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Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Amf 4, Anna Videbris 2022-03-14 FM2022-7929:1 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

FIHM, Erica Axell, 08-562 816 27 

exp-fihm@mil.se 

                  

Föreläggande om försiktighetsmått avseende 

undervattenssprängning v212 i område 8, Bjurshaga, 

Haninge kommun 
      

       

         

Beslut 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) förelägger Försvarsmakten (FM), 

org.nr. 202100-4615, att vidta följande försiktighetsmått vid genomförande av 

undervattenssprängningar i område 8, Bjurshaga v213 (den 29-30 mars 2022): 

1. Om inte annat framgår av nedan angivna försiktighetsmått ska 

verksamheten utföras i enlighet med anmälan. 

2. Omfattande fiskdöd eller andra avvikelser som bedöms medföra risk för 

negativ påverkan på naturmiljön ska omgående anmälas till FIHM. 

3. Särskild försiktighet med avseende på förekomst av marina däggdjur samt 

sjöfågel ska vidtas genom okulär genomsökning av området inför varje 

sprängning. 

Bakgrund 

Anmälan om sprängning i vatten inkom till FIHM från Amfibieregementet den 14 

mars 2022. Av anmälan framgår huvudsakligen följande. Anmälan avser 2 

laddningar á 300 kg hexatonal med bottendetonation. Det sprängområde som ska 

nyttjas är sprängområde 8, Bjurshaga, i Haninge kommun. Verksamheten 

planerades först till ett område på västkusten, men den kunde dock inte 

genomföras, se beslut FIHM2022-68-7, och flyttades därför till Stockholms län. 
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Verksamheten är planerad att genomföras den 29-30 mars 2022 och kommer att 

genomföras dagtid.  
 

FM anger att följande försiktighetsåtgärder har genomförts eller kommer att 

genomföras. 

 Kartanalys. 

 Akustisk varning - sändning med ekolod.  

 Bulleralstrande åtgärder - körning med båt i området.  

 Övervakning/spaning efter däggdjur och fåglar i området. 

 

Skäl för beslut 

Bedömning 

Den valda tidpunkten tangerar en period i området då den biologiska aktiviteten 

ökar kraftigt.  

Länsstyrelsen har i tidigare ärenden ansett att dessa övningar bör förläggas till 

tidpunkter på året då de kan förväntas ge så liten skada som möjligt för 

naturmiljön, främst med avseende på djurlivet. I aktuellt område är lämpliga 

tidpunkter för övning november till februari. 

FIHM gör bedömningen att verksamheten kan genomföras under förutsättning att 

det sker i enlighet med inlämnat underlag och de av FIHM angivna 

försiktighetsmåtten.  

FIHM vill understryka vikten av att övningar fortsättningsvis planeras till 

perioder då den biologiska aktiviteten generellt är lägre (november till februari). 

Hänvisar till skrivelse dnr FIHM2020-545-1. 

FIHM vill omgående bli informerad i de fall avvikelser som kan orsaka olägenhet 

för miljön inträffar.  

Tillämpliga bestämmelser 

Detta beslut har fattats med stöd av 2 kap. 4 § miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 11 kap. 9 a § samt med hänvisning till 2 kap. 2, 3, 6-7 §§ miljöbalken 

och 23 § 2a p. förordning (1998:1388) om vattenverksamheter. 
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Detta beslut har fattats av tjf försvarsinspektören för hälsa och miljö  

Robert Öjermark. I den slutliga handläggningen har dessutom miljöjurist Camilla 

Lindholm deltagit och som föredragande senior inspektör Erica Axell. 

 

 

 

Robert Öjermark 

  

Erica Axell 

 

 

 

 

 

Sändlista 

FM 

 

För kännedom 

Amf 4 (2 ex, avsett för Christoffer Blohm och Anna Videbris) 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (via fredrik@sfpo.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

veckor från den dag mottagaren tog del av detta beslut. 

 


