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Remissvar från Aktion Rädda Vättern angående Karlsborgs 

flygplats – Byte av bankantdränering, uppdatering av anmälan 

enligt miljöbalken 
Dnr FIHM2018-536 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har den 1 februari 2022 berett Aktion 

Rädda Vättern möjlighet att yttra sig över Fortifikationsverkets nya anmälan om dränering 

av landningsbanan, rullbanan, på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. 

Aktion Rädda Vättern kräver att FIHM snarast klargör villkoren för remissen genom att 

besvara följande frågor: 

1. Vem är verksamhetsutövare? 

2. Är Karlsborgs flygplats en B- eller C-anläggning? Vilken paragraf i miljöprövnings-

förordningen (2013:251) ska gälla?  

3. Kommer prövning även ske enligt 10 och 11 kap. miljöbalken? 

 

Aktion Rädda Vättern önskar att få ett klarläggande av FIHM i ovan resta frågor. Vi tror att 

även andra remissinstanser har intresse av detta. Beroende på FIHM:s svar återkommer vi 

med synpunkter på övriga delar av bankantsdräneringsärendet. 

 

Dränering utan sanering 

Aktion Rädda Vättern noterar med oro och besvikelse att statliga myndigheter inte lägger 

all kraft på att sanera Karlsborgs flygplats, utan fortsätter planera för att PFAS-kemikalier 

ska pumpas ut i Vätterns vattenskyddsområde via Kärnebäcken. Istället för att läsa om 

saneringsplaner tvingas vi ta del av återupprepade krav på att få sänka grundvattennivån 

längs landningsbanan och pumpa ut PFAS-förorenat vatten till Vätterns vattenskydds- 
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område. Utsläpp från Karlsborgs flygplats är en av de största orsakerna till att miljö-

kvalitetsnormen för PFOS (en av de fyra mest hälsofarliga PFAS-kemikalierna) i Vättern 

överskrids. Efter decennier av läckage innehåller sedimenten i Kärnebäcken och i diken och 

dagvattenledningar till Kärnebäcken höga halter PFAS. Både den sydvästra och den 

nordöstra änden av landningsbanan har visat på förorenat grundvatten. Istället för att först 

åtminstone muddra och täcka över de värst förorenade platserna1 vill de ansvariga kraftigt 

öka vattenflödet genom att anlägga ny dränering. Uppsamlat regnvatten från drygt 9 

hektar hårdgjord yta skulle därmed forsa genom förorenad mark och dra med sig ökade 

mängder PFAS till dricksvattentäkten. 

Nya mätningar av PFAS-halten i vätternfisk2 visar värden högt över gränsvärdet. I 

genomsnitt dubbelt så höga värden, upp till max nästan fem gånger gällande 

miljökvalitetsnorm. Sedan detta gränsvärde bestämdes för över tio år sedan har 

forskningen gått vidare. PFAS har visat sig vara mycket mer hälsofarligt än vad ansvariga 

tidigare trott och EFSA (EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet) har sänkt tolerabelt intag av 

fyra PFAS-ämnen tusenfalt.3 När även svenska myndigheter tar detta på allvar, är risken 

stor att fisk från Vättern måste beläggas med saluförbud.  

Trots detta framhärdar Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarsinspektören att 

försöka påbörja dränering av det vattensjuka flygfältet utan att först ha en genomtänkt 

saneringsplan för hela flygfältet. 

Oförmåga att tillämpa miljölagstiftningen 

Förra gången, 2018-07-11, Fortifikationsverket anmälde bankantsdräneringen beslutade 

regeringen om inhibition.4 Regeringens motivering till inhibitionen var att miljöpåverkan 

måste utredas bättre. Naturvårdsverket (NV-06336-19), Havs- och vattenmyndigheten 

(3027-19), SGU (33-1853/2019), SGI (1909-0611), Kemi (4.2.3.a-H19-06763) yttrade sig till 

regeringskansliet och alla påpekade nödvändigheten att minska tillförseln av PFAS till 

Vättern. 

