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(RE)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 
Försvarsinspektören 
för hälsa och miljö 
107 85 Stockholm 

Tegeluddsvägen 100 08-788 75 00 08-5628 16 86 exp-fihm@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

SSS, Magnus Westerlund, 
magnus.e.westerlund@mil.se 

2021-09-20 e-post 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

FIHM, Rebecca Enroth, 08-562 816 77,  
exp-fihm@mil.se 

                  

Föreläggande om försiktighetsmått avseende ändring av 
undervattenssprängning under övningen Northern Coast 21, 
Ravlunda skjutfält, Simrishamn kommun 
      

       
         

Beslut 

Försvarsmaktens, org.nr. 202100-4615, anmälan om ändring avseende 
undervattenssprängning under övningen Northern Coast 21, vid Ravlunda 
skjutfält den 20 september 2021 föranleder inte någon åtgärd från 
Försvarsinspektören för hälsa och miljös (FIHM) sida. Den anmälda åtgärden kan 
således genomföras under förutsättning att den görs i enlighet med inlämnat 
underlag. 

FIHM erinrar om att föreläggande daterat den 26 juli 2021 fortsatt gäller. 

Bakgrund 

Anmälan om sprängning i vatten inkom till FIHM från FM genom Sjöstridsskolan 
(SSS) den 22 juni 2021. Anmälan avser 10 stycken laddningar à 1 kg 
laddningsvikt inom 0-2 nm ut från Ravlunda skjutfält, inom det normala 
riskområdet för skjutfältet. 

Anmälan om ändring inkom per e-post den 20 september 2021. Av ändringen 
framgår att det finns behov av att tre av de tio sprängladdningarna ska kunna 
detoneras längre ut. Enligt telefonsamtal den 20 september ska sprängningarna 
ske inom 0-10 nm. Vid ytterligare komplettering per telefon den 20 september 
2021 framkom att verksamhetsutövaren inte känner till något särskilt skyddsvärt 
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naturområde inom det sökta verksamhetsområdet och att hänsyn kommer att tas 
till kända fornlämningar. 

Skäl för beslut 

Bedömning 

FIHM gör bedömningen att den anmälda ändringen såsom den beskrivits i 
anmälan är godtagbar, och föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
tillsynsmyndighetens sida. 

Tillämpliga bestämmelser 

Detta beslut har fattats med stöd av 2 kap. 4 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 11 kap. 9 a § och 26 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) samt med 
hänvisning till 2 kap. 2, 3, 6-7 §§ miljöbalken och 23 § 2a p. förordning 
(1998:1388) om vattenverksamheter. 

 
 
 
 
Lena Orbelius 
tjf försvarsinspektören för hälsa och miljö   

Rebecca Enroth 
senior inspektör 

 
 
 
 
Sändlista 
FM 
 
För kännedom 
MarinB (avsett för Pia Kamm)  
SSS (avsett för Magnus Westerlund) 
Havs- och vattenmyndigheten 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Sveriges Fiskares Producentorganisation (via peter@sfpo.se) 
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Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till regeringen, men skickas till Försvarsinspektören 
för hälsa och miljö, 107 85 Stockholm.  

Ange vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs samt vilket stöd 
som åberopas för ändringsyrkandet. Skrivelsen ska vara undertecknad. 

För att överklagandet ska kunna prövas ska det ha inkommit till FIHM inom tre 
(3) veckor från den dag mottagaren tog del av detta beslut. 
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