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Länsstyrelsen
Datum Beteckning

Stockholm 2019-12-18 451-39292-2019

Enheten för samhällsskydd och beredskap
Göran Dalin

010-2231282

Teracom AB

Box 30150

104 25 STOCKHOLM

Beslut om skyddsobjekt avseende Teracom AB:s
anläggning Stockholm/Kaknäs

Beslut

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar att Teracom AB:s anläggning

Stockholm/Kaknäs vid Mörka kroken i Stockholm ska vara skyddsobjekt.

Skyddsobjektet omfattar det markerade området på bifogad kartbild, bilaga 1.

Beslutet innebäratt obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.

Länsstyrelsen beslutar också om förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar

eller mätningar av skyddsobjektet, både exteriört och interiört.

Beslutet träder i kraft omedelbart och gällertills vidare.

Samtidigt upphävs Länsstyrelsens beslut om skyddsobjekt avseende Teracom
AB:s anläggning Stockholm/Kaknäs vid Mörka kroken i Stockholm, daterat den

15 februari 2013, beteckning 451-3962-2013.

Villkor för beslutet

Länsstyrelsen föreskriver att innebörden av detta beslut ska tillkännages genom

tydlig skyltning eller på annatsätt så att det klart framgåratt det är fråga om ett
skyddsobjekt.

Teracom AB ansvararför att objektet bevakas och för att anordna och vidmakt-
hålla föreskriven förbudsskyltning enligt detta beslut.

Bestämmelser om uppsättning av skyltar samt skyltarnas utformning framgår i
tillämpliga delar av 16-20 $$ samt bilagatill Försvarsmaktens skyddsföreskrifter

(FFS 2010:5).

Teracom AB får avgöra vilka personer som får undantas från tillträdesförbudet

och avbildningsförbudet.

Överträdelse av förbudet kan medföra straff (böter eller fängelse) enligt 30 $
skyddslagen.
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Teracom AB ska underrätta Länsstyrelsen om förutsättningarna för beslutet har

ändrats väsentligt.

Bakgrund

Teracom ABhar i skrivelse till Länsstyrelsen ansökt om att befintligt beslut om

skyddsobjekt avseende deras anläggning Stockholm/Kaknäs ska kompletteras

medfotoförbud och en omgivande skyddszon. Teracom ansvarar för utsändning
av radio, TV och viktigt meddelandetill allmänheten (VMA) och anläggningen är

därför viktig under kriser och urtotalförsvarssynpunkt.

Motivering

Beslutet har fattats med stöd av 3, 7 och 18 $$ skyddslagen (2010:305) samt 3 $

skyddsförordningen (2010:523).

Länsstyrelsen bedömeratt anläggningen uppfyller kraven för att kunna beslutas

vara skyddsobjekt enligt 4 $ p.4 skyddslagen.

Besluti detta ärende har fattats av enhetschef Raymond Holmström.I den slutliga
handläggningen deltog Göran Dalin, föredragande.

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilaga.

 

Raymond Holmström Ge Dec
Enhetschef

Göran Dalin

Bilaga 1

Kartbild som visar skyddsobjektets avgränsning.

Kopiatill

Polismyndigheten

Polisregion Stockholm
Nationella operativa avdelningen

Försvarsmakten

MRM
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