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KUNGÖRELSE
BYGGLOV TELEMAST
Dnr: 2019/258
2019-08-02

Kungörelse
Beviljat bygglov för telemast med teknikbod

Släggan 2 – 1 st telemast
Hi3G Access AB, Dnr: 2019-258
Mörbylånga kommun
Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun beviljade enligt beslut den
2019-06-20 § 118
: bygglov för nybyggnad av verksamhet, 1 st telemast sk monopolemast med
höjden 36 meter, och 1 st teknikbod om 2 m² bya, på fastigheten Släggan 2,
placerad i sydvästra hörnet på fastigheten ca 50 meter söder om Köpmangatan vid
Mörbylånga Bostads kontor i Mörbylånga, ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och
bygglagen, PBL (2010:900).
Beslutet har också kungjorts genom Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
2019-07-01.
Berörda sakägare kan överklaga till Länsstyrelsen, skrivelsen skall skickas till
Mörbylånga kommun, plan- och byggenheten, 386 80 Mörbylånga eller e-post
kommun@morbylanga.se och ska vara oss tillhanda senast 2019-08-31. Ange ditt
namn och fastighetsbeteckning på skrivelsen.
Handlingar i ärendet finns tillgängliga på kommunhuset och kommunens hemsida,
Mörbylånga kommun, Plan- och byggavdelningen, som också kan lämna
upplysningar i ärendena på telefon vxl. 0485-47000, registrator, handläggare mfl.

Enligt uppdrag
David Andersson-Junkka
Byggnadsinspektör

Adress
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Telefon
0485-470 00

E-post
kommun@morbylanga.se

Hemsida
www.morbylanga.se

Org nr
212000-0704

Konto
Pg 3 26 14-0
Bg 991-1876
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Datum

Diarienummer

2019-06-10

2019-258

Miljö eller Plan- och byggverksamheten
miljobygg@morbylanga.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Mörbylånga kommun

Släggan 2 - Bygglov nybyggnad telemast med teknikbod
Diarienummer
Ansökan avser
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Sökande

2019-258
Nybyggnad av radio- telemast/torn
SLÄGGAN 2
Äppelvägen 15
Hi3G Access AB, att; Mikke Göransson

Beskrivning av ärendet
Hi3G Access AB ansöker om bygglov för nybyggnad av verksamhet, 1 st telemast, typ
monopole, med höjd = 36 meter och teknikskåp om 2,0 m² på fastigheten Släggan 2.
Telemasten med teknikskåp kommer att placeras i sydvästra hörnet på fastigheten ca 50
meter söder Köpmangatan i Mörbylånga, mellan MBAB´s kontor och Skansenskolan.
Mast med teknikskåp och serviceyta kommer att placeras i östra delen av Mörbylånga
på Mörbylånga Bostads AB´s fastighet, med kontor, och ca 70 meter från närmsta
bostadshus i sydväst resp 140 m i nordväst. Masten är av typen monopole telemast,
ostagad mast, som kan liknas vid en stor flaggstolpe, i en ljus matt kulör, och
teknikskåp med stålplåt på väggar och falsad takplåt i en standardgrå kulör Ral 7035.
Åtkomst och leverans till platsen kommer att ske via Köpmangatan/ Ölandsgatan där
ingen förberedelse ny väg eller borttagning av växlighet är behövlig för framkomlighet.
Masten med bod ligger inom detaljplanelagt område och är placerad i ett område,
mellan Köpmangatan och Ölandsgatan, som är markerat område för småindustri och
kontor samt prickmark i detaljplanen och är därmed inte en planenlig åtgärd.
Platsen ligger inom Detaljplanelagt område.
Den tänkta åtgärden är inte förenlig med detaljplanen.
Fastigheten omfattas av detaljplan, nr: M 24 antagen 1966-12-12 §96.
Handlingar som ingår i beslutet
Inkommen
 Ansökan
2019-03-12
 Orienteringskarta
2019-03-12
 Situationsplaner, 1:1000 o 1:500
2019-03-12
 Ritning (Fasad)
2019-03-12
 Ritningar teknikbod
2019-03-12
 Detaljplan nr: M 166
 Infomtrl om strålning från sökande, hänvisning till Strålskyddmyndigh, 3 dok.
 Tjänsteskrivelse
2019-06-10
Webbplats

