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Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö, FIHM 
exp-fihm@mil.se; 
  

 

Kompletterande 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 började med att be om klargörande av villkoren för remissen genom 

att ställa följande frågor till FIHM: 

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? 

 

FIHM:s handläggare har svarat att flygplatsen är en C-anläggning, dock utan annan 

motivering än att den inte kallas flottiljflygplats. Några svar på övriga frågor har inte 

lämnats. 

 

Undertecknade har begärt ut handlingar från anmälan av flygplatsverksamheten 2001 samt 

kompletteringar och beslut om tillståndsprövning. Delar av dessa handlingar har inkommit 

idag per post. 

 

Det framgår av anmälan 2001 att verksamhetsutövaren, Försvarsmakten, är ansvarig för 

dagvattenhanteringen. Dagvattenhanteringen har till och med en egen rubrik i anmälan.  

 

Det framgår även av Generalläkarens beslut 2009-06-17 att en av anledningarna till kravet 

på tillståndsansökan är utsläpp till vatten på grund av förekomsten av näringsämnen, 

metaller och andra giftiga ämnen i dagvattnet. Det noteras också att ”Karlsborgs flygplats 

ligger i direkt anslutning till Vättern, som bland annat är ett Natura 2000-område.” 
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Generalläkaren skriver: 

 

”I enskilda fall, om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra 

betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön får tillsynsmyndigheten 

förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Generalläkaren bedömer, med 

hänvisning till de skäl länsstyrelsen anger i yttrandet ovan, att verksamheten vid 

Karlsborgs övningsflygplats ska tillståndsprövas.” (Sid. 2 i GL 22 620:1549/08.) 

 

På grund av bland annat föroreningar i dagvattnet förelägger alltså Generalläkaren om 

tillståndsprövning. Föreläggandet riktas inte till Fortifikationsverket utan till 

Försvarsmakten, som är verksamhetsutövare och även ansvarig för dagvatten-

hanteringen, bland annat från landningsbanan. 

 

Av Generalläkarens beskrivning framgår det också att det handlar om betydande 

miljöpåverkan vilket bör föranleda tillsynsmyndigheten att omklassificera verksamheten 

från C till B. Och dessutom krävs en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. 

 

På grund av att det är fel sökanden, som anmält bankantsdräneringen, och på grund av att 

hela flygverksamheten, markavvattningen och bankantsdräneringen bör prövas i ett och 

samma ärende, anser undertecknade att FIHM ska utfärda förbjud mot Fortifikations-

verkets anmälan och uppmana Försvarsmakten att göra en ny ansökan. Mark- och 

miljödomstolen har kommit fram till samma sak: 

 

” 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.” (Sid. 45 i MMD:s yttrande.) 

 

 

 

 

 

 

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 
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   2022-03-07 

 

Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö, FIHM 
exp-fihm@mil.se; 
  

 

 

Ytterligare ett kompletterande 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. 

 

Dagen innan, den 31 januari 2022, begärde Aktion Rädda Vättern att från FIHM få ut 

Försvarsmaktens anmälan 2001 av verksamheten på Karlsborgs flygplats med tillhörande 

svar från Generalläkaren, samt Försvarsmaktens komplettering och Generalläkarens 

uppmaning 2009 att ansöka om tillstånd. 

 

Dokumenten har kommit i omgångar. Först den 2 mars 2022 erhöll Aktion Rädda Vättern 

Försvarsmaktens komplettering från 2008-06-26. 

 

Det går nu att följa vad som hänt angående anmälan av flygverksamheten på Karlsborgs 

flygplats. 
 

• 2001-11-01: Försvarsmakten anmäler verksamhet vid Karlsborgs flygplats. I anmälan 

har hanteringen av dagvattnet en egen rubrik. 

• 2004-05-25: Generalläkaren begär kompletteringar i skrivelsen dnr 620:0570/01. 

Denna skrivelse har inte FIHM kunnat återfinna enligt muntligt besked per telefon 

2022-03-02. Det huvudsakliga innehållet kan dock rekonstrueras genom att läsa 

Försvarsmaktens komplettering. 

• 2008-06-26: Försvarsmakten lämnar in en komplettering. 

• 2009-06-17: Generalläkaren utfärdar ett föreläggande att Försvarsmakten ska söka 

tillstånd. 

 

Samtliga dessa handlingar visar att dagvattenhanteringen runt landningsbanan är 

en del av Försvarsmaktens verksamhet. Tillsynsmyndighetens slutsats är att just 
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föroreningsrisken i förhållande till vattenhanteringen och recipienterna kräver 

tillståndsprövning. 
 

Det kan även konstateras att för att handla om ett anmälningsärende tar både 

verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet extremt lång tid på sig. Ett anmälningsärende 

ska normalt hanteras/besvaras inom sex veckor. Men det tar två och ett halvt år innan 

Generalläkaren begär in kompletteringar. Sedan tar Försvarsmakten fyra år på sig att 

komma in med dessa kompletteringar. 

 

Men det väsentliga i det nu aktuella ärendet, bankantsdräneringen, är att det står 

utom allt tvivel att det är Försvarsmakten som är verksamhetsutövare och som är 

ansvarig för dagvattnet, grundvattnet och dräneringsvattnet inom flygplats-

området. Miljöpåverkan är av det slaget att det krävs tillstånd, inte anmälan. 
 

Det som framförallt driver fram Generalläkarens krav på tillståndsansökan är riskerna med 

drivmedelshanteringen på den mycket utsatta platsen mellan Vättern och Bottensjön. 

