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Overklagande ifråga om tillstånd enligt miljöbalken till militär
verksam het i n om Göteborgs skärg årdsskj utfält, Göteborg s
kommun

Du hat övetklagat ett beslut av Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Västta Götalands län den 21 decemb er.201,0 om tillstånd

enligt milj öbalken för Göteborgs skätgåtdsskjutfilt.

För kännedom och eventuellt ytttande ovetsänds kopia av skrivelse från

Försvarsmakten den25 april 2018.

Eventuella yttranden i drendet böt ha kommit in till Regeringskanslieg Miljö-
och energidepartementet, senast den 6 iuni 2018. Efter detta datum kan

ärendet komma att avgötas på befinttigt undedag.

_/
,/-{/ Jan Gutman

dep artements s ekr etetare

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 16 29
Webb: www. regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: m. reg istrato r@ rege ri n g ska n s I iet. se
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Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.

Niir du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framftir rubriken på e-postmeddelandet.
Detta står ftlr att avsåindaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information
enligt offentlighets- och sekretesslagen(2}09:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar
den information som man skickar via e-post och det sker ftir att såikerställaatträtt information når behörig
person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.

When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the

headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message

does not contain classified information.
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Milj öprö vni ngs enheten

Vårt tjänsteställe, handläggare

F Borgh, folke.borgh @mil.se

Yttrande
Datum

2018-04-25
Beteckning

FM2017-14135:7 Sida 1 (6)

Er beteckning

20l2l0002llMe

Vår föregående beteckning

Ert datum

2018-02-20

Vårt föregående datum

Overklasande av tillståndsbeslut ftir Götebores
skäreårdsskiutfält

Försvarsmakten får i anledning av remissytfranden över komplettering i åirendet

anföra följande.

Försvarsmakten noterar inledningsvis att Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, och
Försvarsinspektören för miljö och hiilsa inte har några synpunkter eller erinringar
i anledning av komplettering av ansökan. Miljö- och klimatn?imnden i Göteborgs
stad har avstått från att yttra sig.

I övrigt finner Försvarsmakten skäl att bemöta övriga yttranden som följer.

Bemötande av remissyttranden

Havs- och vattenmyndigheten 2018-01-10

Myndighetens håinvisning till påverkan på Natura 2000-området förefaller bygga
på en missuppfattning. Den enda påverkan förutom skottbuller som kan
förekomma avser riskområde och en mycket begråinsad del av skjutområde för
skjutning med tung kulspruta 12/ mm fran skjutplats på eller båt vid Lilla
Rävholmen. Tiden för verksamhet med tung kulspruta åir begråinsad till högst 15

skjutdagar om året. För övriga typer av förekommande vapen och ammunition åir

riskonrådet betydligt mindre, liksom området för skottbuller, och påverkar inte
Natura 2000-området. Försvarsmakten har med håinvisning till förordningen
(1998:1252) om områdesskydd, 17 $, förutsatt att informationen om området och
i bevarandeplanen bygger på en noggrann inventering av området och d2irmed lir
titlräcklig som utgångspunkt för bedömning av risker för skyddsvlirdena.

Postadress

Försvarsmakten

107 85 Stockholm

Besöksadress

Lidingövägen 24

Telefon

08-788 75 00

Telefax

08-788 77 78

E-post, lnternet

exp-hkv@mil.se

www.forsvars m akten. se
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Avstånden från s$utområdet till i bevarandeplanen angivna artspecifika områden

framgår av friljande tabell.

Av tabellen ovan framgår att avståndet avseende angivna områden för s?il N 2 - 4
km. Med dessa avstånd bedömer Försvarsmakten att risken för störning av

skottbuller blir marginell eller obefintlig. Havs- och vattenmyndigheten nämner

också att området åir mycket populiirt för det rörliga friluftslivet, varmed rimligen
avses trafik med fritidsbåtar med förtöjning och landstigning på oar. Det rörliga
friluftslivet pågår som mest intensivt under semesterperioden, dvs. fran

midsommar till mitten av augusti, och sammanfaller diirmed med uppehållet i
s$utverksamheten. Denna verksamhet torde håir utgöra en betydligt större risk för
påverkan ?in skottbuller från Försvarsmaktens verksamhet, som för tung kulspruta

i medvind (nordnordvästlig) kan uppgå till ca 60-65 dBAI. Denna verksamhet ä
begriinsad till högst 15 dagarlfu. Övriga vapentyper ger lägre ljudnivåer.
Försvarsmakten delar diirför inte WSP generella bedömning i kompletteringen av

MKB 2017-11-03 att övningar intill Natura 2000-området grlins bör undvikas

under hela augusti.

