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MILHJOBYRÅN 2022-02-17 

Repslagaregatan 7     
544 30 Hjo 
Mobil 072-895 1691 
christer.haagman@milhjobyran.se 

 
 

 

 

Yttrande till miljödepartementet i ärende M2020/01082, 

tillstånd till befintlig och utökad verksamhet på Karlsborgs 

PFAS-förorenade flygplats, Karlsborgs kommun 
 

För kännedom och eventuellt yttrande har undertecknad fått kopior av mark- och 

miljödomstolens, Fortifikationsverkets och Försvarsmaktens yttrande i rubricerat ärende. 

Särskilt påpekas möjligheten att kommentera klagorättsfrågan. 
  

Rätten att överklaga 
Undertecknad är ombud för både ett antal enskilda personer som är beroende av Vättern för sin 

dricksvattenförsörjning och den ideella föreningen Aktion Rädda Vättern som uppfyller samtliga 

kriterier i punkterna 1-4 i 16 kap. 13 § miljöbalken. 

 

I 16 kap. 13 § miljöbalken står uttryckligen att en ideell förening får överklaga beslut om tillstånd, 

godkännande eller dispens enligt miljöbalken. Mark- och miljödomstolen har i tidigare mål ansett att 

Aktion Rädda Vättern har talerätt.1 Även regeringen har tidigare beslutat om exempelvis inhibition 

med anledning av Aktion Rädda Vätterns överklagande.2 

 

I nu aktuellt yttrande föreslår dock mark- och miljödomstolen att Aktion Rädda Vätterns 

överklagande ska avvisas. Domstolen hänvisar till den sista meningen i 16 kap. 13 § andra stycket: 

 

”Rätten att överklaga enligt första stycket gäller dock inte domar och beslut som rör 

Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Förvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.” 

 

Att inte ge en godkänd miljöorganisation rätt att överklaga i detta ärende bör dock ifrågasättas. 

Miljöorganisationers rätt att överklaga grundar sig i Århuskonventionens3 artikel 9:3, men med möjlig 

begränsning av vad som står i artikel 6:1 c.  

 

 
1 M 636-16, M 940-16, M 1031-16 och M 3832-16 

 
2 Stopp för granatbeskjutning av Vättern under vecka 44 år 2016 och stopp för bankantsdräneringen år 2018. 

 
3 https://unece.org/DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninswedish.pdf 
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Sverige ska enligt Århuskonventionen ge den berörda allmänheten en omfattande tillgång till rättslig 

prövning. Icke-statliga organisationer som Aktion Rädda Vättern omfattas av begreppet ”berörd 

allmänhet” (Århuskonventionen artikel 2:5.) 

 

I artikel 6:1 c står att parten  

 

”kan, om det är föreskrivet i den nationella rätten, i varje enskilt fall [on a case-by-case basis] 

besluta att inte tillämpa bestämmelserna i denna artikel på föreslagna verksamheter som tjänar 

det nationella försvarets syften, om parten anser att en sådan tillämpning skulle inverka menligt 

[would have an adverse effect] på dessa syften.” 

 

Domstolen har i sitt yttrande inte motiverat varför Aktion Rädda Vättens överklagande bör avvisas 

och har inte i detta speciella enskilda fall visat att föreningens deltagande i en miljöprövning av 

Karlsborgs flygplatsverksamhet skulle ha en negativ effekt på det nationella försvarets syften. 

Domstolen gör bara en generell hänvisning till undantaget i 16 kap. 13 § miljöbalken.  

 

När det gäller prövningen av Karlsborgs flygplats har den pågått i drygt ett decennium. 

Försvarsmakten har under tiden använt alternativa platser och metoder att bedriva sin verksamhet, 

eller delar av sin verksamhet, på grund av att antalet flygrörelser varit begränsat och på grund av att 

landningsbanan tidvis varit avstängd. Det går inte att hävda att Aktion Rädda Vätterns överklagan, 

som sker tillsammans med många andras överklagan, inklusive Fortifikationsverkets egen överklagan, 

har hindrat eller kan hindra det nationella försvarets syften. 

 

Det är inte heller några militära hemligheter som avhandlas och som av detta skäl kan störa 

försvarets syften. Alla handlingar ligger öppet på nätet. 

 

Regeringen måste även ta hänsyn till att samtliga ärenden som handlar om försvarets ansökningar 

om att kraftigt utöka den militära verksamheten invid, i och över Vättern berör Natura 2000-regler 

som livsmiljödirektivet och fågeldirektivet samt artskyddsförordningen. Det kan vara svårt för en 

enskild att motivera att hen individuellt och personligen utsätts ”för en skada eller olägenhet som 

inte är enbart teoretisk eller obetydlig” när det gäller förlust av biologisk mångfald, hot mot 

ekosystemet eller nackdel för kommande generationers möjligheter att använda Vättern som resurs. 