Generalläkaren vill också se en ”fördjupad riskanalys i samband med inträffande av större 

olyckor…”1 

 

Generalläkaren upprepar även länsstyrelsen synpunkter i sina kompletteringskrav, vilket 

citeras i Försvarsmaktens kompletteringsdokument: 

 

”Då denna verksamhet funnits under lång tid och stora mängder kemikalier och 

drivmedel använts, anser Länsstyrelsen att risker för förorenad mark, förorenat 

grundvatten och förorenat sediment är stor. En undersökning av mark, grundvatten och 

sediment bör göras för att ta reda på historisk påverkan.”2 

 

Även Karlsborgs miljö- och byggnadsnämnd pekar på behovet av att kontrollera dagvattnet 

och dräneringsvattnet: 

 

”Det är angeläget att verksamhetsutövaren har kontroll över vilka miljöstörande ämnen 

som orenat släpps ut i Kärnebäcken/Bottensjön och Vättern samt att man utreder om 

någon typ av rening kan behövas i vissa fall.”3 

 

Det framstår som självklart att det är Försvarsmakten som har ansvaret. I 

beskrivningen av verksamheten skriver Försvarsmakten: 
 

”Denna anmälan avser den miljöpåverkan som flygverksamheten vid Karlsborgs 

flygplats genererar. Vid F7 Insatsbas KARLSBORG, ingående i Karlborgs Garnison, 

bedrivs militär flyg- och övningsverksamhet för Försvarsmaktens behov. /…/ 

Verksamhetsansvarig för flygplatsen är F7 som har en Flygplatspluton grupperad på 

Karlsborgs flygplats.”4 

 

 
1 Sid. 8 i dokumentet Försvarsmaktens komplettering 2008-06-26. 
2 Sid. 12 ibid. 
3 Sid. 14 ibid. 
4 Sid. 20 ibid. 
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Försvarets anmälan har en omfattande ”Teknisk bilaga – Vatten”. Bilagan början på sidan 

77 i dokumentet. Kunskapen om den olämpliga och känsliga placeringen av flygplatsen är 

dokumenterad i den tekniska bilagan: 

 

”Flygplatsen är belägen mitt emellan två stora recipienter, nämligen Vättern och 

Bottensjön. /…/ Området är mycket flackt varför det är komplicerat att bedöma 

ytvattenflöden. Bottensjön står i förbindelse med Vättern…”5 

 

Anmälan tar upp en rad kemikalier som kan påverka dagvatten, dräneringsvatten och 

grundvatten och därmed även Vättern. Följande kemikalier räknas upp: monopropylen-

glykol, urea, flygfotogen, flygbensin (blyad), motorbensin och diesel.  

 

Bland kemikalierna finns också ”Lightwater”6 vilket alltså är ett brandsläcknings-

skum som innehåller PFAS. Kunskapen om PFAS-kemikaliernas miljö- och hälso-

farliga egenskaper lyser helt med sin frånvaro i anmälan. 
 

På sidan 86-87 i anmälan beskrivs VA-nätet. Bland annat står det: 

 

”Rullbanan har också ett dräneringssystem från vilket vattnet genom självfall leds till en 

separat pumpstation i närheten av platsen där Kärnebäcken har sin början. En del av 

dagvattnet infiltrerar troligtvis direkt ner i marken då den är relativt genomsläpplig 

(sand, silt).7 

 

Fokus är på glykol, urea och drivmedel. Provtagning i dagvattnet visar på höga halter nitrat 

och det nämns även att bly finns i ”halter över gällande riktvärden.” 

 

”I händelse av utsläpp av drivmedel i kombination med kraftig ytavrinning av 

regnvatten från banorna bedöms större mängder förorenat vatten kunna överföras till 

dagvattensystemet och spridas vidare från området. Skälet till detta är den ringa 

lutningen som föreligger mot dagvattenbrunnarna. Dock är dagvattensystemet vid 

klargöringsplatsen, hangaren och norra delen av rullbanan kopplat till oljeavskiljare 

vilket minskar risken för läckage ut till Bottensjön.”8 

 

Det kan inte råda något som helst tvivel om att verksamhetsutövaren är Försvarsmakten, 

genom Skaraborgs flygflottilj F7, och att dagvattenhanteringen intill rullbanan ingår i 

flygverksamheten.  

 

Såvida inte Fortifikationsverket kan uppvisa ett myndighetsbeslut, där det 

framgår att verket har tagit över verksamhetsansvaret för flygplatsens dränering 

och markavvattning, har FIHM ingen annan möjlighet än att besluta om förbud 

mot Fortifikationsverkets anmälan om bankantsdränering.  

 

 
5 Sid. 82 ibid. 
6 Sid. 83 ibid. 
7 Sid. 86 ibid. 
8 Sid. 89 ibid. 
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Observera att ett sådant myndighetsbeslut om ändrat och delat verksamhetsansvar skulle 

strida mot Naturvårdsverkets vägledning om prövning av flygplatser9 och skulle innebära 

att en ansvarig kan stå för föroreningsriskerna och en annan ansvarig för reningsutrust-

ningen. 

 

På grund av att det är fel sökanden, som anmält bankantsdräneringen, och på grund av att 

hela flygverksamheten, markavvattningen och bankantsdräneringen bör prövas 

gemensamt, anser undertecknade att FIHM ska förelägga Försvarsmakten att göra en ny 

tillståndsansökan. Mark- och miljödomstolen har kommit fram till samma sak: 

 

” 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.” (Sid. 45 i MMD:s yttrande.) 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
9 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/provning-av-
flygplatser2/ 
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