E-post

Mörbylånga kommun

www.morbylanga.se

miljobygg@morbylanga.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

386 80 Mörbylånga

Trollhättevägen 4

0485-470 00 vx

0485-472 71

991-1876

212000-0704

Diarienummer
Datum

Plan- och byggverksamheten

2019-06-10

2019«Äre_Diarielöpnr»
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Lagrum
Enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), 9 kap 2 § punkt 1, krävs det bygglov för
nybyggnad inom detaljplan och enligt plan- och byggförordningen PBF (2011:338) 6
kap 1§ punkt 5 krävs det bygglov för att uppföra radio- eller telemast eller torn.
Enligt plan-och bygglagen (PBL 2010:900), 9 kap 31b och 31c §§ får bygglov ges för
en åtgärd inom detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och:
1. avvikelsen är liten; och
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller ett allmänt intresse

Överväganden
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan M 24. Byggnationen avviker från
detaljplanen med avseende på:
1. att nybyggnationen av mast och teknikbod hamnar på prickmark, inom område
småindustri och kontor, enligt gällande detaljplan.
Avvikelsen kan betraktas som liten.
Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Byggnadsinspektörer har haft löpande kontakt med sökande under handläggningens
gång.
Sökande är medvetna om detaljplanens begränsningar för deras tänkta åtgärd.
2019-03-12 inkom Hi3G Access AB, med bygglovsansökan för telemast och
teknikbod.
2019-03-28 ärendet annonserades i lokaltidningar, Ölandsbladet, SydostMedia, och på
kommunens hemsida med en Kungörelse med sista svarsdatum 2019-04-18, för
synpunkter.
Sökande har inkommit med informationsmaterial/länkar angående strålning från
basstationer med telemaster och info om mobiler och master båda materialen framtagna
av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förvaltningens förslag till Beslut:
1. Att bevilja bygglov för nybyggnad av telemast typ monopole, med höjden 36
meter, och teknikbod om 2,0 m² byggyta, på fastigheten Släggan 2 med stöd av
9 kap 31 b o 31c § § i PBL (2010:900).
2. Att det krävs en kontrollansvarig för att genomföra åtgärden och att godkänna
den föreslagna kontrollansvarige Ante Larsson. Den kontrollansvarige är
certifierad enl PBL (2010:900).
3. Att uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 10
kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finnes. Med beslut om
flyghinderanalys och CNS-analys mfl.
Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information.
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Upplysningar för vidare handläggning
Beslut om:








Kontrollplan
Räddningsvägar, anslutning till huvudgata (in- o utfart), med remiss från
Räddningstjänsten Öland
Utförd Flyghinderanalys och CNS-analys från Luftfartsverket
Utstakning och lägeskontroll
Startbesked
Arbetsplatsbesök
Slutbesked

Delegeras till stadsarkitekten, Plan- och byggavdelningen, Mörbylånga kommun

Bedömning / Skäl till beslut
Åtgärden är inte planenlig, men avvikelse kan godtas som mindre.
Vid bedömning och motiv till beslut har tagits hänsyn till byggnationens allmännytta
för samhällsutvecklingen och utformning med kulör och genomsiktlighet. Den tänkta
åtgärden avviker från detaljplanen med att byggnationen, telemast med teknikbod,
hamnar på prickmark inom område småindustri och kontor. Avvikelsen är sådan som är
av mindre art, liten avvikelse, och därmed kan byggnationen godtas. I bedömning har
också tagits med byggnationens utformning och utförande med mtrl, enkel mast typ
monopole, större flaggstång, och plåtfasader, och kulörer ljus resp grå kulör på mast
och teknikbyggnad samt byggnationens läge med att framför allt masten kommer att
döljas och stödjas med tanke på de högre byggnaderna som finns i omgivningen.
En viktig synpunkt som ÖP:en tar upp med byggnation av de här nya telemasterna är
också att ett utbyggt mobiltelefonnät är en förutsättning för att kunna kommunicera
med omvärden samt även det mycket viktiga ur en säkerhetsaspekt att kunna ringa i
nödsituationer både till SOS och andra för att be om hjälp.
Sökande har även inkommit med information om strålning från basstationer, telemast
med teknikbyggnad, som det är frågan om och som är framtagen av
Strålsäkerhetsmyndigheten De sammanfattar att strålningen minskar snabbt med
avståndet, se bilagor, från masten där referensvärde skulle kunna överskridas, med ett
angivet max avstånd på ca 10 m för överskridande av referensvärde. I detta fall där
närmsta bostad är belägen ca 70 meter ifrån som enl denna information är ett betydande
avstånd och då skulle innebära ingen betydande störning eller olägenhet, enl
Strålsäkerhetsmyndighetens information.
Den tänkta åtgärden är ett led i uppdraget för mobiloperatörerna av riksdagen för en
utbyggnad av infrastrukturen av elektronisk kommunikation, tex mobila täckningsnätet
4G, i hela landet med sikte på full täckning.
Visserligen är en telemast ett högt byggnadsverk som kommer att synas från en del
olika håll men samhällsnyttan och direktiven från riksdagen är för åtgärden viktigare än
den eventuella störning som kan bli för gemene man.
Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
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Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda sakägare har underrättats om ansökan, via annonsering
och kungörelse i den lokala dagspressen samt annonsering på kommunens hemsida,
och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Det har inte inkommit några erinringar i ärendet.