Den 17 juni 2021 upphävde regeringen slutgiltigt FIHM:s beslut att godkänna anmälan.5 

Upphävandet motiverades endast på formella grunder. FIHM hade handlagt anmälan om 

dräneringsarbetet felaktigt som en avhjälpandeåtgärd, enligt 28 § förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det kunde naturligtvis inte regeringen 

godkänna. Regeringen konstaterade även att Fortifikationsverket och FIHM nonchalerat 26 

§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och inte heller 

kommunicerat korrekt med fastighetsägare intill flygplatsen. 

 
1 NIRAS (FM2015-22079-26): Åtgärdsutredning och riskvärdering med avseende på PFAS, 2021-08-31. 
Utredningen föreslår bland annat muddring av dikessediment och övertäckning av källzoner, sid. 40. 
 
2 https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/djur/fiske/information-om-pfas-i-fisk.html 
 
3 https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/efsa-faststaller-bedomning-av-
pfas-amnen 
 
4 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/08/regeringen-stoppar-draneringsarbeten-vid-
karlsborgs-flygplats/ 
 
5 https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2021/06/Regeringsbeslut-i-arende-M2018-
02742.pdf 
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För att inte ärendet ännu en gång ska fastna i formaliteter måste alla remissinstanser 

först få klarhet i följande frågor: 

1. Vem är verksamhetsutövare i ärendet bankantsdränering? FIHM verkar ha insett att 

det är Försvarsmakten som bedriver flygplatsverksamhet och har därför förelagt 

Fortifikationsverket att uppvisa en ”fullmakt” från Försvarsmakten. Fortifikationsverket 

och Försvarsmakten vägrar. Innebär detta att FIHM kommer att avvisa anmälan av 

bankantsdräneringen på grund av att det inte är verksamhetsutövaren som anmäler? 

2. Är Karlsborgs flygplats en B- eller en C-anläggning? Miljöprövningsförordningens 
huvudkriterium för klassificering av flygplatser är om det finns infrastruktur för militär 
flygverksamhet och om instrumentbanan är längre än 1 200 meter. Vad gäller 
infrastruktur och instrumentbana uppfyller Karlsborgs flygplats villkoren för att vara en 
tillståndspliktig B-anläggning. Även Generalläkaren ansåg 2009 att verksamheten på 
Karlsborgs flygplats måste tillståndsprövas. Visserligen kan en C-anläggning 
tillståndsprövas och förbli en C-anläggning, men det borde i så fall särskilt motiveras 
med lagstöd. 
Banavvattning är en integrerad del av flygplatsverksamheten. Det är endast ansvarig 
verksamhetsutövare som kan anmäla eller söka tillstånd för att ändra verksamheten. 
FIHM måste klargöra vem som är verksamhetsutövare och om det är 1 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 1 kap. 11 § punkt 1 eller 1 kap. 11 § punkt 
3 samma förordning som ska gälla? 

3. Kommer prövning även ske enligt 10 kap. miljöbalken, 28 § förordning (1988:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 11 kap.  miljöbalken, 5 § förordning 

(1998:1388) om vattenverksamheter? Den föreslagna aktiviteten handlar om att gräva i 

PFAS-förorenad mark, sänka grundvattennivån, lägga 5 km dräneringsledning och 

avvattna drygt 9 hektar huvudsakligen hårdgjord yta. 

 

Fråga 1. Vem är verksamhetsutövare och vem ska anmäla? 

Förvirringen när det gäller vem som är verksamhetsutövare och vem som alltså ska anmäla 

eller ansöka om bankantsdränering är stor. Uppdelningen mellan Fortifikationsverket och 

Försvarsmakten har förföljt den pågående miljöskandalen med PFAS-läckage till Vättern 

under decennier. Försvarsmaktens konsult NIRAS agerar framförallt i den sydvästra delen 

av flygplatsen och har nyligen publicerat en åtta år försenad, men fortfarande ofullständig, 

åtgärdsutredning.6 Fortifikationsverket har fått föreläggande från FIHM att utreda 

föroreningssituationen i den nordvästra delen av flygplatsen med direkt avrinning till 

Vättern. Fortifikationsverket anlitar konsulten Ramboll. Förvirringen och bristen på 

samordning försvårar och försinkar arbetet att nå fram till en saneringsplan. 

