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Synpunkter om Försvarsmaktens överklagande av Länsstyrelsens
beslut angående tillstånd enligt miljöbalken för Karlsborgs
flygplats.
Bakgrund
Mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har genom kungörelse (2019-05-27)
möjliggjort att lämna synpunkter på rubricerade ärende. Försvarsmakten har till mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt överklagat länsstyrelsens (MPD) beslut (dnr 551359-2017) angående tillstånd till flygplatsverksamhet på Karlsborgs flygplats. Försvarsmakten
har bl.a. yrkat att utredningsvillkor 2 avseende förorening och spridning av PFOS och andra
PFAS-föreningar upphävs i sin helhet.
Utredningsvillkoret omfattar utredning av åtgärder vid både identifierade hot-spots och för
att minska PFAS-transport via ytvatten, samt ett utökat kontrollprogram och utredning av
förslag till gränsvärden för PFOS-utsläpp till Kärnebäcken.
Synpunkter
Vätternvårdsförbundet vill understryka betydelsen av utredningsvillkoret avseende
kartläggning av PFAS-transporter och utredning av möjliga åtgärder för att minska PFASspridning från området till Vättern. Även om (begränsade) undersökningar redan pågår inom
ramen för Försvarets egenkontroll bör utredningsvillkor 2 genomföras.
Vätternvårdsförbundet ser en betydande nytta av att såväl egenkontroll som resultat av
utredningsvillkor 2 tydligt redovisas på ett samlat sätt.
Flygplatsen (via Kärnebäcken) beräknas utgöra en jämförelsevis stor källa för PFASföroreningar till Vättern. Miljökvalitetsnormen gällande PFOS i ytvatten och biota överskrids i
Vättern. Vätterns unika egenskaper medför att sjön är särskilt känslig mot svårnedbrytbara och
bioackumulerande miljögifter (som PFAS).
Vätternvårdsförbundet anser att kartläggning av PFAS-föroreningar och åtgärder för att minska
dagens utsläpp till och belastning på Vättern behöver genomföras runt hela sjön. Åtgärdsbehov
gäller alla PFAS-källor till Vättern, men då flottiljområdet via Kärnebäcken utgör en
proportionellt så stor föroreningskälla är Vätternvårdsförbundet mycket angelägen att åtgärder
för att minska utsläppen genomförs snarast.
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Vätternvårdsförbundet har tidigare behandlat PFAS-frågan i ”Synpunkter: Markavvattning
Karlsborgs flygplats,” dessa synpunkter bilägges detta yttrande.
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Bilaga
Synpunkter: Markavvattning Karlsborgs flygplats: Vätternvårdsförbundets yttrande i ärendet
till Länsstyrelsen Västra Götaland (dnr. 45588-2019). http://www.vattern.org/wpcontent/uploads/2019/08/Yttrande_KarlsborgMA_VVF.pdf
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