Bengt-O Petersson, bengt-o@sevadstena.se 
 Miranda Smedberg, miranda.smedberg@gmail.com 
 Johanna och Sten Sjögren, johannatriathlet@hotmail.com 
 Mats Nilsson, matscn@hotmail.se 
 Matthias Hallernäs, matthias.hallernas@gmail.com 
 Lillemor Engholm Guy, lillemor.engholm.guy@gmail.com 
 Marie Einarsson Chauhan, marie.chauhan@hotmail.com 
 Sten Sjögren, sten.sjogren@teamolmed.se 
 Lotta Vincent, lotta.vincent@outlook.com 
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 Bernd Beckmann, bernd.beckmann@skedagatan.se 
 Ivar Krusheim, ivarkrusheim@hotmail.com 
 Camilla Frick, camilla.frick@outlook.com 
 Charlotte Pauli, lotta.pauli@braheskolan.se 
 Bernt Jarmyr, bernt@jarmyr.se 
 Ulla Lindgren, ulla.k.lindgren46@gmail.com 
 Birgitta Hedström, h.birgitta.hedstrom@gmail.com 
 Örjan Backsell, orjan.backsell@gmail.com 
 Gunnar och Elke Myrhede, gunnar.myrhede@gmail.com 
 Jan Grounes, jan@combonet.se 
 Ingemar Elander, ingemar.elander395@gmail.com 
 Mirjam Rangsjö, mirjam.rangsjo@gmail.com 
 Viktor Grennfalk, v.grennfalk@gmail.com 
 Ellen Jörgensen, ellen.maria.jorgensen@gmail.com 
 Ullabritt Jonsson, ullabrittfoto@hotmail.com 
 Thorbjörn Hammenfors, thammenfors@gmail.com 
 Bo Lostad, bolostad@gmail.com 
 Vidar Hjertberg, vidar.hjertberg@gmail.com 
 Pernilla Thorsson, pernilla.t74@gmail.com 
 Christina Edberg, cina.edberg@hotmail.com 
 Stefan Majholm, stefan.majholm@gmail.com 
 Eva Frykman, evfryk@icloud.com 
 Jimmy Petersson, jimpet.jp@gmail.com 
 Sven Olof Hagström, hagge1952@gmail.com 
 Joakim Olsson, tamagaz@hotmail.com 
 Patrik Axén, patrik@stavro.se 
 Ingela Svensson, ingela1@hotmail.com 
 Tommy Grahn, tompau@live.se 
 Bo Alvberger, alvberger.bo@outlook.com 
 Beatrice Algin, betty_algin@hotmail.com 
 Christian Farman, christian.farman@gmail.com 
 Bertil Philipson, bertilph@telia.com 
 Annika och Johan Nordberg, ja.nordberg@hotmail.com 
 Per Hjelm, perhjelm@hotmail.se 
 Tobias Stark, tobias-stark@hotmail.com 
 Kersti Beck Larsson, kerstibecklarsson@gmail.com 
 Pirkko Andersson, pirre@hundia.se 
 Ingrid Almquist, almquist.ingrid@gmail.com 
 Pär Gehlin, pargeh@gmail.com 
 Peter Rydholm, peterrydholm@gmail.com 
 Stefan Sahlén, stefan@sahlenreklam.se 
 Miranda Tyborn, tyborn_miranda@hotmail.se 
 Annette Heijnesson Hultén, anette.heijnesson-hulten@nouryon.com 
 Inga-Britt Åstrand, inasua.32@gmail.com 
 Lars Manfredsson, lars.manfredsson@sunparadise.com 
 Liselotte Larsson, liselotte.larsson@toreboda.se 
 Gunnel Ström, gunnel.strom@gmail.com 
 Tomas Uvesten med familj, tomas.uvesten@gmail.com 
 Mia Madestam, mia.madestam@gmail.com 
 Judit Joob, j_joob@hotmail.com 
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 Per Madestam, per.madestam@naturnarahastkraft.se 
 Charlotte Uddén, charlotte.udden@gmail.com 
 Jan A Svensson, jan.redtown@gmail.com 
 Lydia Hellgren Lidé, lydialide@gmail.com 
 Zara Waldebäck, zarawald@gmail.com 
 Henrik Svensson, h.svensson@live.se 
 Berit Ljunggren, beritljungvi@gmail.com 
 Ulla Hultberg, ulla@ullahultberg.com 
 Fredrik Myrberg, fredrik@adalliance.se 