Information
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10
kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök krävs inte detta ärende.
Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som kan behövas.
Tillstånd från fastighetsägaren, Mörbylånga bostad AB, krävs.
Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för byggandet innan
byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i Arbetarskydds-styrelsens
författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12.
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.
Plan- och byggverksamheten

Marie-Christine Svensson
Stadsarkitekt

David Andersson-Junkka
Byggnadsinspektör

Bilagor:

1.
2.
3.
4.

Överklagandehänvisning
Ansökan
Ritningar som ingår i beslutet
Inkommen information ang strålning utgiven av Strålsäkerhetsmyndigheten

Sändlista:

Sökande:
Sökande:
Hi3G Access AB
Att: Mikke Göransson
mikael.goransson@3g.se

c/o Tammp AB, Löparevägen 1
294 39 Sölvesborg
Kontrollansvarig:
Ante Larsson
ante.larsson@manageab.se
Rådhustorget 2
633 40 Eskilstuna
Kungörelse för kännedom
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2019-03-25
KUNGÖRELSE

1 (1)
Dnr 19/258

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSE
Underrättelse till berörda grannar
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbod på fastigheten Släggan 2 har inkommit från Hi3G Access AB till Plan- och byggverksamheten.
Masten är en 36 meter hög monopole telemast (en ostagad mast) med tillhörande 2
m² stor teknikbod avsedda för mobiltelefoni. Masten med teknikbod kommer att
placeras i sydvästra hörnet på fastigheten Släggan 2, ca 50 meter söder om Köpmangatan i Mörbylånga mellan Mörbylånga Bostads kontor och Skansenskolan.
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 § skall berörda sakägare med flera beredas tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas. Bygglovsprövningen avser
endast masten med tillhörande teknikbyggnad och dess lokalisering. Monteringen
och användningen av antennerna med mera i tornet kräver inte bygglov och är inte
anmälningspliktiga enligt Miljöbalken.
Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Plan- och byggverksamheten på kommunhuset i Mörbylånga.
Eventuella synpunkter över anläggningen skall lämnas skriftligt med uppgift om
egen fastighetsbeteckning till Samhällsbyggnadsnämnden, Plan- och byggverksamheten, 386 80 Mörbylånga senast den 18 april 2019.
Eventuella frågor besvaras av Plan- och byggverksamheten tel: 0485-470 00.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Kungörelse om ärendet kommer att vara uppsatt på kommunens anslagstavla och hemsida
(www.morbylanga.se) under tiden 27 mars – 18 april 2019.

Adress
Mörbylånga kommun
386 80 MÖRBYLÅNGA

Besöksadress
Trollhättevägen 4

Telefon
0485-470 00 (vx)

Konto
Pg 3 26 14-0
Bg 991-1876

Org nr
212000-0704

t:\edp\driftstoppsmappar\david\underrättelse\släggan 2 kungörelse uppförande telemast dnr 2019-258.docx
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Datum

Diarienummer

2019-03-26

2019-258

Plan- och byggverksamheten
miljobygg@morbylanga.se

Underrättelse om inlämnad ansökan med möjlighet att yttra sig
Ansökan avser
Nybyggnad av radio- telemast/torn
Fastighet
SLÄGGAN 2, Köpmangatan 32
Sökande
Hi3G Access AB Mikke Göransson
____________________________________________________________________
Ärendet
Ansökan innebär bygglov för nybyggnad av verksamhet, en telemast typ monopole med
en höjd = 36 m och teknikbod om 1,8 m² byggyta (bya), på fastigheten Släggan 2, enl
ovan har inkommit.
Skäl till underrättelse
Den sökta åtgärden, enligt ovan, ligger inom detaljplan på område för småindustri- och
bostadsändamål i kanten på prickmark.
Upplysningar
Som berörd sakägare, enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, får Ni här
yttra Er över ansökan som innebär:
1. Placering och utformning.
Ert yttrande skall inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden senast 2019-04-18.
Bilagor
Kopior på ansökan, situationsplan samt plan- och fasadritningar inkomna 2019-03-12
bifogas.
David Andersson-Junkka
Byggnadsinspektör

