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Minnesanteckningar Skjutfältsråd Tofta skjutfält
Datum:
Antal deltagare:
Lokal:
Förtäring:

2019-11-14
82st
Suderbys Herrgård
Kaffe/the och bulle

1. C P 18 hälsade alla välkomna
C P18 informerade om syftet med skjutfältsrådet och att P18:s intention är att
hålla skjutfältsråd två gånger per år.
Kort presentation av föredragande under kvällen.
2. Presentation av miljötillståndet för Tofta skjutfält
Kortfattad information om status för miljötillståndsprocessen presenterades
av miljöhandläggare.
Ett antal processer så som skyltning, utredning av vibrationer och
luftstötsvåg, byggande av bullervall och arkeologisk utredning bedrivs i
enlighet med tillståndets villkor. Försvarsmakten inväntar yttrande från markoch miljödomstolen under 2020 för beslut av regeringen.
3. C Tofta Ö/S presenterar verksamheten 2020
C Ö/S gick igenom aktuella infarter till skjutfält samt skyltning och
poängterade vikten av att läsa skyltarna - när fältet är stängt för allmänheten
är det förenat med livsfara att beträda.
C P18 kompletterade också med att detta är förenat med brott mot
skyddslagen.
Vidare presenterade C Ö/S planerad verksamhet och tider där fältet är öppet
för allmänheten under första halvåret -20.
4. Presentation av metoder för informationsspridning
Kommunikatör presenterade kanaler för informationsspridning. Vidare
konstaterades att Facebook når flest personer samtidigt som Försvarsmakten
på Gotland har ett stort medialt intresse. Frågan ställdes om hur man vill bli
kommunicerad med, där förslag som sms-tjänst och e-post lyftes upp som
område att utveckla.
5. Information Fortifikationsverket
Fortifikationsverkets informerade om deras roll som fastighetsägare. De
presenterade också utvecklingen inom regementsområdet samt arrenden på
skjutfältet.
6. Information från Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Inspektören presenterade deras syfte och roll som tillsynsmyndighet. De är
anställda av Försvarsmakten men i sin tillsynsroll är de underställda
regeringen.
7. Information från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen informerade kortfattat om sina uppdrag och roller, bland annat
att bevaka riksintresse, fornlämningar, natur/miljö och även buller.
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8. Information från Region Gotland
Region Gotland ser positivt på Försvarsmaktens utveckling på Gotland men
är bekymrade över restriktionerna som följer av riksintresset. De beskriver
kortfatta den dialog som nu hålls med Försvarsmakten gällande
påverkansområdet.
9. Information från Sektionen för fysisk planering HKV
Sektionen presenterade syftet med riksintresse. Riksintresse är ett sätt för
staten att bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom
samhällsplaneringen. Vidare informerades om myndighetens process för att
besluta om påverkansområde. En ökning av störningskänslig bebyggelse
inom påverkansområdet kan medföra begränsningar av Försvarmaktens
verksamhet, vilket skulle medföra påtaglig skada på riksintresset. Inom
påverkansområdet behöver därför regionen, länsstyrelsen med flera tillsända
Försvarsmakten de ärenden som berör samhällsplanering för att möjliggöra
en bevakning av riksintressets värden.
Sektionen beskrev också den analys över påverkansområdet som sker i dialog
med Region Gotland.
10. Frågestund
Sammanfattning av frågor:
Fråga
Störningskänslig bebyggelse?
Ersättningsbyggnad(om man river sitt
hus och bygger nytt)?

Skylta påverkansområdet?
Möjliggöra generationsskiften?
Uppfattning om att Försvarsmakten
”gömmer” sig bakom lagstiftningen,
hur ställer ni er till det?

Går det att införa liknande servitut
dvs. att man får möjlighet att bygga
inom påverkansområdet men med
vetskap att det bullrar?
Byggen som inte bygglovspliktiga?

Svar
Boende, skolor och äldreboenden.
Att riva och bygga ett nytt med
motsvarande storlek och standard så
har vi inga synpunkter eftersom det
inte innebär en tillkomst av
ytterligare störningskänslig
bebyggelse.
Inga planer på det.
Försvarsmakten har ingen möjlighet
att göra undantag för någon fastighet.
Vi vilar inte på lagstiftningen bara
utan vi jobbar med regionen, som
inte är vanligt förekommande på
andra ställen, samverkansarbete för
att komma framåt är unikt.
Det är inte Försvarsmaktens beslut
att fatta.

Om en åtgärd ej är bygglovspliktig
så kan inte Försvarsmakten ställa
krav. Vissa åtgärder som generellt är
bygglovsbefriade, t.ex. att sätta upp
solpaneler på fasad, är dock
bygglovspliktiga inom
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Vad gäller inom område med
detaljplan?
Hur ser det ut med PFAS,
provtagning har gjorts på fastigheter i
anslutning till skjutfältet men inte
återrapporterats?

påverkansområden.
Beslutade detaljplaner har inte
Försvarsmakten något att erinra om.
Fortifikationsverket har provtagit
vissa närliggande fastigheter. Inga
vattentäckter har indikerat påverkan
av PFAS. Försvarsmakten
återkommer med resultat för specifik
fastighet.

11. C P18 tackade alla för deltagande och avslutade mötet.
Alla föredraganden stannade ytterligare för att svara på frågor.

Miljöhandläggare

