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Yttrande angående Försvarsmaktens ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid 
Veckholms skjutfält, Enköpings kommun, dnr. 551-
10605-08

Naturskyddsföreningen Enköping har följande ståndpunkt:

Militärens tillståndsansökan för sagda verksamhet visar en planerad utökning som 
är mycket omfattande, otillräckligt utredd och, med hänsyn till människor och 
natur i området, inte acceptabel.

Mycket omfattande

Ansökan anger ungefärligen en femfaldig ökning av skjutning och sprängning. 
Framförallt sprängningen kommer att ske med mycket större laddningar och 
dessutom i det fria, vilket innebär kraftigt ökade ljudnivåer. En försmak av dessa 
ljudnivåer kom i slutet av april 2011 när militären utförde sprängningar i det fria, 
vilket utgjorde ett mycket bryskt uppvaknande, både bokstavligt och bildligt, för 
ortsbefolkningen.

Otillräckligt utredd

Militären säger sig ha gjort matematiska beräkningar av ljudets spridning vid olika 
sorters sprängningar, men Naturskyddsföreningen Enköping ser mot bakgrund av 
ovanstående det vara nödvändigt med prov och/eller demonstrationer så att 
tillståndsprövningen kan stödja sig inte enbart på matematiska beräkningar utan 
på faktiska omständigheter. 

Det tycks heller inte vara taget med i ansökan exakt vilka kemikalier och 
tungmetaller som kommer att släppas ut. Om utländska trupper ämnar använda 
utbränt uran eller vit fosfor vid skjutfältet, vilka möjligheter till insyn och kontroll 
har svenska myndigheter då? 

Det tycks också stå klart att lokalbefolkningen inte i tillräcklig omfattning blivit 
informerade om militärens planer.
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Hänsyn till människor och natur

Lokalbefolkningen kommer att drabbas hårt av en eventuellt ökad verksamhet och 
det är inte enbart boende i Enköpings kommun utan påverkan kommer att vara 
vidsträckt i såväl tid som rum.

Ansökan avser ett kraftigt utökat antal dagar för skjutningar och sprängningar, 
vilket innebär att stora områden kan komma att avstängas under större delen av 
året. Dessa områden innefattar naturreservat samt andra skyddsvärda områden, 
som alltså inte bara riskerar att drabbas av bullerstörningar och utsläpp utan även 
blir avspärrade under långa perioder, vilket får mycket negativa konsekvenser för 
turistnäring och friluftsaktiviteter.

Inte acceptabla omständigheter

De omständigheter som främst talar emot att tillstånd ska bifallas är i korthet

• Buller och oljud som åsamkar främst lokalbefolkningen stora besvär. 

• Ökade utsläpp och spridning av skadliga kemikalier och metaller som 
under oöverskådlig tid framöver förgiftar Mälaren, som är 
dricksvattenkälla för miljontals människor.

• Hinder för friluftsaktiviteter och turism i natursköna och skyddsvärda 
områden. 

• Hinder för yrkesverksamhet i området.

Önskemål från Naturskyddsföreningen Enköping

1. Militären visar upp modellberäkningar av ljudets spridning vid olika 
sprängningar, men Naturskyddsföreningen Enköping finner mot bakgrund 
av ovanstående det vara nödvändigt med prov och/eller demonstrationer så 
att tillståndsprövningen kan stödja sig inte enbart på teorier utan gärna på 
faktiska av beslutsfattarna upplevda erfarenheter. 

2. Vi önskar också se detaljerade specifikationer och gränsvärden för de 
kemikalier och tungmetaller som kommer att släppas ut och även var inom 
området detta kommer att ske.

På styrelsens uppdrag
Henrik Sundström
Ordförande Naturskyddsföreningen Enköping
Postbox 186, 745 23 Enköping
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