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Bryter Försvarsmakten mot lagen? 

Nej, åklagaren menar att inga begränsningar finns när det 

gäller att använda Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats! 

Efter att ett Herculesplan åter landat på Karlborgs PFAS-förorenade flygplats bad Aktion 

Rädda Vättern Åklagarmyndigheten att titta på om detta var lagligt. Flygplatsen saknar 

nämligen miljötillstånd och Försvarsmakten har under fyra år inte använt flygplatsen för vare 

sig transportflyg eller stridsflyg. Kammaråklagare Martin Elofsson beslutade dock att inte 

inleda förundersökning. Enligt åklagaren finns det inga beslut som kan begränsa eller 

förbjuda verksamheten. Detta trots att åklagaren skriver att ”det inte är helt klart om 

verksamheten utgör tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet…” 

Efter fyra års uppehåll återupptog Skaraborgs flygflottilj verksamhet på Karlborgs PFAS-

förorenade flygplats genom att under stort pressuppbåd landa med ett Herculesplan torsdagen 

den 13 januari. Start och landning med både transportflyg och stridsflyg har undvikits på grund 

av att landningsbanan är i dåligt skick och behöver renoveras. Dräneringen fungerar inte men 

eftersom flygfältet är kraftigt förorenad av giftigt brandskum, PFAS, har ingen dispens för 

markavvattning erhållits. Regeringen har tidigare stoppat ett försök att tjuvstarta dräneringen 

av landningsbanan. 

Redan för tolv år sedan krävde myndigheterna att Karlsborgs flygplats måste miljöprövas. Några 

år senare, 2013, upptäcktes att flygplatsen var kraftigt förorenad av PFAS-kemikalier som läcker 

ut i Vättern och hotar dricksvattentäkten för hundratusentals människor. 

Miljöprövningen har försenats dels genom att Försvarsmakten inte velat redovisa alternativa 

platser för flygverksamheten (samtidigt som Skövde flygplats under flera år använts som 

alternativ), dels inte redovisat hur flygplatsen ska saneras från de hälsofarliga 

”evighetskemikalierna”. 

När Aktion Rädda Vättern frågade tillsynsmyndigheten FIHM (Försvarsinspektören för Hälsa och 

Miljö) gavs ett helt felaktigt beslut: att det varken krävdes tillstånd eller anmälan för den 

militära flygverksamheten. Föreningen vände sig då till Åklagarmyndigheten. 

Svaret blev att Försvarsmakten anmält verksamheten till Generalläkaren för tjugo års sedan, 

2001. Åklagaren skriver: 

https://www.aktionraddavattern.se/regeringen-stoppar-tjuvstart-av-dranering-av-pfas-fororenad-flygplats/
https://www.aktionraddavattern.se/regeringen-stoppar-tjuvstart-av-dranering-av-pfas-fororenad-flygplats/


”Även om det inte är helt klart om verksamheten utgör en tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet, kan konstateras att det i anledning av Försvarsmaktens 

anmälan [alltså från 2001] inte har tagits något beslut om att begränsa eller förbjuda 

verksamheten.” ”Det finns då inte någon anledning att anta att något brott har begåtts.” 

Hur kommenterar Aktion Rädda Vättern åklagarens beslut? 

- Det är inte bra att åklagaren lägger ner utan att inleda förundersökning. Att inte ens ta 

reda på en sådan enkel sak som om verksamheten är tillståndspliktig eller ej är 

anmärkningsvärt. Det står ju i klartext i miljöprövningsförordningen, säger Christer 

Haagman, juridiskt ombud för Aktion Rädda Vättern. 

Beslutet innebär att den militära flygverksamheten invid Vätterns strand får fortgå oreglerad. 

Samtidigt är tillsynsmyndigheten, Försvarsinspektören, förvirrad och okunnig och gör inte sitt 

jobb.  

- Det är en mycket olycklig situation som alltså pågått i över tjugo år, säger Elisabeth 

Lennartsson, Aktion Rädda Vätterns ordförande. 

 

- Det vi kan hoppas på nu är att regeringen följer mark- och miljödomstolens yttrande och 

avslår Försvarsmaktens ansökan om miljötillstånd. Myndigheterna måste i första hand 

se till att Karlsborgs flygplats saneras och inte som nu i varje sekund läcker giftiga PFAS-

kemikalier till vårt dricksvatten. 
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