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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 Charlotte 
Rydberg på telefon 011-19 21 76 alt charlotte.rydberg@Ifv.se. 



AIR NAVIGATION SERVICES 
OF SWEDEN 

2020-06-11 Örnsköldsviks kommun 
Sam hä  Ilsbyggnadsförvaltningen 
891 88 Örnsköldsvik 

Kopia: 
Länsstyrelsen Västernorrland 
871 86 Härnösand 

Länsstyrelsen 
Västernorrland 

Ink. 2020 -06- 26 1 

Dnr. 1 

LFV:s yttrande angående fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 
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Remissvar: 

LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande: 

Örnsköldsviks kommun berörs av den s.k. MSA-påverkande ytan (skyddsområde 
på 90 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) 
för Örnsköldsviks, Umeås och Kramfors flygplatser. Samtliga dessa flygplatser 
utgör riksintresse vilket bör redovisas under "Riksintresse kommunikatione"r i 
den fördjupade översiktsplanen. Observera att dessa ytor nyligen har utökats till 
90 km från flygplats då Sveriges flygplatser nu håller på att införa 
satellitnavigeringsbaserade procedurer för in- och utflygning som innebär att 
dessa ytor är mer omfattande än tidigare. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta 
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av 
översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål 
(exempelvis vindkraft) inom den MSA-påverkande ytan ska samrådas med berörd 
eller berörda flygplatser av de uppräknade. Konsekvenser av hinderbegränsande 
områden och bullerkurvor ska redovisas i översiktsplanen i form av restriktioner 
och eller rekommendationer. 

I den fördjupade översiktsplanen nämns också att samråd skall ske med 
Försvarsmakten när det gäller höga objekt. LFV vill påminna om att samråd även 
skall ske med LFV i form av CNS-analys samt med berörda flygplatser enligt ovan. 
Följande gäller: 

I kommunala översiktsplaner nämns i regel ingenting om flyghinder för den civila 
luftfarten, endast Försvarsmaktens regler nämns. Vad som gäller avseende civil 
luftfart bör nämnas i alla översiktsplaner för att säkerställa att LFV och 
Försvarsmakten remitteras i dessa ärenden. 

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, 
byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall 
remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner 
sig objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona 
remitteras. 

LFV vill att vår elektroniska blankett används i dessa ärenden. Instruktioner och 
blankett att ladda ner finns på: http://www.Ifv.se/tianster/luftrunnstianster/cns-
analys under rubriken "Ladda ner". Vi behöver endast en korrekt ifylld blankett i 
dessa ärenden. LFVs remisstjänst i dessa ärenden benämns CNS-analys. 

Observera att som en konsekvens av ovanstående skall även alla vindkraftverk 
som är högre än 20 meter över mark eller vattenyta, oberoende av position, 
remitteras till LFV. Detta gäller överallt, även inom områden speciellt utpekade 
för vindkraft. 
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Vidare gäller att alla objekt som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan 

som förekommer i kommunala planer skall remitteras till LFV. 

Samråd skall alltså inte enbart ske med Försvarsmakten när det gäller höga objekt 

utan även med LFV för civil luftfart. 

För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 meter inom sammanhållen 

bebyggelse samt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse skall 

samrådas med Försvarsmakten. Observera skillnaden i höjder gentemot civil 

luftfart ovan. 

LFVs CNS-utrustning finns dels på och invid flygplatser men även ute i terrängen 

runt om i Sverige. Dessa anläggningar är skyddsobjekt enlig lag och de får inte 

avbildas på kartor, foto eller liknande. De omges av olika stora skyddsområden 

beroende på typ av utrustning. Inte heller skyddsområdena får avbildas i 

kommunala planer eller på kartor. LFV har remisstjänsten CNS-analys för att vi 

skall kunna bedöma eventuell påverkan på vår CNS-utrustning av höga objekt. 

