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Anmälan för samråd om master
Master ska anmälas för samråd till Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Anmälan kan
skickas digitalt via länsstyrelsens e-tjänst. Om anmälan lämnas in på annat sätt bör den vara
så komplett som möjligt för att Länsstyrelsens handläggning ska gå så snabbt och smidigt som
möjligt.

Innehåll i anmälan
Krav på innehåll i anmälan för samråd finns reglerat i 8 § förordningen (1998:904) om
anmälan för samråd. För att verksamheten ska kunna bedömas enligt miljöbalkens regler vill
Länsstyrelsen ha in följande uppgifter vid anmälan om samråd för mast.
Vem söker och vem berörs?
• uppgifter om sökande och eventuellt ombud, adressuppgifter, telefonnummer och
företagets kontaktperson
• fastighetsägare och nyttjanderättshavare som berörs av verksamheten
• om fastighetsägaren har godkänt åtgärderna
Var ligger den tänkta masten och hur syns den från omgivningen?
• mastens koordinater (SWEREF99-TM), topografiskt kartblad
och ekonomisk ruta, t ex 10J SV ruta 3c
• fastighetsbeteckning och kommun
• orienteringskarta i skala 1:25 000 eller 1:50 000 bör sändas in i
tre exemplar
• situationsplan i skala 1:5000 eller 1:10 000
En beskrivning av arbetsföretaget med information om
• masthöjd
• masttyp
• site-beteckning
• antal teknikbodar
• övriga åtgärder: vägdragning, jordkabel / luftledningsdragning, etc
• anläggningsarbeten: grävning, sprängning, etc
• yta som tas i anspråk (m2)
• avstånd till närmaste bebyggelse
• beräknad tidpunkt när masten sätts upp

Tips: I vissa särskilt
utsatta lägen, t ex
skärgården, kan det
vara värdefullt med
ännu mer översiktliga
kartor. Mastgruppen
vill kunna se hur
masten kommer att
synas från
omgivningarna!

Hur ser naturmiljön ut på platsen?
• naturtyp (t ex skogsmark, ängs-/betesmark, nuvarande markanvändning)
• områdets natur- och kulturmiljövärden
Hur kommer naturmiljön att påverkas av arbetsföretaget?
• påverkan på flora och fauna
• påverkan på landskapsbilden (bifoga gärna fotomontage)
• påverkan på kulturmiljön (t ex äldre kulturlandskap)
• berörs skyddade naturområden eller områden av riksintresse?
• vilka försiktighetsåtgärder som planeras för att mildra effekterna på naturmiljön
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Motiv för vald lokalisering
• redogör för eventuella befintliga master och andra höga byggnader eller
anläggningar i området
• redogör för eventuella alternativ, t ex höjning av befintlig mast, alternativa
placeringar
• redogör i (förekommande fall) för eventuella skäl till att en befintlig mast, högre
byggnad inte kan nyttjas
Är en framtida samordning med andra operatörer möjlig?
• ange om masten även kan utnyttjas av andra operatörer

