
1 (13) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-07 

 

 

 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

 

Plats och tid Vävaren klockan 10:00–11.40 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande 
Lars Murling (K) ersätter Frida Edholm (K), § 22–25, 27 
Kerstin Ramå (M) ersätter Frida Edholm (K), § 26 
Arne Sjöberg (M) 
Hans Kälvesten (C) ersätter Roland Sjödahl (C) 
Jane Råsten (S) ersätter Jenny Bytander (S) 
Bengt-O Petersson (K) 
Björn Sandberg (SD) ersätter Bengt-O Petersson (K), § 26 
Gary Sparrborn (M) 
Desirée Forsén (S) ersätter Fabian Thun (S) 
Tommy Kennberg (MP) ersätter Dag Källman (V) 
Thomas Strandberg (SD) 
 
 

Paragrafer §22–§27 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Lars Murling (K), § 22–25, 27; Björn Sandberg (SD), § 26 
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Anslag/bevis 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Kommunstyrelsen 

 
Sammanträdesdatum 
 

2022-03-07 Sista dag för överklagande 
 

2022-03-30 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-09  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Kerstin Ramå (M), § 22–25, 27 
Björn Sandberg (SD), § 22–25, 27 
 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, § 22–26 
Annika Toll, samhällsbyggnadschef, § 22–25 
Carl-Johan Bernelid, miljöchef, § 22–25 

 
Ajournering – 
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§ 22 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Lars Murling (K) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 

Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

2 Yttrande över remiss om anmälan för utbyte av 
bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats 
 

KS/2022:51  

3 Yttrande i Miljödepartementets ärende om 
tillstånd till Karlsborgs flygplats 
 

KS/2022:55  

4 Yttrande i Miljödepartementets ärende om 
markavvattning inom Karlsborgs flygplats 
 

KS/2022:56  

5 Information om Solör 
 

KS/2020:62 Madeleine Andersson 

6 Övriga frågor   
 
 

Sammanfattning 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordförande vill att 
kommunstyrelsen ska behandla. Vid sammanträdet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan. 
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§ 23 

Yttrande över remiss om anmälan för utbyte av bankantsdränering vid 

Karlsborgs flygplats 
Vår beteckning: KS/2022:51 - 169 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till remissvar gällande Anmälan om ändring enligt 1 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen avseende utbyte av bakkantsdränering vid Karlsborgs flygplats, 

Karlsborgs kommun så som sitt eget. 

2. Till yttrande läggs följande text: Kommunen ställer sig även bakom Vätternvårdsförbundets 

yttrande daterat 2022-02-25. 

 

Förslag till beslut 
Lars Murling (K) och Bengt-O Petersson (K): 

Andemeningen i den nedanstående texten kompletteras och läggs till i det föreslagna svaret till FIHM. 

 

Angående utökningen av antalet flygrörelser från max 2 300 till drygt 10 000, anser vi att kommunen ska 

stå bakom Mark- och miljödomstolens rekommendation till Regeringen, att avslå ansökan. Vi har full 

förståelse för att Försvaret måste öva, men tycker att den stora ökningen av flygrörelser kan ifrågasättas. I 

vilket fall bör det inte gå att utöka verksamheten utan att riskerna med läckande PFAS-föroreningar är 

åtgärdade. 

 

Gary Sparrborn (M): 

Lars Murlings och Bengt-O Peterssons förslag till beslut avslås. 

 

Ordföranden: 

Till yttrande läggs följande text: Kommunen ställer sig även bakom Vätternvårdsförbundets yttrande 

daterat 2022-02-25. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med tillägg 

av sitt eget förslag och finner att den gör det. 
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Ordföranden ställer Lars Murlings och Bengt-O Peterssons förslag mot Gary Sparrborns förslag, och 

finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Gary Sparrborns förslag. 

 

Sammanfattning 
Fortifikationsverket har till Förvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) lämnat in en anmälan enligt 
miljöprövningsförordningen avseende utbyte av bankantsdräneringen på Karlsborgs flygplats. FIHM 
önskar särskilt Vadstena kommuns synpunkter kring hur denna prövning ska avgränsas i förhållande till 
pågående tillståndsprövningar gällande befintlig och utökad verksamhet på flygplatsen samt dispens för 
och tillstånd till markavvattning.  
 