I fråga artskydd och tåglar h2invisar Försvarsmakten till den siirskilda

inventeringen i kompletteringen av ansökan, och bedömningen diir att

PIats Art Avstånd till riskområdenas
yttre sammanlagda
områdesgräns

Lökholmen Strandpadda, Fisktiirträ,
Tornfalk

Ca 300 m

Måvholmen Fisktärna Ca250 m
Inre Tistlarna Knubbsil, Fisktåirn&,

Tobisgrissla
Ca4 km

Yttre
Tistlarna

Tobisgrissla Ca5 km

Dödeskärs flu Knubbsä1 Ca2,5 km
Bräcke skären Knubbsäl Ca zkm
Nordre Skäret Knubbsåil Ca2,5 km
Aveskdren Vitkindad gås, Tobisgrissla Ca 4,5 km
Stora
Stenskrir

Fisktärträ, Tobisgrissla Ca 1,5 km

Lilla Stenskzir Fisktiirna Ca 1,5 km

Skarholmen Tornfalk Ca3km
Kungsö Tornfalk Ca2,7 km
Valö Tornfalk Ca4,2 km

Fiordholmen Tornfalk Ca5,5 km
Kalvholmen Tobisgrissla Ca 3,5km
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Försvarsmaktens verksamhet inte bedöms påverka arternas lokala bestånd
negativt (Försvarsmaktens skrivelse 2017-11-10, FM2017-t4135:3, med
underbilaga till komplettering av MKB 2017-11-03, Sammanfattning sid 30-31). I
fråga om tumlare.kan Försvarsmakten efter att ha tagit del av tillgiingligt
underlag, bl. a. Atgåirdsprogram för tumlare 2008, inte se att den sökta
verksamheten kan inneblira risk av betydelse för arten. Undervattensljud fran
Försvarsmaktens verksamhet avser hiir enbart propeller- och möjligen motorljud
från bevakningsbåten, att jämföra med den omfattande civila båt- och
fartygstrafiken i området. En av huvudfarlederna till Göteborgs hamn går såsom
framgår av karta, figur 6, sid 14 i Komplettering av MKB 2017-11-03 (WSP),
från utsjöfyren Trubaduren norrut och passerar Vinga sand väster om
skjutftiltsområdet mellan Galterö och Buskiir. Av kartan framgår även tydligt att
riskområden i vissa fall berör farleden, vilket såsom angetts i tillståndsansökan
innebiir uppehåll i pågående skjutverksamhet vid passage av båtar och fartyg.
Rutinerna ?ir sedan l2inge viil kåinda av Sjöfartsverket Lotsområde Göteborg, lokal
sjöfart och till stor del även fritidsbåtägare.

Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2018-01-19

Försvarsmakten hlinvisar i fråga om liinsstyrelsens synpunkter till vad som anförts
ovan under Havs- och vattenmyndigheten. Försvarsmakten förutsätter att
noggrann inventering tidigare giorts av fågellivet i Natura 2000-området, och
inventeringen har d2irför koncentrerats till det område som beröras av
skjutverksamheten. Inventeringen och den efterföljande riskbedömningen anger
att den sökta verksamheten inte bedöms påverka arternas bestand negativt.
Försvarsmakten bedömer att detsamma gäller inom Natura 2000-området,
eftersom skottbullemivåerna dåir på l?ingre avstånd blir lägre.

I fråga om miljökvalitetsnormer delar Försvarsmakten bedömningen att frågan får
följas inom ramen för egenkontrollprogram. Såsom Försvarsmakten tidigare
anfört torde det dock vara mycket svårt att utskilja eventuell påverkan av
Försvarsmaktens verksamhet från påverkan från omfattande fartygs- och båttrafik
i området samt utflöde fran Göta älv.

