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Yttrande över remiss 

 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 
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Norrköping 2013‐01‐04       

 
Remissvar: utställning av översiktsplan Strömstads kommun 
 
LFV har som sakägare av CNS‐utrustning inget att erinra mot översiktsplanen.  
 
Vi är dock inte tillfreds med på vilket sätt kommunens översiktsplan har nått oss. Vi 
har inte fått kännedom om den förrän nu, 2013.  När det gäller planer av olika slag 
skall enligt Plan‐ och Bygglagen samt Miljöbalken statliga verk och myndigheter 
underrättas om de beräknas påverkas av dem. Detta vill vi att det sker direkt från 
Sveriges kommuner till oss när det gäller ändringar i planer samt etablering av 
byggnadsverk, torn, master och vindkraftverk högre än 20 m, oavsett var de 
placeras. Det är av yttersta vikt för flygsäkerhetens skull att dessa remisser når oss 
utan onödigt dröjsmål. Ju tidigare vi får dem desto tidigare i processen kan vi 
avråda från olämpliga etableringar och därmed undvika onödiga kostnader för alla 
inblandade.  

 

Med CNS‐utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar 

(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. 

 

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.  













YTTRANDE 1 (1) 

  
Handläggare 

Datum  Vår beteckning  
2013-01-28 13-01131 

Ert datum  Er beteckning  
 

 
 

Postadress  Besöksadress  Telefon  Telefax  E-post  
   
601 78  Norrköping  Östra Promenaden 7  011-19 10 00  011-10 19 49  hk@sjofartsverket.se  

Infrastrukturenheten 

Roy Jaan 010-4784781  401-39066-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Samhällsbyggnadsenheten 

 

 

Översiktsplan för Strömstads kommun 

 

Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i 
svenska farleder och farvatten. I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka 
sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive dess anslutningar till 
landbaserad infrastruktur.  

Sjöfartsverket har tagit del av Översiktsplan 2012 för Strömstad kommun 
och har följande kommentarer. 
 
Strömstads Hamn är av Trafikverket utpekad till hamn av Riksintresse.  
Det vill säga att hamnen är av betydelse för områden även bortom 
kommungränsen. Sjöfartsverket anser att det vore av värde att kartlägga 
hamnens influensområde med hänseende till buller (även nattetid) och 
transport av farligt gods. Ett sådant underlag är av stor vikt vid beslut när 
bostäder skall byggas. Bostadbyggande nära hamnen kan påverka hamnens 
framtida verksamhetstillstånd. 
 
Detta ärende har handlagts av koordinatorn för Region Väst, Roy Jaan, samt 
nautiske handläggaren vid Enheten för Infrastruktur Björn Andreason. 

 

 

 

   Roy Jaan 



  
Från: Carling Helena  
Skickat: den 4 februari 2013 13:37 
Till: Nord Moa 
Ämne: VB: Remiss Utställning av Översiktsplan Strömstads kommun 
  
Till Platina och akten 
  
Med vänliga hälsningar 
  
  
Helena Carling 
  
Från: sofia.ek@skogsstyrelsen.se [mailto:sofia.ek@skogsstyrelsen.se]  
Skickat: den 4 februari 2013 13:16 
Till: Carling Helena 
Ämne: VB: Remiss Utställning av Översiktsplan Strömstads kommun 
  
Yttrande angående utställning av översiktsplan Strömstads kommun (Skogsstyrelsen dnr: 
2012/3672) 
  
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på planen. 
  
Sofia Ek 
Sofia Ek, Ställföreträdande Distriktschef 
Skogsstyrelsen, Fyrbodals Distrikt  
Box 789,  451 26 Uddevalla 
Tfn: 0522-64 57 09 Fax: 0522-360 77 
[mailto:sofia.ek@skogsstyrelsen.se], www.skogsstyrelsen.se 
  
Tänk på miljön innan du skriver ut detta mail  
  
 









Datum Beteckning
2013-01-30 5.2-1212-0818

Ert datum Er beteckning
2012-12-10 401-39066-2012

Vår referens
B Rydell

Länsstyrelsen Västra Götalands län
S amhälisbyggnadsenheten
Att. Helena Carling

46282 VÄNERSBORG

Sänt via e-post

Översiktsplan för Strömstads kommun

Yftrande över utställningshandling ÖP, daterad 2012-11-14, dnr KS/2008-0180

Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande över förslag till översiktsplan för Strömstad kommun
omfattar bedömning av hur planförslaget beaktar geotekniska säkerhetsfrågor. Yttrandet omfattar
inte markmiljötekniska frågor.

SGI:s synpunkter
SGI kommenterade i yttrande i samrådsskedet att planhandlingama saknade uppgifter om risker för
stranderosion, vilket gäller även för utställningshandlingen. Enligt SGI:s översiktliga kartering av
stranderosion finns flera områden med förutsättningar för erosion. SGI har emellertid inga detalje
rade uppgifter om var erosionsrisker kan finnas för områden med befintlig eller planerad bebyg
gelse. SGI föreslår därför åter att eventuella risker för stranderosion belyses och att hänsyn då även
tas till framtida klimatförändringar under den förväntade livslängden hos bebyggelse, anläggningar
etc.

1 samrådshandlingens avsnitt “Risk och säkerhetsfaktorer” finns vidare behov av att i avsnittet
“Skredrisker” tydligare redovisa hur geotekniska säkerhetsfrågor kan klarläggas. Den bör noteras
att den förstudie som SGI utförde 1992 åt MSB avseende stabilitetsförhållanden syftade till att
bedöma behovet av en kommunomfattande inventering och avsåg risker endast inom då bebyggda
områden. För områden där bebyggelse sedan dess tillkommit eller där ny bebyggelse planeras finns
behov av att stabilitetsförhållanden i lerjordar redovisas i det fortsatta planarbetet, dock senast vid
kommande detaljplaneläggning.

SGI påpekade också att det förekommer flera bergformationer med stor mäktighet och höga frilig
gande bergbranter. Därför bör risker för bergras och blocknedfall uppmärksammas i samband med
exploatering. Områden med sådana potentiella risker bör översiktligt klargöras i översiktsplanen
och särskilt i samband med detaljplanläggning.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Myndighetsfunktionen
Enligt uppdrag

Bengt Rydell Kopia: Strömstads kommun

Statens geotekniska institut Tel: 013-20 18 00 E-post: sgiswedgeo.se
Postadress: 581 93 LINKOPING Fax: 013-20 19 14 Postgiro: 183064-5
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Internet: wwwswedgeo.se Org.nr: 2021 00-07 12



SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 

WWW.SVK.SE 
REGISTRATOR0SVK.SE 

TEL 08 475 80 00 
FAX 08 475 89 50 

SVENSKA 
KRAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Mark och tillstånd 
Cecilia Bostorp 
08-475 8418 
cecilia.bostorp@svk.se 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Samhällsbyggnadsenheten 

helena.carling@lansstyrelsen.se 

2013-02-04 2010/725 YTTRANDE 

Yttrande angående översiktsplan för Strömstads kommun 

Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
att erinra mot upprättat förslag. 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Bostorp 

Information angående remisser till Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 
fullständigt material till oss via: registratortSsvk.se alternativt till: Svenska Kraftnät, 
Box 1200 172 24 Sundbyberg. 
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