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Bilaga 9

INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR
DEN CIVILA LUFTFARTEN

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller
sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller
bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om
uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.
Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den
civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för
obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar
Luftfartsverkets remissvar.
Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var
kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och
övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för
sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och
liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk
information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller
militära luftfarten).
Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.
Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist
på telefon
alt
@lfv.se.
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2019-02-13
Remissvar:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot något av
utredningsalternativen och har ingenting att erinra mot att nätkoncession beviljas
för ledningen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.
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Skellefteå Kraft Elnät AB

Robertsfors 2019-02-18

Sweco Environment AB,
Box 110
901 03 Umeå

Projekt linjekoncession för 170 kV-ledning, Bodbyn till Robertsfors.
I det samrådsunderlag som redovisats finns 8 alternativ (utredningsstråk A tom H).
I ett alternativ, Utredningsstråk B, föreslås ledningssträckning genom Ragn-Sells fastighet
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, som driver en behandlings- och deponianläggning intill
nämnda område, har under hösten 2018 förvärvat ytterligare markområde och har för avsikt
att expandera verksamheten.
Innan förvärv söktes godkännande från Robertsfors kommun, att området pekas ut som
lämpligt för industriändamål.
Avsikten är att där driva deponiverksamhet och därmed tillhörande aktiviteter, vilka vi ser
som oförenliga med en ledning så som den beskrivs i samrådshandlingarna kombinerat med
utredningsstråk B.
Några starkt vägande skäl för detta är att vi i denna verksamhet periodvis kommer att förvara
bulkmaterial i högar/limpor. Ovanpå dessa kommer entreprenadmaskiner tidvis att arbeta
varvid de når hög höjd.
Personal kommer, naturligtvis, kontinuerligt att arbeta inom området.
Lastfordon som vid tippning når 7-8 meter i totalhöjd kan komma att lossa inom hela
fastigheten och belysningsmaster måste anläggas runt hela fastigheten.
I takt med att anläggningen utvecklas tas nya delar av vårt område i anspråk med
markarbeten, schakt och ev. sprängning.
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB motsätter sig den del av föreslagen ledningssträckning
alternativ B, som korsar fastigheten
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Dnr 5.2.2-2019-232

Sweco Environment AB
@sweco.se

Samråd inför ansökan om koncession för ny 170 kV-kraftledning mellan Bodsbyn och
Robertsfors inom Skellefteå och Robertsfors kommuner.

Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med
syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och
utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka
att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och
vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig under samrådet och lämnar synpunkter
samt generella riktlinjer.
Samtliga av de alternativa utredningsstråken går genom vinterbetesmarker för Malå
skogssameby. Utredningsstråk A berör vinterbetesmarker för Gran sameby. Området utgör
trivselland med goda vinterbetesmöjligheter. Planerad kraftlinje berör kärnområde och
flyttleder av riksintresse för rennäringen.

Riksintresse för rennäringen
Enligt 3 kap. 5 §, första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse
för bl.a. rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande. Enligt andra stycket ska områden av riksintresse för rennäringen
skyddas mot sådana åtgärder. Bestämmelsen innebär att i områden som är av riksintresse
ska åtgärder som kan påtagligt försvåra renskötselns bedrivande inte tillåtas. Områdena
karaktäriseras ofta som flyttvägar, svåra passager, kalvningsområden och rastbeten.
Riksintresse rennäring ska ses i ett landskapsperspektiv eftersom det handlar om ett skydd
för områden med olika ändamål som måste hänga ihop för att helheten ska fungera.
Rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen och riksintresseskyddet för
rennäringen tillkom p.g.a. rennäringens svårigheter att hävda sig mot starka
exploateringsintressen.

Inflytande
Samebyarna har rätt till inflytande och ska ha möjlighet att påverka besluten när mark inom
det samiska traditionella området berörs. Exploatörer ska ha dialog direkt med berörda
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samer om planerade exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska följas för att det
ska anses som att samerna deltagit effektivt:


Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för
åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade.



Samebyn ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett informerat
beslut om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade samtycke”.



Samebyn ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För
att nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga
andra faktorer redan låst förutsättningarna.



Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna/folkrättsliga principer ska
respekteras.

Samisk markanvändning och MKB
En exploatering av marken innebär att landskapet runt omkring påverkas med förändrad
natur och förutsättningar. Detta ger konsekvenser för samerna och den samiska kulturen, då
den samiska markanvändningen som regel försämras. Det är viktigt att berörda samebyar
kommer in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram en MKB för att kunna förmedla sina
kunskaper och syn på den planerade verksamheten. Sametinget har tagit fram en vägledning
för hur samisk markanvändning ska integreras i MKB-processen:
https://www.sametinget.se/26843
I en MKB ska bland annat följande beskrivas:
 Hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området
 Vilken funktion området har för renskötseln
 Samlad bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom
berörd samebyn samt påverkan på samebyns funktionella samband
 Kumulativa, permanenta, tillfälliga, sociala och kulturella effekter
 Redogöra för berörda riksintressen
 Redovisa förebyggande och skadelindrande åtgärder som vidtas för att minimera
störningar på rennäringen
 Redovisa aktuell samt förutsägbar intrångsbild för berörd sameby
 Eventuell påverkan på angränsande samebyar
 Redovisa vad som framkommit i samrådet med berörda samebyar