Kommunen ser inga möjligheter för tillsynsmyndigheten att godkänna grävarbeten inom det PFAS 
förorenade flygfältet utan att det först finns en åtgärdsplan för hela området. Vättern, som är kommunens 
enda dricksvattentäkt, har redan fått ta emot stora mängder av miljögifter, inklusive PFAS. Alla åtgärder 
måste nu inriktas på att minska belastningen. Fortifikationsverket bör därför uppmanas att i samverkan 
med Försvarsmakten fortsätta med den åtgärdsutredning som pågår. Alla förslag om dränering bör vara 
integrerade i en åtgärdsplan som kraftigt reducerar PFAS-läckage från flygplatsen till Vätterns vatten-
skyddsområde. 
 
I förslaget till remissyttrandet över Fortifikationsverkets anmälan om bankantsdränering föreslås att FIHM 
ska avvisa Fortifikationsverkets anmälan om bankantsdränering. Skälet till detta är att de pågående två 
andra ärendena kring tillstånd för och utökning av verksamheten, dispens för och tillstånd till 
markavvattning samt ansökan om bankantsdränering bör prövas i ett samlat sammanhang 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad den 23 februari 2022 
Förslag till yttrande över remiss gällande anmälan om ändring enligt 1 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen avseende utbyte av bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs 
kommun, daterad 21 februari 2022 
Remiss gällande anmälan om ändring enligt 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen avseende utbyte av 
bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun, daterad 1 februari 2022 
Bilaga 1 Uppdatering av anmälan enligt miljöbalken 
Bilaga 1 Underbilaga 1 Karta Karlsborgs flygplats 1.1 
Bilaga 1 Underbilaga 2 Provtagning jord och vatten 
Bilaga 2 Föreläggande om komplettering gällande anmälan om utbyte av bankantsdränering, Karlsborgs 
flygplats 
Bilaga 3 Yttrande med anledning av föreläggande om komplettering 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö   

107 85 Stockholm  

exp-fihm@mil.se 
(Yttrande och beslut) 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 24 

Yttrande i Miljödepartementets ärende om tillstånd till Karlsborgs 

flygplats 
Vår beteckning: KS/2022:55 - 169 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande avseende Miljödepartementets ärende avseende 

tillstånd enligt miljöbalken till Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun så som sitt eget. 

 

Sammanfattning 
År 2018 ansökte Försvarsmakten om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid 
Karlsborgs flygplats. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation i Västra Götalands län gav tillstånd till detta.  
Beslutet överklagades till Mark- och Miljödomstolen som handlade det överklagade ärendet, men 
domstolen fattade inget beslut i sak utan överlämnade ärendet till regeringen för avgörande. Domstolen 
lämnade följande vägledning till regeringen som Vadstena kommun ställer sig bakom.  
 
"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. Som 
framgått av det anförda uppfyller inte föreliggande ansökan avseende markavvattning de krav som måste 
ställas på ansökan. Domstolen rekommenderar mot ovanstående bakgrund att överklagandena bifalls och 
att det överklagade beslutet upphävs och att ansökan i första hand avvisas.” (s.45 i MMD:s yttrande M 
669–20). 
 
Det har tillkommit ny kunskap och fakta i ärendet, som efter analys, inneburit att kommunen ser behovet 
av antingen en ny prövning eller att prövningarna samordnas. Kommunen anser att nuvarande 
överklagade villkor kan vara olämpliga. Ett avgörande skäl till vårt ställningstagande och vår önskan om att 
ärendet skulle återförvisas till Länsstyrelsen för ny prövning är att utökning av verksamheten inte bör 
tillåtas innan åtgärder på PFAS förorenade områden är genomförd och en reningsanläggning för utgående 
förorenat yt- och grundvatten finns på plats. Beslutet kan på sikt innebära en stor risk för de värden som 
Vättern utgör inte minst som kommunens enda drickvattentäckt. Sammanfattningsvis pågår arbete nu som 
kan ge bättre förutsättningar att ta hand om de kemikalier som idag läcker ut från flygfältet till Vättern. 
Det finns även skäl att invänta utfallet i ärendet kring dispens från markavvattningsförbudet. 
 
Inför denna prövning har de sänt ut ärendet på remiss till de som överklagade beslutet och de närmast 
berörda. Vadstena kommun är således inte remissinstans men avser lämna ett yttrande, frågan berör 
kommunen högst påtagligt. 
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Yttrandet följer domstolens vägledning till regeringen, sammanfattningsvis: 
- att regeringen undanröjer besluten och återförvisa dem till Länsstyrelsen för ny prövning eller,  
- att regeringen gör en så kallad samordnad prövning. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad den 23 februari 2022 
Förslag till yttrande i Miljödepartementets ärende avseende tillstånd enligt miljöbalken till Karlsborgs 
flygplats, Karlsborgs kommun, daterat 21 februari 2022 
Överklagande av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut den 6 februari 
2019 om tillstånd enligt miljöbalken till Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun, daterad 31 januari 2022 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Regeringskansliet   

Miljödepartementet 

103 33 Stockholm 
m.registrator@regeringskansliet.se 
(Yttrande och beslut) 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

  

mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
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§ 25 

Yttrande i Miljödepartementets ärende om markavvattning inom 

Karlsborgs flygplats 
Vår beteckning: KS/2022:56 - 169 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande i Miljödepartementets ärende om dispens för och 

tillstånd till markavvattning inom Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun så som sitt eget. 

