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2017/18:20 Försvarsmaktens sanering av PFAS
Högfluorerade kemikalier, PFAS, är extremt svårnedbrytbara i naturen, och
många är bioackumulerande och giftiga. Att dricka vatten med höga halter av
PFAS kan ha negativa effekter på sköldkörteln, levern och immunförsvaret.
PFAS har hittats i dricksvatten på flera platser runt om i landet. En utredning
gjord i regeringskansliet (M2015:B) konstaterar att den främsta källan till
PFAS-föroreningarna är brandskum. PFAS-ämnen har hittats i vattnet vid flera
av försvarets flygplatser och övningsfält bland annat i Kallinge, Tullinge,
Halmstad och Uppsala. Samma utredning kom till slutsatsen att det finns stort
behov av att öka samverkan mellan myndigheter och kommuner för att
kartlägga och åtgärda förorenade områden. Utredaren lyfte särskilt
Försvarsmakten och Fortifikationsverket som centrala aktörer med stort ansvar.
Dock vittnar flera kommuner om att man har haft svårt att få en fungerande
dialog och samarbete med Försvarsmakten. I vissa fall har Försvarsmakten
medgett att den verksamhet man bedrivit lett till föroreningar av PFAS och
bistått i reningsåtgärder. I andra kommuner har Försvarsmakten inte ens varit
beredd att samarbeta med kommunens tjänstemän för att genomföra prover av
mark och vatten för att undersöka källor, omfattning och spridning av giftiga
ämnen. Sådana undersökningar är lika viktiga som självklara vid alla
verksamheter där föroreningar påträffas. Att en statlig myndighet inte är villig
att samarbeta med en kommun för att skydda miljö och människors hälsa är
uppseendeväckande.
Kort sagt har Försvarsmaktens agerande i frågan varit inkonsekvent och lämnar
en hel del övrigt att önska. I ett tidigare svar på en skriftlig fråga svarade
försvarsministern: ”Det viktigt att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan
av myndighetens arbete.” Denna ambition tycks inte få genomslag i
Försvarsmaktens agerande vad gäller samarbete med alla kommuner.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder har regeringen vidtagit, eller ämnar vidta, för att påskynda och
förbättra samarbetet med kommuner för att kartlägga och åtgärda föroreningar
från PFAS i anslutning till Försvarets verksamheter och anläggningar?
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Kristina Yngwe (C)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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