□ Jag har inga synpunkter på föreslagen åtgärd, enligt utsända handlingar.
□ Jag har följande synpunkter på föreslagen åtgärd:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________
Datum

___________________________________________

Namnteckning

Webbplats

E-post

Mörbylånga kommun

www.morbylanga.se

miljobygg@morbylanga.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

386 80 Mörbylånga

Trollhättevägen 4

0485-470 00 vx

0485-472 71

991-1876

212000-0704

TH0230D, Mörbylånga Släggan 2, Mörbylånga Kommun
Monopole 36 m.ö.m.

Ca 1:50 000

Ca 1:20 000

Hi3G Access AB
Att: Mikke Göranson
c/o Tammp AB
Löparevägen 1
SE-294 39 Sölvesborg

Växel: +46 (0) 761 47 77 54
mikke.goransson@tammp.se

o

Släggan 2 Telemast

mars 26, 2019
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Trådlös teknik - Strålsäkerhetsmyndigheten

Startsida / Områden / Magnetfält och trådlös teknik /

Trådlös teknik

Mobiltelefoni
Trådlös hemtelefoni
Trådlösa datornätverk och wifi
Babyvakter
Rakel

Trådlös teknik förekommer i vissa av våra apparater i hemmet
och i samhället. Med hjälp av radiovågor kan information
skickas från en apparat till en annan.
Några vanliga tillämpningar i hemmet är trådlösa telefoner,
datornätverk, babyvakter, hörlurar, termometrar,
strömbrytare och villalarm. Gemensamt för alla tillämpningar
är att de skickar svaga signaler som dessutom avtar med
avståndet och därför blir exponeringen vanligtvis mycket lägre
än myndighetens referensvärden.

Hälsorisker med trådlös teknik
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för
radiovågor på olika platser i samhället. Resultatet visar att
även om vi lägger ihop exponeringen från olika typer av
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/[2019-06-10 11:44:59]

Trådlös teknik - Strålsäkerhetsmyndigheten

sändare så är den totala exponeringen för radiovågor låg.
Därför bedömer myndigheten att det inte finns
några hälsorisker med exponeringen från basstationer för
mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare.
Vid användning av mobiltelefon finns dock en svag misstanke
om hälsoeffekter. Strålsäkerhetsmyndigheten anser därför att
det är befogat att minska onödig exponering vid användning
av mobiltelefon. Det kan exempelvis göras genom användning
av handsfree eller högtalarfunktion.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och
ansvar
Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar
forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt
tar fram föreskrifter. Myndighetens ansvar omfattar
allmänhetens exponering för trådlös teknik medan
Arbetsmiljöverket ansvarar för dessa frågor för arbetstagare.

Mer information
Mobiltelefoni
Referensvärden
Mobiler och master

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/[2019-06-10 11:44:59]
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Denna text finns även på lättläst
svenska
Magnetfält och trådlös teknik

Senast uppdaterad: 25 augusti 2017

Dela
Facebook

Twitter

Linkedin

Skriv ut

För ett strålsäkert samhälle
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och
kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda
människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
Om myndigheten

Genvägar
Nyheter
Debattartiklar
Lediga jobb
Upphandlingar
Remisser
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/[2019-06-10 11:44:59]
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Magnetfält

Hälsorisker
Larmbågar
Kortläsare i kollektivtrafiken
Induktionshällar
Kraftledningar

Magnetfält är en del av vår vardag och finns hela tiden runt
om oss. De uppstår kring elektriska apparater som kylskåp,
kaffekokare, hårtork, TV-apparater och trådlösa telefoner.
Magnetfältsexponeringen från hushållsapparater är vanligtvis
lokal och normalt mycket lägre än myndighetens
referensvärden och bedöms därför inte medföra hälsorisker.
Ju starkare ström, desto starkare är magnetfälten. Så fort du
använder apparaterna alstrar de magnetfält.
Magnetfältet upphör när apparaterna blir strömlösa.
Styrkan på magnetfälten avtar vanligtvis snabbt med ökat
avstånd från källan.

