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Synpunkter om Fortifikationsverkets
överklagande av Länsstyrelsens beslut
angående dispens för och tillstånd till
markavvattning inom Karlsborgs flygplats.
BAKGRUND

Mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har genom kungörelse
(2020-05-20) möjliggjort att lämna synpunkter på rubricerade ärende.
Fortifikationsverket har till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs
tingsrätt överklagat Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut (dnr 53145588-2018 och 531-45789-2018) angående dispens för och tillstånd till
markavvattning inom Karlsborgs flygplats.
Fortifikationsverket har överklagat beslutet med anledning av två villkor
som reglerar hantering av PFAS-förorenat vatten. Fortifikationsverket har
bl.a. yrkat att området från vilket vatten ska ledas till reningsanläggning ska
minskas, och att reningsgraden ska reduceras från minst 99 till minst 90%
PFAS-11.
SYNPUNKTER

Vätternvårdsförbundet vill understryka betydelsen av åtgärder som leder till
att PFAS-spridning från flygplatsområdet till Vättern minskar. Vätternvårdsförbundet är mycket angelägen att åtgärder för att minska utsläppen
genomförs snarast.
Flygplatsen (via Kärnebäcken) beräknas utgöra en jämförelsevis stor källa för
PFAS-föroreningar 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). Vättern har höga naturvärden, är dricksvattentäkt och bl.a.
riksintresse för friluftslivet och yrkesfisket.
•

PFAS-rening bör maximeras med hänsyn till det totala utsläppet, och
bästa möjliga teknik bör användas.

•

Effekt av rening och utsläpp till recipienten bör kontrolleras
regelbundet.

•

Åtgärder bör utformas så att de underlättar – eller åtminstone inte
försvårar - för framtida saneringar mm på flygplatsområdet.
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Vätternvårdsförbundet har tidigare behandlat PFAS-frågan i ”Synpunkter:
Markavvattning Karlsborgs flygplats,” dessa synpunkter bilägges detta
yttrande.
För Vätternvårdsförbundet

Friederike Ermold
Sakkunnig Vatten

BILAGA

Synpunkter: Markavvattning Karlsborgs flygplats: Vätternvårdsförbundets
yttrande i ärendet till Länsstyrelsen Västra Götaland (dnr. 45588-2019).
https://www.vattern.org/wpcontent/uploads/2019/08/Yttrande_KarlsborgMA_VVF.pdf
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