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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltning-
ens förslag till yttrande i bilaga 1 som sitt yttrande och överlämna yttrandet 
till Försvarsinspektören för hälsa och miljö. 

 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 
 
Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening 
som påträffats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare 
kända brandövningsplatsen. Försvarsmakten föreslår att kompletterande ut-
redningar ska utföras under 2021 för att fastställa föroreningens ursprung. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för att fullgöra uppgifterna 
som planläggande myndighet i Botkyrka kommun och att bidra till Botkyr-
kas utveckling vad gäller bostadsförsörjning och arbetstillfällen.  
 
Botkyrka kommun har ett mål om bostadsförsörjning. Samhällsbyggnads-
nämndens mål är att planlägga för 1000 bostäder per år. Riksten detaljplan 6 
är den centrala delen för Riksten med målsättning att tillskapa ca 700 bostä-
der och där bland annat en ny skola med idrottshall, förskola och andra fri-
tidsaktiviteter ingår i planområdet. Det är viktigt att de mål samhällsbygg-
nadsnämnden har satt för detaljplan 6 samt även Riksten som stadsdel kan 
efterlevas. Om föroreningssituationen i grund- och ytvattnet ytterligare för-
värras kanske ambitionerna för stadsdelen Riksten kanske inte går att ge-
nomföra. Försvarsmakten måste inom en snar framtid stoppa föroreningssi-
tuationen i grund- och ytvattnet annars kommer inte ambitionerna för Riks-
tenprojektet kanske inte kunna förverkligas. 
 
Det har gått ett decennium sedan PFAS-förorening upptäcktes i Tullinge 
grundvattentäkt och på f.d. F18. Fortfarande än idag saknas en komplett bild 
över föroreningssituationen och inga åtgärder har ännu vidtagits för att be-
gränsa eller stoppa spridningen av PFAS-föroreningen till yt- och grundvat-
ten. 
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Det krav som bör ställas på Försvarsmakten är att omgående stoppa eller 
begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förorening. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som 
presenteras i ärendet, Bilaga 1. 
 
Ärendet 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-04, utgör 
underlag för beslutet.  
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till yttrande i bilaga 1 som sitt yttrande 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna yttrandet enligt bilaga 1 till 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön. 
 
Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening 
som påträffats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare 
kända brandövningsplatsen. Försvarsmakten föreslår att kompletterande utred-
ningar ska utföras under 2021 för att fastställa föroreningens ursprung. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för att fullgöra uppgifterna 
som planläggande myndighet i Botkyrka kommun och att bidra till Botkyrkas 
utveckling vad gäller bostadsförsörjning och arbetstillfällen.  
 
Botkyrka kommun har ett mål om bostadsförsörjning. Samhällsbyggnads-
nämndens mål är att planlägga för 1000 bostäder per år. Riksten detaljplan 6 är 
den centrala delen för Riksten med målsättning att tillskapa ca 700 bostäder 
och där bland annat en ny skola med idrottshall, förskola och andra fritidsakti-
viteter ingår i planområdet. Det är viktigt att de mål samhällsbyggnadsnämn-
den har satt för detaljplan 6 samt även Riksten som stadsdel kan efterlevas. Om 
föroreningssituationen i grund- och ytvattnet ytterligare förvärras kanske am-
bitionerna för stadsdelen Riksten kanske inte går att genomföra. 
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Försvarsmakten måste inom en snar framtid stoppa föroreningssituationen i 
grund- och ytvattnet annars kommer inte ambitionerna för Rikstenprojektet 
kanske inte kunna förverkligas. 
Det har gått ett decennium sedan PFAS-förorening upptäcktes i Tullinge 
grundvattentäkt och på f.d. F18. Fortfarande än idag saknas en komplett bild 
över föroreningssituationen och inga åtgärder har ännu vidtagits för att be-
gränsa eller stoppa spridningen av PFAS-föroreningen till yt- och grundvatten. 
 
 
Det krav som bör ställas på Försvarsmakten är att omgående stoppa eller be-
gränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förorening. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som pre-
senteras i ärendet, Bilaga 1. 
 
Ärendet 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön. 
 
Förvaltningens förslag till yttrande innebär i korthet att vi anser att Försvars-
maktens föreslagna fördjupade studier kring grundvatten och spridning med 
dagvattenledningar är nödvändiga att utföra för att få kontroll på PFAS-
föroreningarna i Riksten. Förvaltningen anser dock att tidplanen för fortsatta 
utredningar och inte minst åtgärder måste påskyndas. Det har gått ett decen-
nium sedan PFAS-föroreningar på f.d. F18 först upptäcktes och fortfarande 
idag saknas en komplett bild av föroreningssituationen inom området och inga 
åtgärder för att stoppa pågående spridning av förorening från området har hit-
tills vidtagits. 
 