Hälsorisker med magnetfält
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/magnetfalt/[2019-06-10 11:51:53]
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Människan är anpassad till att leva i jordens statiska
magnetfält och det har inte gått att påvisa skadliga effekter av
statiska magnetfält som människor normalt kommer i kontakt
med.
Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater och
kraftledningar kallas växlande magnetfält. Denna typ av
magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen som, vid
mycket starka fält, kan påverka kroppens nervsignaler. Det
råder stor vetenskaplig samstämmighet om hur starka
magnetfält behöver vara för att ge upphov till omedelbar
påverkan, till exempel nerv- och muskelretningar. Styrkan på
sådana magnetfält ligger dock långt över vad som normalt
finns i vår omgivning. Däremot finns det en vetenskapligt
grundad misstanke om att även svaga magnetfält från
exempelvis kraftledningar skulle kunna öka risken
för barnleukemi.

Råd och rekommendationer
På grund av misstanken om att svaga lågfrekventa magnetfält
skulle kunna öka risken för barnleukemi ger
Strålsäkerhetsmyndigheten följande rekommendationer vid
samhällsplanering och byggande:
Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar
och elektriska anläggningar så att exponering för
magnetfält begränsas.
Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära
el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/magnetfalt/[2019-06-10 11:51:53]
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Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad
som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive
aktuella arbetsmiljöer.
Åtgärderna måste kunna genomföras till rimliga kostnader.
I hemmet kan du själv minska exponeringen för magnetfält
genom att öka avståndet till apparaten och stänga av apparater
när du inte använder dem.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och
ansvar
Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar
forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt
tar fram föreskrifter. Vårt ansvar omfattar allmänhetens
exponering. Arbetsmiljöverket ansvarar för magnetfält på
arbetsplatser.

Mer information
Informationsmaterial: Magnetfält och
hälsorisker
Rapport: 2012:69 Magnetfält i bostäder
Arbetsmiljöverket
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Boverket
Elsäkerhetsverket
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen

Denna text finns även på lättläst
svenska
Magnetfält och trådlös teknik
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För ett strålsäkert samhälle
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och
kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda
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Basstationer

När du använder en mobiltelefon för att prata, sms:a eller
surfa måste telefonen hålla kontakt med en basstation.
Basstationer sänder och tar emot radiovågor.
Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att dessa
radiovågor inte innebär några hälsorisker för allmänheten.
En basstation förmedlar radiovågor mellan olika
mobiltelefoner när de används för samtal, för att skicka sms
eller för att surfa. Radiovågornas energi kan tas upp av
kroppen. Den som vistas på allmän plats exponeras dock för
mycket låga nivåer av radiovågor från basstationer. Det finns
inga vetenskapligt grundade misstankar om att så låga nivåer
innebär några hälsorisker.
Basstationen har en antenn som fångar upp och sänder ut
radiovågor. Normalt placeras den på hustak, fasader eller
master som är speciellt avsedda för sådana antenner.
Strålningen är bara någorlunda stark åt det håll antennen är
riktad. Bakom, under eller över en antenn är strålningen svag.
Det gäller även nära antennen. Den tekniska utrustningen i
basstationen och kablarna till antennen ger strålning som är
obetydlig.
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Strålningen minskar snabbt med
avståndet
Radiovågornas styrka minskar mycket snabbt med ökande
avstånd till basstationsantennen. För de flesta antenner kan
referensvärdet bara överskridas på någon eller några meters
avstånd. Det gäller även om basstationen är maximalt belastad
och du befinner dig i jämnhöjd med antennen åt det håll den
är riktad. Bakom, under eller över antennen är exponeringen
för basstationens radiovågor däremot låg.
Vid de starkaste basstationerna kan referensvärdet överskridas
inom ungefär tio meter från antennen. Då krävs dock att du
befinner dig mitt i antennens huvudlob, att basstationen är
maximalt belastad samt att det är fri sikt till antennen.
Det innebär att antenner som är placerade på master, tak eller
en bit upp på fasader normalt inte överskrider referensvärdet
där allmänheten vistas. Strålsäkerhetsmyndighetens
mätningar visar även att radiovågornas styrka i allmän miljö
för det mesta är mycket svag. Vanligtvis är styrkan mellan en
hundratusendel och en hundradel av referensvärdet.

Mobiloperatörerna ansvarar för
placering
Mobiloperatörerna har ansvar för att basstationerna placeras
så att referensvärdet inte överskrids där allmänheten vistas.
Kommunerna har ansvar för tillsynen och kontrollerar alltså
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att operatörerna håller sig till reglerna.
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För ett strålsäkert samhälle
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och
kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda
människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
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