Naturvårdsverket 2018-0I-24

Verkets förslag om skjutftirbud under april, maj och hela augusti innebiir att
nödv?indig övningsverksamhet inte kan bedrivas under fem månader av året. Det
åir inte acceptabelt för totalförsvarsintresset utifrån regeringens inriktningsbeslut
2017-12-18, Fö20l7l0I724lIvIF'I, som bl. a. bygger på riksdagens beslut i
anledning av prop. 20l4ll5:L09, Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar
2016-2020. Den beslutade inriktningen mot ökad övningsverksamhet kan inte
innehållas för förbandsenheter med behov att öva i sklirgårdsmiljö på västkusten.
Såsom framgår redan av miljöprövningsdelegationens motivering i det
överklagade beslutet iir Göteborgs sklirgårdsskjutf?ilt det enda kvarvarande
området på västkusten diir militåir övningsverksamhet med skarp ammunition kan
genomföras i kust- och skiirgårdsmiljö efter tidigare aweckling av fasta
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kustförsvarsanläggningar med tillhörande markområden och skjutf?iltet Ramsvik i
Sotenäs kommun.

Såsom anförts ovan i bemötande av yttrandena från Havs- och vattenmyndigheten
och L?insstyrelsen i Västra Götaland bedöms verksamheten inte innebåira att arters
bestand påverkas för fåglar, sälar och tumlare. Försvarsmakten kan såsom angetts
ovan inte se något behov av ytterligare fågelinventering inom Natura 2000-
området. Försvarsmakten noterar också att de i Natura 2O0O-hiinseende angivna
fågelarterna av Naturvårdsverket beskrivs som inte uttalat störningsk2insliga.

Även Naturvårdsverket anför att Försvarsmaktens verksamhet bör törbjudas
under hela augusti med h?invisning till det rörliga friluftslivet. Försvarsmakten
finner instiillningen i denna del svårförståelig. Såsom angetts ovan torde det
rörliga friluftslivet, i detta fall båtburet med olika öar som måI, vara mer störande
för djurlivet ?in skottbuller från Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten
erinrar om att rörligt friluftsliv åir mycket frekvent inom sjiilva skjutf?iltsområdet
på Stora Rävholmen och Galterö under verksamhetsupphållet. Enbart på Klinsö
g?iller generellt tillträdesförbud. Försvarsmakten har inget behov av landstigning
på öar utanför det angivna skjutf?iltsområdet och har inte heller något behov att
framföra bevakningsbåt för skjutftiltet i nåirheten av öar och skåir inom Natura
2000-området. Det finns dlirför inget behov av villkor om landstigning och
slikerhetsavstånd för Försvarsmaktens båtar, såirskilt som motsvarande reglering
helt saknas för rörligt friluftsliv. Naturvårdsverket synes h?ir ha missuppfattat
innebörden av tillstandsansökan och det överklagade beslutet. 81. a. har
Försvarsmakten inte yrkat tillstånd till verksamhet hela augusti, men våil fr.o.m.
15 augusti.

Siirskilt om Natura 2000-prövning

Försvarsmakten delar utifrån kompletteringen av MKB inte Naturvårdsverkets
bedömning att prövning krävs enlig 7 kap 28 $ miljöbalken för att tillåta
verksamhet under april och maj. Försvarsmakten vill hlir även håinvisa till
övergångsbestämmelsen till 7 kap 28a $ miljöbalken, eftersom verksamheten
otvetydigt påbörjats före 2001-07-01. Naturvårdsverket berör inte tillämpning av

övergångsbestämmelsen i sitt yttrande, trots att det ?ir väl kiint att den militlira
verksamheten i området har pågått sedan 1939.

Om regeringen ändå skulle finna behov av prövning enligt 28a $ iir
Försvarsmaktens inståillning i andra hand att tillstånd kan liimnas med tilliimpning
av 28 b $. Utredningen i iirendet visar att det inte uppstår risk för skada på
livsmiljön, eller risk för skada som kan försvåra bevarandet av skyddade arter
inom Natura 2000-området.

Göteborgs stad, kommunstyrelsen 2018-01-24

Försvarsmakten finner kommunstyrelsens uppfattning om att verksamheten bör
upphöra anmärkningsvåird mot bakgrund av riksdagens och regeringens beslut om
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Försvarsmaktens inriktning, organisation och verksamhet. Frågan om
bebyggelseutveckling regleras i BPL och förutsätter i detta fall en fördjupad
översiktsplan dåir de olika intressena redovisas och awägs, inte minst i fråga om
riksintressena, diir totalförsvarets militiira del iir ett väsentligt inslag.
Liinsstyrelsen har hiir en väsentlig ro11. I fråga om övrig påverkan h?invisar
Försvarsmakten till vad som anförts ovan under Havs- och vattenmyndigheten,
Låinsstyrelsen i Väsffa Götaland och Naturvårdsverket.