Denna brist på samordning och det splittrade ansvaret är en av orsakerna till att mark- och 

miljödomstolen anser att dispensen och tillståndet till markavvattning ska avvisas och 

upphävas: 

”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 

 
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 
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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.  

Som framgått av det anförda uppfyller inte föreliggande ansökan avseende 

markavvattning de krav som måste ställas på ansökan. Domstolen rekommenderar mot 

ovanstående bakgrund att överklagandena bifalls och att det överklagade beslutet 

upphävs och att ansökan i första hand avvisas. (Sid. 45 i MMD:s yttrande 2021-11-05 till 

regeringen M 669-20.)7 

 

Naturvårdsverket slår fast i sin vägledning Prövning av flygplatser8 att: 

 

”Ansökan om tillstånd bör innehålla beskrivning av det som anses ingå i en 

flygplatsverksamhet, det omfattar både byggnader, anläggningar och aktiviteter. Följande 

delar bör omfattas: 

• flygtrafik inom LTO-cykeln, passagerartrafik samt gods- och frakttrafik 
• flygvägar och flyghöjder samt in- och utflygnings-förfaranden, antal flygrörelser 

och flygplanstyper 
• terminaler och övrig infrastruktur på eller i nära anslutning till flygplatsens område 
• hangarer och verkstäder, markservice och motorkörningsplats 
• brand- och räddningstjänst samt brandövningsplats 
• rutiner för motorkörning och brandövningar 
• avisning av flygplan och halkbekämpning av taxibanor och övriga hårdgjorda ytor 
• underhåll och rengöring av rullbanor, taxibanor och rampytor 
• omhändertagande av spillvatten, spillvattensystem, banavvattningssystem och 

omhändertagande av dagvatten 
• kemikalie- och avfallshantering 
• bränslehantering 
• flygplatsens energiförsörjning” 

 

(Undertecknades kursivering.) 

Det borde inte råda något tvivel om att Försvarsmakten är verksamhetsutövare på 

Karlsborgs flygplats. Under administrativa uppgifter i F7 miljörapport 2020 står att 

verksamhetsutövare är ”Försvarsmakten Skaraborgs Flygflottilj, F7”. Till och med 

Fortifikationsverket skriver i sin nya anmälan om bankantsdränering under administrativa 

uppgifter att verksamhetsutövare är Försvarsmakten, Karlsborgs flygplats. (Sid. 7.) 

Regeringen hävdar också att banavvattningssystemet är del av flygverksamheten: 

”Banavvattningssystem och omhändertagande av dagvatten är sådana delar som ingår 

i en flygplatsverksamhet.”9 

 
7 https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2020/11/Vanersborgs-TR-M-669-20-Yttrande-till-
regeringen-2020-11-05.pdf 
 
8 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/provning-av-
flygplatser2/ 
 
9 https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2021/06/Regeringsbeslut-i-arende-M2018-
02742.pdf 
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Lika klart är det att det är verksamhetsutövaren som är skyldig att anmäla alternativt 

ansöka om de tillstånd som krävs enligt miljöbalken. Det är den som bedriver eller avser att 

bedriva en i miljöbalkens betydelse miljöfarlig verksamhet som ska anmäla/ansöka. 

FIHM har insett detta och försöker lösa problemet genom att förelägga Fortifikationsverket 

att uppvisa en ”fullmakt” från Försvarsmakten. 

Fortifikationsverket motsätter sig detta med rent befängda argument: 

”Miljöbalken saknar bestämmelser om vem som ska anses behörig att anmäla om 

ändring i en redan anmäld verksamhet. Detsamma gäller för övrigt vem som ska anses 

behörig att anmälan [Fortifikationsverkets stavfel] om ändring av tillståndsgiven 

verksamhet. Nu aktuellt ärende avser utbyte av befintlig bankantdränering. 

