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LFV vill som sakägare av CNS-utrustning avge följande yttrande.



LFV har inget att erinra mot RUFS 2050 men vill upplysa om följande vad gäller LFVs CNS-infrastruktur i Stockholms län.



LFV har en radarstation i Bällsta vid Bromma vars skyddsområde sträcker sig 15 km ut från radarstationen. Inom skyddsområdet råder begränsningar i byggnadshöjd. Detta innebär att hela Danderyds kommun, Sollentuna kommun, Solna kommun samt Sundbybergs kommun ligger inom skyddsområdet. Vidare ligger stora delar av Ekerö kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö kommun, Stockholms kommun samt Täby kommun inom skyddsområdet. Mindre delar av Botkyrka kommun, Nacka kommun, Vaxholms kommun, Upplands-Bro kommun och Upplands-Väsby kommun ligger även de inom skyddsområdet. Den allra sydvästligaste delen av Österåkers kommun hamnar också inom skyddsområdet.



LFV kan i nuläget inte säga när en planerad ny radarstation i Uppsalatrakten kan tas i drift då inga politiska beslut är fattade när detta skrivs. När denna station kommer igång måste tekniska utredningar göras för att LFV skall kunna avgöra var, hur och i vilken omfattning undantag från gällande regelverk kan medges avseende byggnadshöjd inom det ovan beskrivna skyddsområdet. 



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.



Beslut i detta ärende har fattats av tf. chefsjurist Therése Stille, efter föredragning av juristen Elin Stom. I handläggningen av ärendet har även Ansvarig för CNS-analys Gert Carlsson deltagit. 



Norrköping 2017-10-31





Therése Stille

Tf. chefsjurist
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