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Sammanställning av remissvar på Fortifikationsverkets 

nya försök att börja dränera Karlsborgs PFAS-

förorenade flygplats utan föregående sanering 
 

Den 22 oktober 2021 lämnar Fortifikationsverket in en ny anmälan om att få börja dränera 

Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Det handlar om att byta ut dräneringen längs med 

landningsbanan och pumpa ut PFAS-förorenat grundvatten i Vätterns vattenskydds-

område.  

Det tidigare försöket under 2018-2019 stoppades genom att Aktion Rädda Vättern ingrep 

och överklagade FIHM:s (Försvarsinspektören för hälsa och miljö) godkännande. 

Regeringen inhiberade först godkännandet av den så kallade bankantsdräneringen och 

beslutade sedan den 17 juni 2021 att slutligen upphäva FIHM:s tillåtelsebeslut. 

Men nu görs alltså ett nytt försök. Denna gång skickar FIHM ut ärendet på remiss till ett 

antal myndigheter och kommuner. FIHM och Fortifikationsverket har lärt sig att det inte 

fungerar att göra detta i smyg, utan att kommunicera varken med grannar eller andra 

sakägare. 

I början av februari 2022 får ett antal remissinstanser, inklusive Aktion Rädda Vättern, ta 

del av Fortifikationsverkets förnyade anmälan, en tjock lunta med många bilagor. 

Remisstiden är extremt kort, endast februari månad ut. De remissorgan som kräver det får 

dock ytterligare två veckor in i mars på sig att svara. 

24 remissinstanser finns med på sändlistan och 22 svarar. 15 är mer eller mindre kritiska till 

Fortifikationsverkets planer. Bland de kritiska ingår kommunerna Askersund, Motala, 

Vadstena, Ödeshög, Jönköping, Tidaholm och Hjo. 

Förutom riskerna med PFAS-förorening av Vättern tar de kritiska svaren upp att det är 

olämpligt att starta bankantsdräneringen utan att de andra ärendena om mark-

avvattning och ökad flygverksamhet på flygplatsen är avgjorda. De ligger ju fortfarande 

på regeringens bord. 

De fyra länsstyrelserna runt Vättern hamnar på olika sidor. Jönköpings länsstyrelse avstår 

från att yttra sig. Länsstyrelsen Västra Götaland och Östergötlands länsstyrelse är kritiska 

mot att bankantsdräneringen ska tillåtas separat.  
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Länsstyrelsen i Örebro tycker tvärtom: ”Arbetet med utbyte av bankantsdräneringen är 

akut och kan inte vänta…” Därmed är länsstyrelsen i Örebro den enda remissinstansen, 

förutom Karlsborgs kommun, som svarar att bankantsdräneringen bör genomföras nu. 

Förutom Försvarsmaktens själv förstås. 

Förutom länsstyrelsen i Jönköping avstår Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges 

geologiska institut från att uttala sig. Viktiga myndigheter som Naturvårdsverket, Statens 

geotekniska institut och Vattenmyndigheterna har kritiska synpunkter.  

Noteras bör att Livsmedelsverket den här gången (till skillnad från 2018) har ett mer 

kritiskt yttrande:  

”Livsmedelsverket anser att PFAS-utsläppen från Karlsborgs flygplats behöver reduceras 

för att minska risken för att beredning behövs vid produktion av dricksvatten för att 

sänka PFAS-halterna från det aktuella området. Från 2023 inför Livsmedelsverket nya 

föreskrifter som omfattar gränsvärden för PFAS i dricksvatten (minst 20 olika PFAS-

ämnen) och nuvarande rekommenderade åtgärdsgräns för PFAS 11 kommer då inte 

längre att vara tillämpbar. Det är angeläget att PFAS-utsläppet till grund- och ytvatten 

minskas för att dricksvattenproducenterna, och därmed VA-kollektivet, inte ska behöva 

stå för kostnaderna av PFAS-utsläppen från flygplatsen.” 