Observera att det är varje flygplats för sig som ansvarar för sina in- och 

utflygningsvägar och hinderytor, inte LFV. Därför har LFV den avgiftsbelagda 

tjänsten Flyghinderanalys för att flygplatserna skall kunna ta ställning till en 

etablering av ett högt objekt. Det är i regel uppsättaren av ett högt objekt som 

skall beställa och bekosta en Flyghinderanalys om en sådan anses nödvändig. LFV 

avgör detta från fall till fall. 

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 hinderytor ca 90 km ut från 

flygplatsen. 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.Ifv.sefilvghinderanalvs. 
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För betydligt mer ut-
förlig information till dig 
som skickar in material 
avseende flyghinder, 
besök oss på: 

www.Ifv.seitjanster/ 
luftrumstjanster 

Flyghinderanalys 
Ska du uppföra mast, vindkraftverk, mobilkran eller 
byggnadsverk högre än 20 meter alternativt skicka in 
planhandlingar? Läs då detta! 
Enligt Trafikverkets hemsida bör en lokaliseringsbedömning göras, på LFV kallar vi 
den för flyghinderanalys. Om du av någon anledning inte vill ha en flyghinderanalys 
utförd, men ändå efterhöra om LFV har något att erinra, kan du skicka in en begäran 
om CNS-analys. Kom ihåg att flygplatserna kräver en utförd flyghinderanalys för att 
de ska tillstyrka etablering av hinder högre än 20 meter. En flyghinderanalys är 
alltid avgiftsbelagd. 

U 6i1A, bn L+1 
För att underlätta hanteringen och därmed förkorta handläggningstiden 
för flyghinderanalyser och CNS-analyser, vill vi göra er uppmärksamma 
på två mycket viktiga punkter: 

1. RÄTT benämning av vad ni vill ha utföri: 
Använd endast formuleringen Beställning av flyghinderanalys om du önskar en 
komplett (avgiftsbelagd) analys av om byggnadsobjekt kommer att få någon påver-
kan på flygplatser, in- och utflygningsvägar, luftrum, kommunikationsutrustning, 
navigationsutrustning och radarutrustning. I denna analys inkluderas CNS-analys 
av LFVs egna utrustning. Mer information och prislistor hittar du på länken angiven 
nederst i dokumentet. 

Använd endast formuleringen Remiss CNS-analys om du enbart vill efterhöra om 
LFV har något att erinra mot etableringen med hänsyn tagen till LFVs egna utrustning. 
I denna analys finns ingen information om hur etableringen påverkar flygtrafiken. 
Använd vår blankett för CNS-analys vid beställningen. 

2. RÄTT inskickat elektroniskt  formal 
Skicka i elektroniskt format med epost till: Ifvcentralregistratur@Ifv.se 
I yttersta undantagsfall per post till: LFV 601 79 Norrköping 

Skicka koordinatlistor i  Excel-  eller Wordformat. Resterande information i öppet 
format (ej scannade filer). 

Ange objektets exakta position/koordinater i: RT 90 X 7, 2,5 gon V eller SWEREF 99 
TM N, E eller SWEREF 99 (WGS 84). Undvik lokala koordinatsystem som SWEREF 99 
18 00. Se till att ni anger exakt koordinatsystem som är använt för objektet, 
gissa inte om ni är osäkra. 

VIKTIGT! ANGE TERRÄNGHÖJD METER ÖVER HAVET (Z) FÖR HINDRETS PLACERING. 

Möjlighet finns att beställa analys av ett område, såsom vindkraftpark. Som komplet-
tering till koordinatlistor tar vi tacksamt emot  shape-filer (.shp) för stora områden, 
vindkraftsparker, kraftledningar etc. Blanketter för beställning av flyghinderanalys 
hittar du via länken nedan. Om du inte använder LFVs blankett, var noga med att all 
information motsvarande den som finns på LFV-blankett, finns med i din ansökan. 

Här hittar du blanketter för beställning av analyser under rubrik "Ladda ner": 

www.Ifv.sehanster/luftrunistjansterfilygliinderanalysisa-har-gor-du 

www.Ifv.sehanster/luftrumstjansterkns-analys 
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KONTAKT: Flyghinderanalyser 011-19 25 22 

 

CNS-analyser 011-19 22 13 Ifv.se 
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