 Kayleen Fältström, kayleen.faltstrom@gmail.com 
 Emelie Hultman, emelie.1988@hotmail.com 
 Anders Björnberg, anders@bjornberg.se 
 Pär Löfstedt, par.lofstedt@yellon.se 
 Per-Erik och Monica Larsson, pererik.larsson62@gmail.com 
 Eva Wallenius, eva.wallenius@bahnhof.se 
 Maija Karppinen Berger, maija.karp@telia.com 
 Annica Andersson, annica@ekonomikontorethjo.se 
 Ulla Wängdahl, ulla.wangdahl@hotmail.com 
 Lisa Svedbom, lisa.svedbom@gmail.com 
 Anders Peterson, abruno.peterson@gmail.com 
 Maria Svarén, svaren.maria@gmail.com 
 Karin Alberts-Erlandsson, karinalberts@hotmail.com 
 Bertil och Ing-Marie Sandström, bertil.sandstrom@hotmail.com 
 Gunnel och Svante Grundberg, gunnel.grundberg@telia.com 
 Elisabeth Kreutz, elisabethkreutz@telia.com 
 Björn Ribers, ribban4504@gmail.com 
 Gunilla Granbom, gunilla.granbom@gmail.com 
 Cecilia Lundmark med boende, isse59@icloud.com 
 Gunnar Themar, gunnarthemar@yahoo.se 
 Karin Lundberg, karin.lundbergh@gmail.com 
 Bosse Carlsson, bosseanita@telia.com 
 Berith Grefalk, berith_grefalk@hotmail.com 
 Åsa Ny, asany1954@gmail.com 
 Åsa Lieberath, aasatinka@hotmail.com 
 Gertrud van Maldegem, gertrud45mal@gmail.com 
 Irene Henrichsén, bihen33@gmail.com 
 Magdalena Björk, magdalena.bjork@outlook.com 
 K-G Dybing, kg@dybing.se 
 Inge Johansson, inge.h.johansson@icloud.com 
 Katarina Losjö, katarina.losjo@gmail.com 
 Göran Bergqvist, GBQ@telia.com 
 Carina Johansson, carina_gillastig@icloud.com 
 Maj-Britt och Anders Hedin, andershedin@telia.com 
 Anders Sahlin, andersesahlin@gmail.com 
 Åsa Midbeck Hallgrimsson, asamidbeck@gmail.com 
 Ulla-Britt Andersson, u-b.s.andersson@telia.com 
 Stefan Andersson, stefanandersson55@hotmail.com 
 Birgitta Sjögren, birgitta447@gmail.com 
 Annika Fritzell, annika.fritzell@hotmail.com 
 Anonym, andersholm1951@gmail.com 
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 Christian Lindsten, info@lindstenfoto.se 
 Ylva Torsson, ylvatorsson@gmail.com 
 Roger Ståhlman, in174ro@gmail.com 
 Cecilia Axelsson, pudel-cia@hotmail.com 
 Margareta Brask, brask.margareta@gmail.com 
 Eva Larsson, emk.larsson@telia.com 
 Eva Walder, ewb86@hotmail.com 
 Elisabeth Gustavsson, elisabeth-gustavsson@hotmail.com 
 Mats Olsson, mats.olsson@vap.se 
 Johan Handlin, johan.handlin@hotmail.com 
 Pia Svärdström, psvardstrom@gmail.com 
 Kjell Ambertson, kjell.ambertson@gmail.com 
 Björn Obenius, b.obenius@bodok.nu 
 Susanne Viktorsson, susanne.viktorsson@telia.com 
 Lena Dahlvret, lenadahlvret@hotmail.com 
 Gunborg Mellegård, gunborg.mellegard@iogt.se 
 Mina Margareta Kramvik, m.kramvik@gmail.com 
 Oliver Joob, oliver.joob@folkbildning.net 
 Katarina Raneborn, katarina.raneborn@telia.com 
 Owe Hallin med familj, info@hallinsel.com 
 Olle Löwgren, olle.stallberget@gmail.com 
 Britt-Mari Lundstedt, bmlund@hotmail.com 
 Stefan Wentzel, stefan@stwe.eu 
 Giancarlo Savoca, giuansavoc@gmail.com 
 Kirsten Ekström, kirstenbekstrom@telia.com 
 Olle Asknert, olle.asknert@boremail.com 
 Andreas Ekdahl, andreas.ekdahl@lichron.se 
 Ragna Essén, ragna@erlandson.eu 