Denna omständighet gör det extra viktigt att här tillämpa en generös tolkning i Århuskonventionens 

anda och tillåta medverkan av miljöorganisationer. Alternativet kan annars bli att ”berörd allmänhet” 

förvägras demokratiska rättigheter i form av tillgång till information och deltagande i rättsliga 

prövningar i miljöfrågor. 

 

Kommentar till Fortifikationsverkets yttrande till miljödepartementet 
Fortifikationsverkets yttrande (2021-02-11, 545/2012-102) försöker utan att lyckas förklara varför 

dränering och markavvattning av Karlsborgs vattensjuka flygfält ska delas upp mellan Försvarsmakten 

och Fortifikationsverket. 

 

Naturvårdsverket slår fast i sin vägledning ”Prövning av flygplatser”4 att banavvattningssystem och 

omhändertagande av dagvatten samt underhåll och rengöring av rullbanor ingår i 

flygplatsverksamhet. Varken bankantsdräneringen eller markavvattningsdispensen handlar om 

 
4 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/provning-av-flygplatser2/ 
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separat fastighetsunderhåll som kan hanteras skilt från flygplatsverksamheten. 

 

Även regeringen hävdar att banavvattningssystemet är del av flygverksamheten: 

 

”Banavvattningssystem och omhändertagande av dagvatten är sådana delar som ingår i en 

flygplatsverksamhet.”5 

 

Fortifikationsverket beskriver i sitt yttrande hur tillsynsmyndigheten FIHM accepterar uppdelningen 

och tvingas förelägga dels Försvarsmakten när det gäller den sydvästra delen av flygplatsen, dels 

Fortifikationsverket när det gäller den nordöstra delen. Det splittrade ansvaret ska sedan avhjälpas 

genom att ”Försvarsmakten och Fortifikationsverket [har] en dialog och ett informationsutbyte för att 

säkerställa att all nödvändig kunskap om dagvattensystemet, påträffade föroreningar och utförda 

utredningar finns med som underlag för de åtgärdsförslag som tas fram.”  

(Sid. 4 i Fortifikationsverkets yttrande.) 

 

Mark- och miljödomstolens slutsats är glasklar och ett avgörande skäl till att nuvarande ansökningar 

måste avslås: 

 

”Föreliggande ansökningar med olika sökande ställda till olika prövningsmyndigheter omöjliggör 

en samlad prövning och måste anses medföra en olämplig uppdelning och vara ägnat att försvåra 

en ändamålsenlig prövning. För att tillgodose lagstiftningens krav på en samlad prövning bör alla 

frågor prövas gemensamt genom en gemensam ansökan för flygplatsverksamheten och alla 

åtgärder som krävs för att sätta den i driftdugligt skick, inbegripet också åtgärder för avhjälpande 

av befintlig mark- och grundvattenförorening.” (Mark- och miljödomstolens yttrande, sid. 45.) 

 

 

Kommentar till Försvarsmaktens yttrande till miljödepartementet 
Försvarsmaktens yttrande till miljödepartementet (2021-03-04, FM2017-2543:41) innehåller en rad 

grundlösa påståenden. Utan att redovisa vetenskapliga källor eller egna konsultrapporter avfärdar 

Försvarsmakten hoten mot skyddade arter, Natura 2000-habitat och Vätterns vattenkvalitet. 

 

När det gäller saneringsmöjligheter är Försvarsmaktens påståenden om att det inte finns ”några 

vederhäftiga åtgärdsmöjligheter” direkt felaktiga. Försvarsmaktens egen konsult NIRAS har nyligen 

publicerat en åtta år försenad, och visserligen fortfarande ofullständig, åtgärdsutredning.6  

 

NIRAS skriver: 

 

”I denna åtgärdsutredning har fem åtgärdsalternativ sammanställts, muddring av dikessediment, 

övertäckning och eventuell omledning av dagvattennätet, rening av dag- och ytvatten i SAFF eller 

kolfilteranläggning.” (Sid. 40.) 

 

Om regeringen, i strid mot mark- och miljödomstolens yttrande, tillåter Försvarsmakten och 

Fortifikationsverket att gräva om landningsbanans dränering och lägga ny dränering på stråkytorna 

 
5 https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2021/06/Regeringsbeslut-i-arende-M2018-02742.pdf 

 
6 NIRAS (FM2015-22079-26): Åtgärdsutredning och riskvärdering med avseende på PFAS, 2021-08-31. 

https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2021/11/Atgardsutredning-1.pdf 
 

https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2021/06/Regeringsbeslut-i-arende-M2018-02742.pdf
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innebär det att kraftigt ökade vattenflöden kommer att forsa fram genom kontaminerade områden 

och föra ut stora mängder PFAS i dricksvattentäkten Vättern. 

