
 

 

 

 

Föremål som kan utgöra en fara för luftfarten 

Om vad du bör tänka på när du ska uppföra, flytta eller riva höga 
objekt.

 



Uppförande, flytt eller 
rivning av föremål som 

utgör en fara för 
luftfarten 

När du ska uppföra ett föremål som kan 

utgöra en fara för luftfarten måste du 

meddela det till Försvarsmakten minst fyra 

veckor innan arbetet påbörjas. Det gäller 

alla föremålet som är; 

 över 45 meter inom tätbebyggt 

område1 eller  

 20 meter inom annat område.  

Även tillfälligt uppsatta föremål som 

byggkranar, master och liknande kan 

utgöra en fara om de är högre än vad som 

anges ovan. 

 

 

                                                           
1 Till tätbebyggt område räknas ett område med minsta 200 

invånare och där avståenden mellan fastigheterna är mindre 

än 200 meter. 

 

 

Du har det fulla ansvaret att kontakta 

Försvarsmakten om ditt arbete berörs av 

ovanstående krav.  

Tänk på att det är lika viktigt att meddela 

Försvarsmakten om ett föremål, som 

tidigare har bedömts att utgöra ett föremål 

som utgör en fara för luftfarten, ska flyttas 

eller rivas.  

Du hittar ytterligare information och 

anmälningsblankett för flyghinderanmälan 

hos Försvarsmakten.  

 

 

Länk: 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-

myndigheten/tillstand/flyghinderanmalan/ 
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Markering av föremål 
som utgör en fara för 

luftfarten 

 

Du har det fulla ansvaret att markera 

föremål som är 45 meter eller högre över 

omgivande mark- eller vattenytan.  

 

 

 

 

 

Frågor 

Om du har frågor kan du alltid vända dig 

till Transportstyrelsen. Vi hjälper dig 

gärna! 

Transportstyrelsens växel 

0771-503 503 

Från utlandet ringer du 

+46 771-503 503 

 

 

 

 

 

 

Du kan läsa hur du ska markera föremålet i 

Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om markering av föremål 

som kan utgöra en fara för luftfarten.  

Tänk på att föremålet ska markeras när det 

når en höjd av 45 meter oavsett den 

slutgiltiga höjden. 

Du hittar ytterligare information hur du ska 

markera föremålet hos Transportstyrelsen.  

 

Länk: 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfar

t/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-

luftrum/flyghinder/Hindermarkering/ 
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