 Inger Ståhlman, in174ro@gmail.com 
 Carin Boman, carin.boman@telia.com 
 Charlotta Ek-Åhrberg, info@ekofengshui.se 
 Uno Kenstam, uno.kenstam@nassjo.se 
 Bernt Blomgren, bernt9b@gmail.com 
 Lena Johansson, lena_johansson_84@hotmail.com 
 Roland Egnell, roland.egnell@telia.com 
 Gunilla Wistrand, gunwiswcb@gmail.com 
 Catharina Jacobsson, catharina.borgenstam.jacobsson@gmail.com 
 Louis Uhrbom, uhrbom@telia.com 
 Annalena och John Waller, johnlarspetter@gmail.com 
 Benny Åberg, bennybaberg@hotmail.com 
 Louise Friberger, louisefriberger@gmail.com 
 Rolf och Annette Hedin, rolf.hedin@gmail.com 
 Gunilla Rech, gunilla.rech@lokalpost.se 
 Gerd Johansson, gerdan006@email.com 
 Isa Hilldetun, isa.hilldetun@gmail.com 
 Karin och Ola Qvarnström, qvarn60@gmail.com 
 Inger Grönberg, i.gronbergs@gmail.com 
 Diethelm Schäfer, diethelmschaefer@gmx.net 
 Karin Frisell, varamobadens.ht@telia.com 
 Gunnel Zenk, gunnel.zenk@gmail.com 
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 Maria Smyth, mariasmyth63@gmail.com 
 Ann Rosenqvist, ann.rosatt@gmail.com 
 Anita Eriksson, anita1eriksson@hotmail.com 
 Ebba Larsson, systerstark@gmail.com 
 Nicolas Tröhler, ntroehler@yahoo.se 
 Karin Olsson, karinolssonx@hotmail.com 
 Astrid Terenius, aterenius@hotmail.com 
 Gerhard Wikström, gerhard.wikstrom@medsci.uu.se 
 Torbjörn Söderquist, torbjorn.soderquist@gmail.com 
 Helli Malers, helli.malers@gmail.com 
 Carin Linder, carin_linder@hotmail.com 
 Kari Littmarck-Sahlin, kari.littmarcksahlin@gmail.com 
 Patrik Söderqvist, patrikstefan@hotmail.se 
 Ulla-Mari Strömfors, ulla-mari.stromfors@outlook.com 
 Lena Källenback Wegelius, lena@lenakwegelius.se 
 Rune Lindström, vasterangen1@gmail.com 
 Emil Carlenius, emil@jayjay.se 
 Bill Eriksson, bill.eriksson@telia.com 
 Claes Erixon, claes.erixon@hotmail.com 
 Anna och Anders Sunnergren, annasandrum@gmail.com 
 Ninna Grefbäck, bjorninna@live.se 
 Stellan Ölmeskog, olmeskog@gmail.com 
 Lisbet Gemzell, lisbet@rostochrytm.se 
 Elisabeth Remfeldt, elisabeth.remfeldt@telia.com 
 Bertil Närenbäck, mag.bert.narenback@gmail.com 
 Jonatan Lundström, lundstromjonathan1@gmail.com 
 Håkan Jungbeck, hakan.jungbeck@gmail.com 
 Anna-Karin Åkerman, info@psykologtjanster.com 
 Helene och Bengt Pettersson, petterssonhelene69@gmail.com 
 Kathrin Wemgård, kathrin_wemgard@yahoo.se 
 Camilla Hofstam, camillahofstam@hotmail.com 
 Madeleine Harder, annaceciliamadeleine@gmail.com 
 Monika Hall Fornander, monika.hall.fornander@gmail.com 
 Jonathan Love, lovejon@telia.com 
 Rolf Andersson, rolfandersson53@gmail.com 
 Anders Fors, anders.fors45@gmail.com 
 Mattias Drejby, mattias.drejby@gmail.com 
 Maidy Gustafsson, maidy1949@gmail.com 
 Hanna Sjöberg, hannayouvan@gmail.com 
 Lars Lindell, cybilars@gmail.com 
 Per Eklöf, eklof.p@telia.com 
 Lennart Alvin, lennartalvin@yahoo.se 
 Gunilla Högberg, gunilla.hogberg1@bredband.net 
 Amelita Karlsson, amelitakarlsson@gmail.com 
 Anders och Ulla Mårtensson, andma@telia.com 
 Chatrin Nord, antennaria33@gmail.com 
 Anna-Carin Mårtensson, kontakt@spiritroad.se 