Bankantdräneringens ledningar måste anses utgöra fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § 

1 stycket jordabalken (1970:994).” 

Brigadgeneral Jonas Lotsne går till extrem ytterlighet i ett brev10 till Fortifikationsverket i 

samma ämne: 

”Utbytet av bankantsdräneringen utgör en fastighetsförvaltningsåtgärd, vilket är något 

FORTV, i egenskap av fastighetsägare, har rådighet över, inte Försvarsmakten. 

/…/ 

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.” (Sid.3.) 

Med andra ord: Försvarsmakten vill att flygverksamheten med stridsflyg ska kunna 

återupptas på Karlsborgs flygplats. Därför ska PFAS-förorenad mark längs landningsbanan 

grävas upp, grundvattennivån sänkas och PFAS-förorenat grundvatten pumpas ut i 

Vätterns vattenskyddsområde, utan några som helst villkor eller skyddsåtgärder. Det är 

enligt Försvarsmakten bara en ”fastighetsförvaltningsåtgärd” som ingen annan ska lägga 

sig i. Det torde höra till ovanligheterna att en verksamhetsutövare, som enligt lag är skyldig 

att följa miljöbalken, uttrycker sig så okunnigt och grovt oansvarigt. Detta understryker 

vikten av att kontrollerande myndigheter gör sitt arbete med stor noggrannhet. 

FIHM har alltså förelagt Fortifikationsverket att komplettera anmälan med en ”fullmakt” 

där det framgår att Fortifikationsverket företräder Försvarsmakten. FIHM skriver: ”För det 

fall komplettering inte inkommer kan anmälan komma att avvisas.” (Föreläggande 2021-

11-01, FIHM2018-536-30.)  

FIHM skulle bespara mycket arbete hos remissinstanserna genom att ge besked om 

huruvida anmälan kommer att avvisas nu, eller om FIHM accepterar 

Fortifikationsverkets och Försvarsmaktens vägran och fortsätter handläggningen. Det 

är också viktigt att saken reds ut i tidigt skede så inte ärendet faller av formella skäl 

ännu en gång. 

 
10 https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2022/02/FM2021-25347_2-FM-yttrande-FORTV-
Bankantsdranering-Karlsborg.pdf 
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Fråga 2. Ska Karlsborgs flygplats klassificeras som B- eller C-anläggning? Är flygplatsen 

tillståndspliktig eller anmälningspliktig? 

FIHM motiverar sitt föreläggande om fullmakt med att ändringen rör en ”tillståndspliktig 

verksamhet” där tillståndsinnehavaren är Försvarsmakten. FIHM avser dock inte att 

tillämpa 1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251) utan 1 kap. 11 §, men preciserar 

inte om det är paragrafens punkt 1 eller 3 som gäller. I Fortifikationsverkets avvisande svar 

till FIHM tolkar Fortifikationsverket att FIHM syftar på 1 kap. 11 § punkt 1 som handlar om 

tillståndspliktiga verksamheter eller verksamheter som omfattas av tillstånd utan att vara 

tillståndspliktiga. Fortifikationsverket kräver att 1 kap. 11 § punkt 3 ska tillämpas, dvs. 

anser att Karlsborgs flygplats är och ska förbli en C-anläggning.11 

Det råder alltså från handläggningens början förvirring om huruvida verksamheten på 

flygplatsen är tillståndspliktig eller anmälningspliktig. I miljöprövningsförordningens 24 

kapitel lyfts kriteriet ”infrastruktur för militär flygverksamhet” upp och avgörande är om 

instrumentbanan ”är längre än 1 200 meter.”12 Karlsborgs landningsbana är 2 300 meter. 

Karlsborg utgör dock inte någon separat flottilj utan är idag en del av Skaraborgs flygflottilj 

F7. Karlsborgs flygplats benämns ”F7 Insatsbas Karlsborg” i officiella miljörapporter. 