Botkyrka kommun har ett mål om bostadsförsörjning. Samhällsbyggnads-
nämndens mål är att planlägga för 1000 bostäder per år. Riksten detaljplan 6 är 
den centrala delen för Riksten med målsättning att tillskapa ca 700 bostäder 
och där bland annat en ny skola med idrottshall, förskola och andra fritidsakti-
viteter ingår i planområdet. Det är viktigt att de mål samhällsbyggnadsnämn-
den har satt för detaljplan 6 samt även Riksten som stadsdel kan efterlevas. Om 
föroreningssituationen i grund- och ytvattnet ytterligare förvärras kanske am-
bitionerna för stadsdelen Riksten kanske inte går att genomföra. Försvarsmak-
ten måste inom en snar framtid stoppa föroreningssituationen i grund- och 
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ytvattnet annars kommer inte ambitionerna för Rikstenprojektet kanske inte 
kunna förverkligas. 
Förvaltningen ser allvarligt på rådande föroreningssituation på f.d. F18 och de 
konsekvenser som detta kan få för Botkyrka kommuns framtida utveckling. 
 
 
 
Carina Molin   Charlotte Richardsson 
Förvaltningsdirektör  Planchef 
 
 
 



 

YTTRANDE   

2020-09-04 

1 [2] 

SBF/2020:261 
 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt  · Sms 070-348 54 45 · E-post @botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Samhällsbyggnadsförvaltninge0n 

 
Referens 

 
Mottagare 

Carina Molin 
 
 
 
 

 
 
 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
Att. Joakim Persson-Hjelm 
107 85 Stockholm 
 
Via e-post: exp-fihm@mil.se 
 
 

Yttrande angående Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Sö-
dertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön (GL2011-916-57) 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden delar Försvarsmaktens slutsats att det krävs kom-
pletterande undersökningar för att utreda grundvattenströmning, föroreningens 
utbredning och spridningen av föroreningen i dagvattennätet.  
 
Vidare anser Samhällsbyggnadsnämnden att åtgärder måste vidtas omgående 
för att få en komplett bild av föroreningssituationen och att stoppa spridningen 
av förorening från området. Det är av största vikt att den rådande förorenings-
situationen på f.d. F18 hanteras skyndsamt för att inte riskera att påverka Bot-
kyrkas framtida utveckling både vad gäller bostadsförsörjning och arbetstill-
fällen. 
 
 
Bakgrund 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för att fullgöra uppgifterna 
som planläggande myndighet i Botkyrka kommun och att bidra till Botkyrkas 
utveckling vad gäller bostadsförsörjning och arbetstillfällen.  
 
Botkyrka kommun har ett mål om bostadsförsörjning. Samhällsbyggnads-
nämndens mål är att planlägga för 1000 bostäder per år. Riksten detaljplan 6 är 
den centrala delen för Riksten med målsättning att tillskapa ca 700 bostäder 
och där bland annat en ny skola med idrottshall, förskola och andra fritidsakti-
viteter ingår i planområdet. Det är viktigt att de mål samhällsbyggnadsnämn-
den har satt för detaljplan 6 samt även Riksten som stadsdel kan efterlevas. Om 
föroreningssituationen i grund- och ytvattnet ytterligare förvärras kanske am-
bitionerna för stadsdelen Riksten kanske inte går att genomföra. 
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Försvarsmakten måste inom en snar framtid stoppa föroreningssituationen i 
grund- och ytvattnet annars kommer inte ambitionerna för Rikstenprojektet 
kanske inte kunna förverkligas.     
 
 
 
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden delar Försvarsmaktens slutsats att det krävs kom-
pletterande utredningar för att få kännedom om grundvattenströmning, förore-
ningens utbredning och omfattningen av spridningen av föroreningen i dagvat-
tenledningsnätet. Samhällsbyggnadsnämnden anser dock att tidplanen för att 
utreda och att åtgärda PFAS-föroreningarna på f.d. F18 måste påskyndas. Det 
har gått ett decennium sedan PFAS-föroreningar på f.d. F18 först upptäcktes 
och fortfarande idag saknas en komplett bild av föroreningssituationen inom 
området och fortfarande har inga åtgärder vidtagits för att hantera förorening-
arna eller att stoppa pågående spridning av förorening från området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser allvarligt på den rådande föroreningssituat-
ionen på f.d. F18 och på de konsekvenser som uteblivna åtgärder kan få för 
Botkyrkas framtida utveckling vad gäller bostadsförsörjning och arbetstill-
fällen. 
 
Åtgärderna måste vidtas inom en snar framtid för att inte riskera att ytterligare 
förvärra föroreningssituationen i grundvatten och ytvatten. 
 
 
 
 
Carina Molin    Charlotte Richardsson 
Förvaltningsdirektör   Planchef 
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