 

Trots övertygande motbevisning fortsätter Försvarsmakten att bestrida att Karlsborgs flygplats är en 

betydande källa till PFAS-föroreningar i Vättern (sid. 13 i Försvarsmaktens yttrande).  

 

Ett forskningsprojekt vid Örebro universitet redovisade i höstas en vetenskaplig rapport där Karlborgs 

flygplats återigen visar sig vara en av de största punktkällorna till PFAS-föroreningar i Vättern.7 

Rapporten visar även att Vättern tillförs PFAS-ämnen via nederbörd. Detta gör det än viktigare att 

åtgärda alla punktkällor. 

 

PFAS är vår tids DDT-skandal. PFAS är giftigt och hälsofarligt och drabbar framförallt barn och unga 

människor. Vättern tangerar8 eller överskrider9 redan det gränsvärde för PFAS4 som Danmark har satt 

upp som maxvärde 10 i dricksvatten efter EFSA:s nya TVI11 (tolerabelt veckointag per kilo kroppsvikt). 

Vättern är särskilt känslig för dessa persistenta kemikalier då omloppstiden är mycket hög, 60-70 år. 

 

Det har gått åtta år sedan föroreningarna upptäcktes på Karlsborgs flygplats. PFAS fortsätter att 

kontinuerligt läcka ut i dricksvattentäkten för ca 300 000 människor. Regeringen måste kraftfullt 

agera för att en saneringsplan med helhetsperspektiv nu tas fram så snart som möjligt. 

 

Yrkandena står fast 
Strandtomten Karlsborgs Flygfält 1:1 är och förblir en olämplig plats för militär flygverksamhet som 

även fortsättningsvis skulle komma att kräva brandskyddsövningar och andra riskfyllda moment invid 

Vätterns strand. Försvarsmakten har i ett drygt decennium i praktiken visat att det finns alternativa 

platser och metoder för att fullfölja sitt uppdrag. 

 

Mina fullmaktsgivare delar mark- och miljödomstolens uppfattning i yttrandet M 906-19 sidan 137: 

 

”Mot bakgrund av att Försvarsmakten inte visat att verksamheten kan bedrivas utan  

- Risk för otillåten skada på Natura 2000-områden.  

- Risk för otillåten skada på skyddade arter.  

- Risk att inte följa MKN för yt- och grundvatten.  

- Risk för oacceptabla störningsnivåer vad avser buller.  

och heller inte redovisat några förslag på villkor som förmår utesluta dessa risker anser mark- och 

miljödomstolen att lokaliseringen inte är lämplig.” 

 

 
7 Mass Balance of Perfluoroalkyl Acids, Including Trifluoroacetic Acid, in a Freshwater Lake 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.1c04472 

 
8 https://www.vattern.org/sa-mar-vattern/miljoproblem/pfas-i-vattern/ 

 
9 Sidan S17: https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2022/02/Maria-Bjornsdotter-Supporting-

data.pdf 

 
10 https://www.eurofins.se/tjaenster/miljoe-och-vatten/nyheter-miljo/saenkt-graensvaerde-i-danmark-foer-pfas-i-

dricksvatten/ 

 
11 https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/efsa-faststaller-bedomning-av-pfas-

amnen 
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https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2022/02/Maria-Bjornsdotter-Supporting-data.pdf
https://www.eurofins.se/tjaenster/miljoe-och-vatten/nyheter-miljo/saenkt-graensvaerde-i-danmark-foer-pfas-i-dricksvatten/
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Till detta ska läggas det helt avgörande skälet att det inte sker en samlad bedömning av försvarets 

verksamheter invid, i och över Vättern, inkluderande M 2020/01082 (femdubbling av 

flygverksamheten), M2020/01750 (markavvattningen), M2019/00318 (flygskjutmålet Hammaren), 

M2021/01542 (FMV:s tillstånd med bland annat granatbeskjutning av norra Vättern) samt 

skjutverksamhet på Kråks och Nytorps skjutfält med tillstånd från 1994 enligt gamla 

miljöskyddslagen. 

 

Mina fullmaktsgivares yrkande, att regeringen upphäver länsstyrelsens miljöprövningsdelegations 

beslut och avslår Försvarsmaktens ansökan i sin helhet, kvarstår. 

 

 

Enligt uppdrag 

Christer Haagman 
MILHJOBYRÅN 

 