I länsstyrelsens överklagade tillståndsbeslut klassificeras verksamheten dock fortfarande 

som en icke-tillståndspliktig C-verksamhet med verksamhetskod 63:50. Om verksamhetens 

karaktär och miljöpåverkan får stå i centrum är en rimligare klassificering B 63:40 enligt 24 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen.  

Det borde vara ett högst rimligt krav att FIHM, Försvarsmakten och Fortifikationsverket 

kommer överens om klassificeringen av Karlsborgs flygplats för att inte ärendet ännu 

en gång ska falla på formella grunder. Detta är nödvändigt för att kunna tillämpa rätt 

lagutrymme i miljöprövningsförordningen. 

 

Fråga 3: Brott mot andra lagutrymmen, 10 kapitlet i miljöbalken 

Förutom att det är oklart för FIHM, Fortifikationsverket och Försvarsmakten enligt vilken 

 
11 Miljöprövningsförordningen:  
1 kap. 4 §   För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det också tillstånd, om 
   1. ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap., eller 
   2. ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för 
människors hälsa eller miljön kan uppkomma. 

1 kap. 11 §   Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet 
   1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte 
är tillståndspliktig enligt 4 §, 
   2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5 §, eller 
   3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt. 

12 Miljöprövningsförordningen: 24 kapitlet Flygplatser 
3 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 63.30 gäller för civil flygplats med en instrumentbana som är längre 
än 1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §. 
4 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.40 gäller för flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur 
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 
200 meter. 
5 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 
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paragraf i miljöprövningsförordningen anmälan eller ansökan sker och att det är oklart för 

de inblandade vem som är verksamhetsutövare och därmed vem som ska anmäla/ansöka 

om bankantsdräneringen, behöver andra lagutrymmen beaktas. 

Karlsborgs flygplats är förorenat område och omfattas per definition av 10 kapitlet i 

miljöbalken som handlar om verksamheter som orsakar miljöskador. 

”Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har 

bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är 

ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel.” (10 

kap. 2 § miljöbalken.) 

Extremt höga PFAS-halter har uppmätts i grundvattnet inom Karlsborgs flygplats. 

Försvarsmaktens konsult NIRAS har redovisat PFOS-halter på 2 300 000 ng/liter. 

Miljökvalitetsnormen i recipienten är 0,65 ng/liter.  

Försvarsmakten har som tidigare redovisats påbörjat en åtgärdsutredning som fokuserar 

på att minska det pågående utläckaget av PFAS från dag- och ytvatten. Det är klarlagt att 

den sydvästra delen av landningsbanan är särskilt kontaminerad på grund av ett 

flygplanshaveri 1977. Åtgärdsutredningen pekar särskilt på att muddring av diken och 

dagvattenledningar är nödvändigt. Bankantsdräneringen går direkt genom PFAS-förorenad 

mark och ut i förorenade diken, vilket Fortifikationsverket tidigare förnekat.13 Att byta ut 

dräneringen utan föregående sanering är inte möjligt, om miljölagstiftningen ska 

respekteras. 

Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta åtgärder i förorenat mark- 

eller vattenområde, grundvatten eller byggnad om åtgärden kan medföra ökad risk för 

spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa. (Se 28 

§ förordning (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.) 

Att utan anmälan gräva dräneringar inom förorenat område strider alltså mot 10 kapitlet i 

miljöbalken och mot förordningen om miljöfarlig verksamhet. 

Brott mot andra lagutrymmen, 11 kapitlet i miljöbalken 

Trots ständigt upprepade påståenden om motsatsen från Fortifikationsverket är 

bankantsdräneringen en integrerad del av hela flygfältets avvattning. Även av den 

förnyade anmälan om bankantsdränering framgår att grundvattennivån kommer att sänkas 

och grundvatten kommer att behöva pumpas ut i befintligt eller ombyggt dagvattennät. 

Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen hanterar bankantsdräneringen som en 

del av ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning enligt miljöbalkens 11 kapitel. 

