
 

2017-04-11 
 

 

   

 

 

 

LFV:s yttrande angående detaljplan för bostäder och centrumändamål inom 

fastigheten Hamnen 8, Sundbybergs stad. 

 

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

 

LFV sammanblandade underlag för detta ärende med ett annat ärende. Vi ber er 

att helt bortse från tidigare svar från LFV. 

 

LFV vill som sakägare av CNS-utrustning avge följande reviderade yttrande: 

 

Den aktuella fastigheten ligger inom skyddsområdet för LFVs radarstation i 

Bällsta. Inom skyddsområdet råder begränsning i byggnadshöjd enligt ICAO DOC 

015. Den högsta byggnadshöjd som LFV kan tillåta på fastigheten är 56 meter över 

nollplanet, inkluderande tillbyggnader som master, torn, ventilation, hisschakt 

etc. 

 

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 radar 

(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk 

Sta dard    utgåva :  ”Skyddsavstå d för luftfartsradiosyste  ot 
aktiva och passiva stör i gar för elektrisk kraftöverföri g 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 ”Mi i u  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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