Göteborgs stad, stadsdelsnämnden Vdstra Göteborg 2018-01-15

Försvarsmakten förutsätter att kommunstyrelsen företräder staden. Argument som
framförs av stadsdelsnlimnden beträffande ökad turism i området stöder
Försvarsmaktens ovan angivna bedömning om risk för påverkan på Natura 2000-
området. Försvarsmakten noterar i övrigt stadsdelniimndens bedömning om behov
av ökad och förbättrad information om skjutverksamhet, och ser över
möjligheterna till utveckling i den delen.

Särskilt om nyttjandet av Göteborgs skärgårdsskjutftilt

Tillståndsansökan ingavs 2008-06-23. Låinsstyrelsens miljöprövningsdelegation
meddelade beslut i åirendet 20l0-12-2L Efter överklagande överlåimnade mark-
och miljödomstolen iirendet med eget ytfande till regering en 2012-01 -04.

Hovrätten för Västra Sverige meddelade i utslag 2009-05-18, fastståillt av Högsta
Domstolen i beslut 2010-03-19, att K?insö utgör samf?illd mark till Briinnö by och
inte tillhör staten. Fortifikationsverket (FORTV) ansökte 2013-10-27, efter
resultatlösa förhandlingar med samfåilligheten och berörda vattenägare, om
expropriation av äganderätt till Klinsö med tillhörande vattenområde, samt
nyttjanderätter till visst annat samfällt vattenområde och vissa enskilt ägda

vattenområden för riskområde. Dessförinnan hade samftilligheten annonserat ut
K?insö till försåiljning på öppna marknaden med ett angivet lägsta pris om 100

milj kr. Dåirefter har en tillftillig överenskommelse tråiffats med
Briinnösamftilligheten om nyttjanderätt till Kåinsö med tillhörande vattenområde.

Frågan om att nyttja samf?illt eller enskilt ägt vattenområde som riskområde har
tidigare inte ifrågasatts, sannolikt av historiska skiil med utbyggnaden av de fasta
kustförsvarsanläggningarna med början redan 1939 och övningar med och vid
dessa dåirefter. Först vid ett möte med Briinnö samfiillighetsförening i december
2012 ifrägasattes rätten att anviinda enskilt eller samfiillt vattenområde som
riskområde, dvs efter miljöprövningsdelegationens beslut och nåir iirendet redan
överlämnats av mark- och miljödomstolen till regeringen.

Nytdanderätten med upplåtelse av Stora Rävholmen för ett begriinsat antal
skjutdagar har sedan lang tid reglerats i avtal med samf?illigheterna på Styrsö och
Donsö, dock utan att tidigare reglera nytdanderätt till vattenområde som
riskområde. För markområdet Stora Rävholmen och de samf?illda och enskilda
vattenområden som kan beröras av riskområde fran Lilla och Stora Rävholmen
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ingicks nyttjanderättsavtal av Fortifikationsverket med Styrsö Sörgårds skifteslag
och Donsö Bys samf?illighetsförening 2015-08-31, och Vrångö
samf?illighetsförening 2016-01-01. För en mindre del av riskområde fran Kåinsö

ingicks nytdanderättsavtal med Västkuststiftelsen 2016-03-lI.

Detta innebiir innan tillstånd till expropriation och förhandstillträde meddelats att
skjutning med skarp ammunition på Galterö och Stora Stfuholmen inte kan
genomföras, och att skjutning på Kiinsö enbart kan genomföras i begr?insad
omfattning med ett begråinsat riskområde. S$utning på Lilla och Stora
Rävholmen kan genomföras på sarnma sätt som tidigare. Eftersom
nyttjanderättsavtalet för Stora Rävholmen enbart avser 25 skjutdagar/år har
skjutverksamheten i avvaktan på expropriationstillstånd och förhandstillträde i
praktiken har kunnat genomföras endast i begråinsad omfattning. Begråinsningana
innebiir en allvarlig påverkan på Försvarsmaktens möjligheter att klara kraven på
ökad övningsverksamhet enligt regeringens ovan nåimnda beslut 2017-12-18 om
inriktning av Försvarsmaktens verksamhet, Fö20171011241MFI. I sin rapport till
regeringen 2018-02-22, Tillvåixt för ett starkare försvar, FM2015-13192:15, anger
Försvarsmakten med utgångspunkt i inriktningsbeslutet att utbildningskapaciteten
på västkusten behöver utökas. Det iir diirför angeliiget att tillstand för
verksamheten och expropriation meddelas snarast möjligt.

Weinmann, Lina

Chef för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet

Handlingen drfaststdlld i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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