Länsstyrelsen tar explicit upp bankantsdräneringen i villkor 2 i beslut 2020-01-10.14 

 
13 https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/08/Info-om-Fortifikationsverkets-
hemsida2.pdf 
 
14 ”2. Vatten som kommer från sydvästra banändan (inringat rosa område i bilaga 2) ska renas i en 

reningsanläggning, medan vatten från övriga områden (nordöstra området, brunt och grönt område i bilaga 2) 

ska avledas separat till recipient. Denna separering gäller även bankantsdräneringen och möjligt länsvatten från 

det inringade rosa området såvida inte annat anges i beslut angående utbyte av bankantsdränering. 

Reningsanläggningen ska finnas i drift senast när arbetet påbörjas i sydvästra banändan för att omhänderta 

eventuellt länsvatten.” (Sid. 2 i länsstyrelsens dispensbeslut.) 

https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/08/Info-om-Fortifikationsverkets-hemsida2.pdf
https://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/08/Info-om-Fortifikationsverkets-hemsida2.pdf
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Naturvårdsverket anser att bankantsdräneringen och dispensen för markavvattning ska 

hanteras i ett sammanhang.15 

Statens geotekniska institut anser också att bankantsdräneringen och den övriga 

markavvattningen bör göras i ett sammanhang.16 Och definitivt inte innan föregående krav 

på sanering. 

Mark- och miljödomstolen sammanfattar:  

”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.” (Sid. 45 i MMD:s yttrande.) 

Alla berörda myndigheter uttrycker enstämmigt samma sak. Bankantsdräneringen och den 

större markavvattningen av flygfältet måste hanteras i ett sammanhang där även 

föroreningarna i mark och grundvatten åtgärdas. Men Fortifikationsverket framhärdar i att 

försöka driva igenom bankantsdräneringen separat, utan hänsyn till övriga nödvändiga 

åtgärder. FIHM måste avvisa Fortifikationsverkets nya försök att i strid med 

miljölagstiftningen genomdriva bankantsdräneringen som separat åtgärd. 

 

Aktion Rädda Vättern önskar att få ett klarläggande av FIHM i samtliga ovan resta 

frågor. Vi tror att även andra remissinstanser har intresse av detta. Beroende på FIHM:s 

svar återkommer vi med synpunkter på övriga delar av bankantsdräneringsärendet. 

 

 

 

Enligt uppdrag 

 

Elisabeth Lennartsson  Christer Haagman 

Ordförande Aktion Rädda Vättern Juridiskt ombud för Aktion Rädda Vättern 

arv@aktionraddavattern.se  christer.haagman@milhjobyran.se  

070-659 09 63   072-895 16 91 

 

 
15 ”Naturvårdsverket bedömer att några ytterligare utsläpp av PFAS till recipienten Bottensjön inte kan tillåtas. 

För att säkerställa detta bör alla dräneringsprojekt som planeras vid Karlsborgs flygplats, det vill säga både den 

markavvattning som nu aktuellt mål gäller och det ärende om bankantdränering som för närvarande handläggs 

av miljödepartementet, hanteras i ett sammanhang. Det är av stor vikt att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för 

att förhindra att PFAS-föroreningarna når Bottensjön och Vättern.” (Sid. 28 i MMD:s yttrande.) 

16 ”Det finns skäl att se allvarligt på situationen inom flygplatsområdet vad gäller förekomsten av PFAS och de 
osäkerheter som råder i bedömningarna kring spridningen av PFAS. Mot bakgrund härav bör ett helhetsgrepp 
tas om hela föroreningssituationen inom Karlsborgs flygplats. SGI ifrågasätter därför lämpligheten i att, så som 
nu görs, göra flera enskilda ingrepp inom området. Vi kan inte se att det i andra sammanhang skulle vara 
tillåtligt att genomföra motsvarande åtgärder inom ett så kraftigt förorenat område, utan föregående krav på 
sanering.” (Sid. 31 i MMD:s yttrande.) 

mailto:arv@aktionraddavattern.se
mailto:christer.haagman@milhjobyran.se