 Björn Klofelt, b.klofelt@telia.com 
 Magnus Molander, mmolander62@gmail.com 
 Amanda Sundberg, almsundberg@gmail.com 
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 Johan Högberg, johan@johansleksaksbod.se 
 Catrin Leo, catrinleo@fastmail.fm 
 Gertrud Sandberg, gertrud.sandberg@vanneviken.se 
 Ann-Mari Lindekrantz, ann.mari.lindekrantz@outlook.com 
 Eva Sarcevic, eva.sarcevic45@gmail.com 
 Åsa Hedberg, tellekullen@telia.com 
 Kerstin och Mikael Sehler, kerstinsehler@gmail.com 
 Eva Thorvald, eva.thorvald@gmail.com 
 Ingrid Höög, ingridhoog@gmail.com 
 Miljöpartiet de gröna i Motala, elias.hallen@motala.se 
 Charlotta Miller, millercharlotta@gmail.com 
 Ulla Gribbe, ullaegribbe@hotmail.com 
 Peter Hallen, ph@peterhallen.se 
 Maria Setzer, tiptoe_the_pirate@hotmail.com 
 Britt-Marie Fahlgren, bitte.fahlgren@gmail.com 
 Åsa Brask, asabrask@hotmail.com 
 Per Rydberg, per.rydberg01@gmail.com 
 Anette Håkansson, anette-hakansson@telia.com 
 Rainer Pirsech, rapi@live.se 
 Bengt Eriksson och Inger Rönnbäck, bengt.eriksson@gu.se 
 Kaisa Mannerkorpi, mannerkorpik@gmail.com 
 Kent Eklöw, kent.eklow@telia.com 
 Cecilia Lindheimer, cecilia@tigerform.se 
 Clas Svedbom, clas.svedbom@gmail.com 
 Grete Andersson, grete.andersson@hotmail.com 
 Ann-Marie Nilsson, annmarie.safir@hotmail.com 
 Veronica Hamberg, vhamberg@gmail.com 
 Fred Axelsson, fredaxelsson@live.com 
 Bengt Eriksson, benget.eriksson2@gmail.com 
 Eiler Karlsson, eilergakarlsson@gmail.com
 Linda Afzelius, liinda_1@hotmail.com
 Christina Sunnerskog, christina_sunnerskog@hotmail.com 
 Marcus Dahlvid, m.dahlvid@hotmail.com 
 Gunilla Arnström Andersson, gullanarnstrom@gmail.com 
 Catarina Schmidt, catarina.schmidt@ju.se 
 Marcus Wetterlind, marcus.wetterlind@gmail.com 
 Silja Pawlas, silja.pawlas@gmail.com 

Internt
 Anders Hjalmarsson
 Marika Lundmark
 Susann Lundman
 Monica Lind
 Katja Almqvist
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Miljöprövningsdelegationen Post- och Inrikes Tidningar

Kommunikationsenheten för webbpublicering

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

FMV:s tillstånd till Provplats Karlsborg

Miljöprövningsdelegationen har den 8 april 2021 beslutat att inte ompröva 
Försvarets materielverks tillstånd till provverksamhet i Karlsborgs, Askersunds och 
Motala kommuner (Provplats Karlsborg). Samtidigt har delegationen avvisat de 
inkomna framställningarna om omprövning av tillståndet.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha 
kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 14 maj 2021 och skickas 
med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer 551-56108-2020.

Var kungörelsen publiceras
 Post- och Inrikes Tidningar 

 www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

När kungörelsen publiceras
2021-04-12

När kungörelsen publiceras på Länsstyrelsens webbplats
2021-04-12

När kungörelsen tas bort från webbplatsen
2021-05-15

Handläggare
Anders Hjalmarsson, tfn 010-224 51 83 
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