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Byggnadsnämnden eller 
motsvarande nämnd 

Placering av master och torn – information inför 
handläggning av bygglov för master och torn 
Under det senaste året har det visat sig att man har fått problem vid bygglovpröv-
ningen av master och torn i anslutning till kraftledningar. Svenska Kommunför-
bundet informerade sommaren 2003 samtliga kommuner om vilka regler som 
gäller för bygglovprövning av master och torn i anslutning till kraftledningar. 

3G-nätet är för närvarande under utbyggnad och det har visat sig att i några kom-
muner har master eller torn placerats för nära kraftledningar. Detta kan betyda stor 
fara för de som har till uppgift att göra flygbesiktningar av kraftledningsnätet, inte 
minst vid dåligt väder och vid besvärliga räddningssituationer. En annan orsak till 
försiktighet är att man kan råka ut för att maststag brister eller att en mast kan 
falla omkull, t.ex. vid sabotage. 

Det är angeläget att mastplaceringar görs på sådant sätt att man inte i onödan för-
orsakar problem, som med relativt enkla åtgärder, kunde ha undvikits. En tidig 
kontakt med Luftfartsverket och koncessions- och nätägare hade lätt undanröjt 
eventuella missförstånd. 

Eftersom det tydligen råder visst tvivel om hur hanteringen ska gå till vill Sveriges 
Kommuner och Landsting åter informera och upplysa om följande. 

1. Luftfartsverkets krav ska alltid tillgodoses, vilket innebär att yttrande från 
Luftfartsinspektionen daterat 2002-12-17 ska beaktas.  
Luftfartsverkets krav ska tillställas berörd operatör om masten/tornet placeras 
närmare faslina (kraftledning) än 100 meter. 

2. Samråd med berörd områdes- respektive linjekoncessionsägare och nätägare 
eller Svenska Kraftnät ska ske om mastens/tornets placering om 

a. masten/tornet är högre än 50 meter eller 

b. mast med stag placeras närmare kraftlina än 200 meter. 
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Med denna information hoppas vi att det fortsatta arbetet med lokalisering av 
master och torn ska gå lättare och att placering intill kraftledningar inte ska bli 
något större problem. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 
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