Slutliga synpunkter
Kraftledningar och vägar är barriärer i landskapet och studier visar att renar undviker sådan
infrastruktur samt mänsklig aktivitet på ett avstånd av 1-12 km. Det framgår inte av
samrådsunderlaget vilka skadeförebyggande åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra, motverka eller avhjälpa eventuella negativa effekter för rennäringen. Enligt §§ 8-9
miljöbedömningsförordningen skall dessa uppgifter framgå av samrådsunderlaget. Aktörer
som tar mark i anspråk där renskötselrätten utövas måste ta hänsyn till vilka ingrepp som
kan accepteras och vilka skadeförebyggande åtgärder som krävs för att denna rätt inte ska
kränkas. Det är exploatören som ska åläggas villkor till skydd för rennäringen och ett sådant
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åläggande får inte direkt eller indirekt ställa krav på att samebyn ska bedriva sin enskilda
renskötsel på visst sätt. Markexploateringar kan bara genomföras om renskötselns och
övriga samiska behov beaktas och respekteras. För att renskötseln ska kunna fortsätta
existera är markerna av största betydelse.
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säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd
från djur- eller cellstudier för ett samband. WHO:s cancerforskningsgrupp IARC har
därför klassat lågfrekventa magnetfält som möjligen cancerframkallande.
SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas
ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets
bostäder förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT.
Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s
diarienummer och namn på ansvarig handläggare.
I detta ärende har avdelningschefen
beslutat. Utredaren
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
enhetschefen
deltagit.
Detta yttrande expedieras utan underskrift.
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
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Fastighetsansvarig
Sveaskog
Nygrensvägen 1
942 33 Älvsbyn
Tel Mobil:
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@sveaskog.se
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Minsta avstånd för placering av stolpar är minst totalhöjden + 20 meter.
I elsäkerhetsförordningen (2017:218) regleras bl.a. placeringen av starkströmsledningar i förhållande till järnväg. Då
en luftledning korsar en elektrifierad järnväg ska den förläggas på den höjd som Elsäkerhetsverket beslutar efter
samråd med järnvägens innehavare. När den korsande ledningen är en högspänningsledning får den dras fram över
kontaktledningen om högspänningsledningens korsningsspann är utförda som brottsäker ledning.

2019-102091-0001

För korsande ledning av järnväg krävs separat tillstånd och avtal, se Trafikverkets hemsida:
http://www.trafikverket.se/ledningar

MobiSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation mellan tågklarerare och förare. MobiSIR kommer också att
vara bärare av den radioburna datatrafiken i järnvägens nya trafikstyrningssystem ERTMS (European Railway Traffic
Management System). I radiosystemet kan det finnas radiolänkar för transmission mellan master. Utbyggnad av
master och vindkraftverk medför därför att det kan finnas risker för störningar i radiotrafiken och därmed även i
trafikledningssystemet. Trafikverkets master är inte alltid belägna vid järnvägen, och en eventuell inverkan på
radiotrafiken måste prövas från fall till fall. Om kraftledningen ligger närmare ligger närmare än 500 meter från
järnvägsanläggningen krävs koordinatsatta uppgifter för att bedöma en kraftlednings påverkan på MobiSIR.

Väg
Placeringen av stolpar, stag och ledningar ska följa Ledningsarbete inom det statliga vägområdet (2017:227). För
korsande luftledning ska stolpar, stag och sträva vara placerade helt utanför vägområdet. För korsande ledning av
väg krävs separat tillstånd, se Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/ledningar
Stolpar och stag i en längsgående linje ska placeras minst på totalhöjdens avstånd från vägen, dock minst utanför
säkerhetszonen enligt VGU (Vägars och gators utformning). För längsgående luftledning utanför vägområdet men
inom byggnadsfritt avstånd (12 meter) krävs Länsstyrelsens tillstånd enligt Väglagen.
Nya transformatorstationer bör placeras utanför byggnadsfritt avstånd för respektive väg, dock minst utanför
säkerhetszonen enligt VGU. För dessa krävs bygglov eller Länsstyrelsens beslut enligt 45 § Väglagen.
För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom vägområdet, krävs alltid tillstånd från
Trafikverket, vilket kräver en separat ansökan. Tillstånd lämnas med stöd av 44§ väglagen. Se Trafikverket hemsida
för ansökan och information: http://www.trafikverket.se/ledningar

Flyg
En starkströmsledning måste placeras minst 4 000 meter från en flygplats eller annan luftfartsutrustning om inte
Transportstyrelsen, efter ansökan, beslutat om undantag. Samråd ska i detta fall också ske med Skellefteå Flygplats.
Uppförande av byggnader och andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Det krävs då en
lokaliseringsbedömning av LFV och Försvarsmakten. Blanketter och mer information hittas hos LFV:
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/flyghinderanalys
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Alla föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska markeras enligt Föreskrifter om
ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan
utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2013:9).

Kontakt
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Ring Trafikverkets kontaktcenter på 0771-92 19 21 eller mejla till oss på e-postadressen trafikverket@trafikverket.se
för mer info om ledningsärenden inom vägområdet resp. ledningar vid järnväg.

För Trafikverket
Samhällsplanerare

Samråd i ärendet har skett med följande personer inom Trafikverket
projekteringsledare Norrbotniabanan
biträdande samhällsplanerare

Handläggare:

@trafikverket.se

Trafikverket http://www.trafikverket.se telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se
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