Aktion Rädda Vättern noterar även att Vätternvårdsförbundet har lämnat in ett remissvar. 

Den här gången säger inte förbundet att dränering är ”ett första lämpligt steg för att 

hantera utsläpp av miljögifter från flygplatsen.” Vätternvårdsförbundet säger, i likhet med 

de flesta andra remissinstanser, att bankantsdräneringen inte bör beslutas separat utan 

bör samordnas med det större markavvattningsärendet. Vätternvårdsförbundet anser att 

”behovet av en omfattande sanering av flottiljområdet” behöver utredas. Ja, det behovet 

har funnits sedan 2013… 

Förutom Karlsborgs kommun och Örebro län är det endast Försvarsmakten själv som 

tillstyrker bankantsdräneringen. Försvarsmakten upprepar sitt otroligt arroganta svar att 

grävning genom PFAS-förorenad mark ”inte medför någon miljöpåverkan av betydelse 

överhuvudtaget”. 

Till märkligheterna i detta ärende får räknas att inte alla kommuner som använder Vättern 

som råvattentäkt för dricksvattenproduktionen är tillfrågade. Så finns till exempel inte 

Skövde, Falköping och Skara med på FIHM:s lista över remissinstanser, trots att 

kommunalförbundet Skaraborgsvatten står för ungefär en tredjedel av allt dricksvatten 

som distribueras från Vättern. Dessutom har endast en av flera berörda grannar fått ta del 

av handlingarna. 

Aktion Rädda Vättern har skickat in omfattande remissvar som går att läsa på 

https://www.aktionraddavattern.se/dokument_forsvaret_flygplatsen/.  

Aktion Rädda Vättern klargör att ingen dränering kan tillåtas innan en 

heltäckande saneringsplan finns på plats. Försvarsmaktens senaste utkast till 

åtgärdsutredning visar indirekt att PFAS-föroreningarna kommer att öka i 

samband med dränering av dagvattnet – om inte sanering påbörjas först.  

Aktion Rädda Vättern pekar på flera fel i Fortifikationsverkets ansökan och visar 

dessutom att det är fel sökanden. Hanteringen av dagvatten från landningsbanan 

är en del av flygplatsverksamheten där det är Försvarsmakten själv som är 

ansvarig verksamhetsutövare och inte Fortifikationsverket. 
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Askersund Ej tillstyrkt 

Motala Ej tillstyrkt 

Vadstena Ej tillstyrkt 

Ödeshög Ej tillstyrkt 

Jönköping Ej tillstyrkt 

Habo Har inte svarat 

Hjo Ej tillstyrkt 

Karlsborg Tillstyrker 

Naturvårdsverket Ej tillstyrkt 

Havs- och vattenmyndigheten Avstår från att svara 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön Ej tillstyrkt 

Statens geotekniska institut, SIG Ej tillstyrkt 

Sveriges geologiska undersökning, SGU Avstår från att svara 

Kemikalieinspektionen Ej tillstyrkt 

Livsmedelsverket Ej tillstyrkt 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ej tillstyrkt 

Länsstyrelsen i Östergötlands län Ej tillstyrkt 

Länsstyrelsen i Jönköpings län Avstår från att svara 

Länsstyrelsen i Örebro län Tillstyrker 

Vätternvårdsförbundet Ej tillstyrkt 

Aktion Rädda Vättern Ej tillstyrkt 

Skaraborgs Naturskyddsförening Har inte svarat 

Enar Andersson Har inte svarat 

Försvarsmakten Tillstyrker 

Tidaholms kommun (ej tillfrågad men svarat ändå) Ej tillstyrkt 

  

Skövde kommun Ej tillfrågad 

Falköpings kommun Ej tillfrågad 

Skara kommun Ej tillfrågad 

 

Sammanfattning: 24 tillfrågades. 15 av dessa har ej tillstyrkt. 3 tillstyrker.  

3 meddelar att de avstår från att svara. 3 har ej svarat.  

4 har ej tillfrågats varav en ändå har svarat negativt. 


