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Försvarsmaktens yttrande avseende FIHM:s föreläggande 

mot FORTV, Karlsborg flygplats 
         

 Svar senast 

         

Bakgrund 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) förelade den 1 november 2021 

Fortifikationsverket (FORTV) att inkomma med kompletterande handlingar i 

ärendet gällande bankantsdränering vid Karlsborg flygplats (dnr FIHM2018-536-

30). Försvarsmakten fick föreläggandet för kännedom från FIHM.  

FIHM begärde in handlingar från FORTV som utvisade att myndigheten har 

behörighet att företräda Försvarsmakten i aktuellt ärende. Detta då FIHM 

bedömde att Försvarsmakten är tillståndshavare. För det fall komplettering inte 

inkommit senast den 30 november 2021 kan FORTV:s anmälan komma att 

avvisas. FORTV efterfrågade den 3 november 2021 återkoppling från 

Försvarsmakten avseende den vidare hanteringen av ärendet. Utifrån detta har 

Försvarsmakten tagit fram föreliggande yttrande till FORTV.  

Historik  

Försvarsmakten skickade den 1 november 2001 in en anmälan om miljöfarlig 

verksamhet på Karlsborgs flygplats till tillsynsmyndigheten (då Generalläkaren, 

GL, numera FIHM). Sex veckor passerade utan någon reaktion från FIHM, varför 

den anmälda verksamheten kunde påbörjas. År 2004 begärde GL en 

komplettering till anmälan. Försvarsmakten arbetade med kompletteringen, som 

sedermera skickades till FIHM den 26 juni 2008. FIHM hanterade 

kompletteringen som en ny anmälan. Sex veckor passerade även vid detta tillfälle 

utan att FIHM fattade beslut om förlängd handläggningstid. Den 17 juni 2009 
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förelade tillsynsmyndigheten däremot Försvarsmakten att söka tillstånd för 

flygverksamheten vid Karlsborg flygplats. På grund av detta skickade 

Försvarsmakten den 29 oktober 2010 in en tillståndsansökan för 

flygplatsverksamhet vid Karlsborg flygplats till Miljöprövningsdelegationen vid 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Den 6 februari 2019 fattade 

Miljöprövningsdelegationen beslut om tillstånd för verksamheten. Detta beslut 

överklagades och ärendet ligger sedan den 30 juni 2020 hos Miljödepartementet i 

väntan på slutligt beslut. Det finns inget lagakraftvunnet beslut för den 

miljöfarliga verksamheten vid Karlsborg flygplats och inte heller något 

verkställighetsförordnande.  

FORTV skickade den 24 juli 2018 in en anmälan om utbyte av bankantsdränering 

vid Karlsborgs flygplats till FIHM med hänvisning till 1 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). FIHM hanterade ärendet som en 

anmälan om efterbehandling enligt 28 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd och beslutade den 1 oktober 2018 (dnr FIHM2018-

536-9) att anmälan inte föranledde något åtgärd. Detta beslut överklagades och 

den 17 juni 2021 beslutade regeringen att upphäva det överklagade beslutet och 

lämna tillbaka ärendet till FIHM för ny prövning (dnr M2018/02742). I sitt beslut 

skriver regeringen bland annat följande. 

Banavvattningssystem och omhändertagande av dagvatten är sådana delar 

som ingår i en flygplatsverksamhet. De anmälda åtgärderna bör därför ses 

som en anmälan om ändring enligt 1 kap. 11 § 3 miljöprövningsförordningen 

av den befintliga flygplatsverksamheten (med verksamhetskod 63:50 enligt 24 

kap. 5 § samma förordning).  

FIHM förelade därefter FORTV den 1 november 2021, som ovan angetts, att 

inkomma med kompletterande handlingar som utvisar FORTV:s behörighet att 

företräda Försvarsmakten i aktuellt anmälningsärende. FIHM skriver i sitt beslut 

att ärendet, vilket inte är i linje med vad regeringen angett, ska handläggas som en 

ändring av tillståndspliktig verksamhet enligt 1 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen och att tillståndshavare är Försvarsmakten. 

