
1(2) 

 

MILHJOBYRÅN christer.haagman@milhjobyran.se  www.milhjobyran.se 

 

 

MILHJOBYRÅN 2022-12-09 

Åsa Jutegårdväg 7     
439 53 ÅSA 
Mobil 072-895 1691 
christer.haagman@milhjobyran.se 

 
Miljödepartementet 
Miljöprövningsenheten 
m.registrator@regeringskansliet.se 
m.miljoprovningsenheten 
@regeringskansliet.se 

 
 
 

Ärendenummer M2020/01082 och M2020/01750. 
Angående alternativa platser för verksamhet på Karlsborgs PFAS-
förorenade flygplats invid Vättern 

Som juridiskt ombud för föreningen Aktion Rädda Vättern samt 227 enskilda sakägare 
vill undertecknad informera miljödepartementet om ännu ett bevis på att hanteringen 
av ansökan om utökad flygverksamhet på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats bygger 
på oriktiga uppgifter och ett felaktigt regeringsbeslut, nämligen Försvarsmaktens 
uppgift att det inte finns alternativa platser eller metoder och regeringsbeslutet 2016-
12-14 M2012/02983/Me. 

I brev 2020-10-05 till departementet meddelade undertecknad att Skövde flygplats 
hade använts som alternativ plats för viss verksamhet under flera år, på grund av att 
landningsbanan på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats var avstängd för stridsflyg. Nu 
har Försvarsmakten godkänt att Skövde flygplats läggs ner och omvandlas till industri-
område.  

Istället kommer uppgifter i media att flygvapnet genomför ett nytt koncept med ett 
mycket mer flexibelt flygbassystem. Stridsflygplanen ”ska kunna starta och landa i 
princip varsomhelst”: 
https://sverigesradio.se/artikel/nytt-flygbassystem-byggs-upp-ska-gora-flygvapnet-
mer-flexibelt 

Undertecknad skrev i överklagan daterad 2019-02-27:  

”Med en sakligt sett felaktig hänvisning till miljöbalkspropositionen (Prop. 
1997/98:45, sid 289-292 som handlar om platsbundna verksamheter), 
nonchaleras länsstyrelsens rättmätiga krav på beskrivning av alternativ 
lokalisering och av alternativa metoder. Den kraftiga utökningen av flygrörelser 
på Karlsborgs flygplats handlar i mycket liten utsträckning om platsbundna 
övningar, utan om extremt rörliga verksamheter…” (Sid 4-5 i 
https://www.aktionraddavattern.se/wp-
content/uploads/2019/03/%C3%96VERKLAGANDE_B-av-dnr-551-359-2017.pdf) 
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Försvarsmaktens uppgifter till länsstyrelse, mark- och miljödomstol och regering var 
och är oriktiga.1  

Den senaste informationen från Skaraborgs flygflottilj (F7) via lokalradion P4 Skaraborg 
understryker det faktum att det finns alternativa platser och metoder och att en 
femdubbling av flygverksamheten på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats inte är 
nödvändig för att försvaret ska kunna utveckla sin verksamhet. 

Försvarsmakten vägrade också att i sin ansökan beskriva ett nollalternativ. Istället har 
vi i ett drygt decennium sett nollalternativet praktiseras. Karlsborgs landningsbana 
ligger fortfarande på ett vattensjukt flygfält med extremt höga PFAS-halter i grund-
vattnet, otillgänglig för stridsflyg. Det finns fortfarande ingen saneringsplan och 
föroreningssituationen är fortfarande inte färdigutredd. 

När upprustningen nu verkligen tar fart visar det sig att ett bättre, flexiblare och 
mindre sårbart flygbassystem utvecklas. Det är inte nödvändigt att utöka verksam-
heten just på en strandtomt invid dricksvattentäkten och Natura 2000-området 
Vättern. 

Ansökningarna bör alltså avvisas eller upphävas i enlighet med mina fullmaktsgivares 
överklagande och mark- och miljödomstolens yttrande. 

 
 
 
 
Christer Haagman 
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1 Enligt 29 kap. 5 § miljöbalken gäller att den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig 
uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse för en myndighets prövning, döms till 
böter eller fängelse i högst två år. 

mailto:christer.haagman@milhjobyran.se
http://www.milhjobyran.se/