 

Sammanfattning 
Fortifikationsverket har ansökt hos Länsstyrelsen i Västra Götaland om dispens för och tillstånd till 
markavvattning inom Karlsborgs flygplats. Beslutet överklagades till Mark- och Miljödomstolen som 
handlade ärendet men domstolen fattade inget beslut i sak utan överlämnade ärendet till regeringen för 
avgörande. Domstolen lämnade en vägledning till regeringen som Vadstena kommun ställer sig bakom. 
 
"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. Som 
framgått av det anförda uppfyller inte föreliggande ansökan avseende markavvattning de krav som måste 
ställas på ansökan. Domstolen rekommenderar mot ovanstående bakgrund att överklagandena bifalls och 
att det överklagade beslutet upphävs och att ansökan i första hand avvisas.” (s.45 i MMD:s yttrande M 
669–20). 
 
Ett flertal vetenskapliga rapporter, nya kunskaper och fakta har kommit till vår kännedom sedan beslutet 
togs för mer än två år sedan. Rapport från Örebro universitet med flera har visat att Karlsborgs flygplats 
är en av de större kända punktkällorna till PFAS förekomst i Vättern. Till de nya rapporteringarna 
kommer de ytterst allvarliga konsekvenser det skulle få om högre PFAS-koncentrationer skulle läcka ut i 
Vättern. Att öka utsläppen av PFAS/PFOS kommer att medföra betydande risk och trolig orsak för att 
beslutad miljökvalitetsnorm inte kan uppnås och bryter därmed mot det så kallade ”icke-
försämringsdirektivet” (5 kap. 4 § MB). I slutet av januari innevarande år meddelade Länsstyrelsen i 
Jönköping förhöjda halter av PFAS i fisk från Vättern. Kommun ser att sedan Länsstyrelsens beslut togs 
har skälen för försiktighet ökat markant vilket motiverar ett yttrande. 
 
Inför denna prövning har de sänt ut ärendet på remiss till de som överklagade beslutet och de närmast 
berörda. Vadstena kommun är således inte remissinstans men avser lämna ett yttrande, frågan berör 
kommunen högst påtagligt. 
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Yttrandet följer domstolens vägledning till regeringen, sammanfattningsvis: 
- att regeringen undanröjer besluten och återförvisa dem till Länsstyrelsen för ny prövning eller, 
- att regeringen gör en så kallad samordnad prövning. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad den 23 februari 2022 
Förslag till yttrande i Miljödepartementets ärende om dispens för och tillstånd till markavvattning inom 
Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun, daterad 21 februari 2022 
Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om dispens för och tillstånd till 
markavvattning inom Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun, daterad 31 januari 2022 
Mark- och miljödomstolens hänvisning av överklagandet till regeringen, daterat 5 november 2020 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Regeringskansliet 

Miljödepartementet 

103 33 Stockholm 

m.registrator@regeringskansliet.se 

(Yttrande och beslut) 

 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

  

mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
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§ 26 

Information om Solör 
Vår beteckning: KS/2020:62 - 055 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens anser att Lars Murling (K) och Bengt-O Petersson (K) är jäviga i frågan som 
handlar om Solör. 

2. Björn Sandberg (SD) är justerare på denna punkt. 
3. Kommunstyrelsen avvisar det förlikningsbud som kommit från motparten. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Kommunstyrelsens anser att Lars Murling (K) och Bengt-O Petersson (K) är jäviga i frågan som handlar 
om Solör. 
 
Björn Sandberg (SD) är justerare på denna punkt. 
 
Kommunstyrelsen avvisar det förlikningsbud som kommit från motparten. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att Lars Murling (K) och Bengt-O Petersson (K) är 
jäviga i frågan som handlar om Solör och finner att den gör det. 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att Björn Sandberg (SD) justerar denna punkt och 
finner att den gör det. 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att avvisa det förlikningsbud som kommit från 
motparten och finner att den gör det. 
 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om nuläget i frågan om Solör och vad som är på gång. 
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§ 27 

Övriga frågor 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor anmäldes vid dagens sammanträde. 
 

 

 