 

Försvarsmaktens yttrande 

 

Regeringen har i ovan nämnda beslut bedömt att de anmälda åtgärderna bör ses 

som en ändringsanmälan enligt 1 kap. 11 § 3 miljöprövningsförordningen. Denna 

bestämmelse avser ändringar av anmälningspliktig verksamhet. FIHM har dock i 

sitt nu aktuella föreläggande angett att det är fråga om ändring av tillståndspliktig 

verksamhet, något som istället regleras i 1 kap. 11 § 1 

miljöprövningsförordningen. FIHM:s beslut är följaktligen inte i linje med 

regeringens beslut. 
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Vidare motsätter sig Försvarsmakten FIHM:s bedömning att Försvarsmakten 

skulle vara tillståndshavare då Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd 

från den 6 februari 2019 ännu inte vunnit laga kraft. Det finns således inget 

rättskraftigt tillstånd och därmed ingen tillståndshavare.   

Försvarsmakten ser inte heller något hinder mot att FORTV driver ärendet om 

utbyte av bankantsdränering. Utbytet av bankantsdräneringen utgör en 

fastighetsförvaltningsåtgärd, vilket är något FORTV, i egenskap av 

fastighetsägare, har rådighet över, inte Försvarsmakten. Dräneringsledningar 

utgör fastighetstillbehör, i enlighet med 2 kap. 1 § jordabalken. Enligt 

överenskommelse mellan FORTV och Försvarsmakten ansvarar FORTV för 

bland annat drift och underhåll av fastighetstillbehör. Enligt 3 § förordning 

(1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. får fast egendom inte 

förvaltas av andra myndigheter än fastighetsförvaltande myndigheter, i dethär 

fallet FORTV. Enligt 6 §, samma förordning, företräder den fastighetsförvaltande 

myndigheten staten som fastighetsägare. I begreppet förvaltning torde drift och 

underhåll av fastighetstillbehör ingå. Den anmälda åtgärden avser utbyte av 

befintlig dränering och de markarbeten som behövs för att genomföra detta. 

Försvarsmakten har ingen nyttjanderätt som medger rätt att göra ingrepp i marken 

och byta ut befintliga ledningar. Då det är fråga om fastighetstillbehör saknar 

Försvarsmakten faktisk och rättslig möjlighet att genomföra den anmälda 

åtgärden. I ljuset av det ovan nämnda är det istället enbart FORTV som har 

faktisk och rättslig möjlighet att utföra dessa åtgärder.  

Vidare anser Försvarsmakten att det inte finns något saklegitimationskrav som 

begränsar möjligheterna för FORTV att driva ärendet gällande utbyte av 

bankantsdränering. Det finns heller inget krav som stipulerar att det måste vara 

verksamhetsutövaren som anmäler en ändring av anmäld verksamhet.  

Det kan även ifrågasättas om åtgärden överhuvudtaget är anmälningspliktig, 

eftersom det handlar om fastighetsförvaltning och fastighetsunderhåll och inte 

någon ändring av verksamhet. Försvarsmakten är av uppfattningen att den 

anmälda åtgärden inte faller under definitionen av miljöfarlig verksamhet i 9 kap. 

1 § miljöbalken. Försvarsmakten bedömer även att det inte finns skäl att anta att 

åtgärden medför någon skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

För det fall åtgärden inte är anmälningspliktig ska anmälan avvisas.  

Mot ovanstående bakgrund anser Försvarsmakten sammanfattningsvis att det inte 

föreligger någon grund för, eller något behov av, komplettering i form av 

handlingar som utvisar FORTV:s behövrighet att företräda Försvarsmakten i 

aktuellt anmälningsärende. Försvarsmakten är dock positiv till att de anmälda 

åtgärderna genomförs av FORTV. 
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I detta yttrande har beslut fattats av Brigadgeneral Jonas Lotsne. Samråd har 

inhämtats från HKV LEDS JUR. I den slutliga handläggningen har Erica Ström, 

tf C MPE, Elin Nilsson, tf stf C MPE, och Björn Norrbrand, projektsamordnare, 

deltagit. Som föredragande projektsamordnare Emmy Carlsson. 

 

 

 

Lotsne, Jonas 

Chef PROD RPE 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

Sändlista 

Fortifikationsverket  (epost: fortv@fortifikationsverket.se) 

 

För kännedom: 

LEDS JUR 

PROD RPE 

PROD RPE Infra 

FS 

F7 

 


