
Frågor och svar – ansökningar om expropriation i Göteborgs skärgård 
 
 
Hur länge har det funnits militär verksamhet på Känsö och i södra skärgården? 
Verksamheten i skärgården har pågått sedan 1930-talet med omfattande ökning av verksamheten 
under och efter andra världskriget i och med etableringen av KA 4 och ett antal fasta kustbefästningar 
till skydd för inloppet till Göteborg. 
 
Äger inte staten Känsö redan? 
Nej, enligt en hovrättsdom är Brännö bys samfällighetsförening ägare till fastigheten Brännö S:86 
(Känsö) och inte staten. Domen vann laga kraft 2010. Innan hovrättens dom var den allmänna 
uppfattningen att staten var ägare. I dag har staten ett arrendeavtal med samfällighetsföreningen.  
 
Hur vanligt är det med expropriation (tvångsinlösen) på grund av försvarsändamål? 
Det är ovanligt. Den senaste ansökan gjordes 2008 och gällde Försvarsmaktens möjlighet att kunna 
avlysa vissa områden i samband med skarpskjutningar vid Boden södra skjutfält. Regeringen lämnade 
tillstånd 2010 men ärendet gick aldrig så långt som till expropriation. I stället kom parterna överens 
om ett markbyte. Före detta ärende hade ingen expropriation gjorts på decennier. 
 
Känsö är till salu – vad betyder det för Försvarsmakten? 
För Försvarsmakten ändrar det ingenting. Vårt behov att kunna använda Känsö långsiktigt, kvarstår.  
 
Varför lämnas samtidigt en ansökan om expropriation för att få avlysa områden? 
Det är viktigt för Försvarsmakten att veta att man kan öva och skjuta även i fortsättningen i Göteborgs 
södra skärgård. Det handlar om att kunna lägga riskområde vid skarpskjutning över enskilt ägt 
vattenområde vid de tillfällen när sådan skjutning pågår från någon av öarna Galterö, Stora 
Stårholmen, Känsö, Lilla och Stora Rävholmen. 
 
Vad har hänt med den ansökan om miljötillstånd som Försvarsmakten lämnat in för skjutfältet? 
Länsstyrelsen meddelade beslut 2010, som efter överklagande nu ligger hos regeringen för beslut. 
 
Vad gör Försvarsmakten för att lindra miljökonsekvenserna i Göteborgs skärgård? 
Försvarsmakten arbetar medvetet med att så långt möjligt lindra miljökonsekvenserna i den ömtåliga 
skärgårdsmiljön genom planering av verksamheten. Försvarsmaktens huvuduppgift – förmåga till 
väpnad strid – innebär dock att miljöpåverkan, främst genom buller, alltid kommer att förekomma i 
viss utsträckning. 
 
Hur ska man se på antalet ansökta skjutdagar i miljötillståndet? 
Försvarsmakten måste ta höjd för framtida behov. Antalet ansökta skjutdagar är inte kopplat till någon 
ny verksamhet, men i likhet med tidigare år efter andra världskriget till i dag kan mängden skjutdagar 
variera stort mellan olika år. Försvarsmaktens bedömning är att ett normalår kommer vi behöva 
använda betydligt färre skjutdagar än vad miljötillståndet godkänner.   
 
Kommer det hållas stora internationella övningar i området? 
I Göteborgs södra skjutfält kommer Försvarsmakten i första hand öva nationellt och med våra egna 
lokala förband. I Försvarsmaktens uppdrag ingår det också att efter beslut från regeringen, samöva 
med andra länder. Om regeringen beslutar om sådana övningar sker de helt inom ramen för gällande 
miljötillstånd och med Försvarsmakten som miljöansvarig. 
 


