
 
 
 
 

 
Riktlinjer för placering av master, antenner och teknikförråd 
 

Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och Byggnadsnämnden har av Kommunstyrelsen 2001-10-03 (KS §161) fått i uppdrag 
att fastställa riktlinjer för placering av mobilradiostationer som stöd för bedömningen vid 
bygglovs- och annan tillståndsprövning. 
 

Bakgrund  
 
Enligt avtal med staten skall fyra mobiloperatörer bygga ut mobiltelefoninät för den tredje 
generationens mobiltelefoni, i dagligt tal kallat 3G eller UMTS. Avtalet innebär att 99% av 
Sveriges befolkning skall täckas år 2003.  
 
Strukturen utgörs av basstationer, som byggs ut i en cellstruktur med de olika basstationerna i 
inbördes samverkan. En basstation utgörs av antenner monterade på mast, torn eller hög 
byggnadsdel. Antennerna förbinds med markstationerad teknik via kabel. Anslutande 

teknikförråd är ca 6-10 m2.  
 

Boverket har i rapport 2001-05-11 beträffande utbyggnad av mobiltelenätet framhållit att 
mobiloperatörerna måste samnyttja telemasterna för att minimera konsekvenserna för natur- 

och kulturmiljön.  
 

Strålskyddsinstitutet har under de senaste åren gjort flera utredningar om 
strålningsförhållandena kring mobiltelefonmaster. De redovisar i sin utredning beträffande 

strålning från basstationer, daterad november 2001, att ”sammanfattningsvis gäller att 
basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålskyddssynpunkt”. 

 
Enligt Miljöhälsorapport 2001, utgiven av Socialstyrelsen m fl, är exponeringsnivåerna från 
basstationerna mycket låga, flera storleksordningar lägre än aktuella gränsvärden.  

 
Prövning 

 
Skyldighet att samråda med Länsstyrelsen (miljöbalken 12 kap 6 §) gäller före uppförande av 
radiomast högre än 20 meter utanför detaljplan eller områdesbestämmelser. Tillstånd 
erfordras för uppförande av radiomast inom naturreservat, Natura 2000 område, 
byggnadsminne eller strandskyddat område. Utöver detta gäller även skyldighet att samråda 
med Länsstyrelsen om en åtgärd eller en verksamhet kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön.  
 
 
Bygglov krävs för uppförande av ny mast oavsett höjd. Miljö- och byggnadsnämnden 
remitterar ansökan om bygglov för mast högre än 20 meter till Luftfartsverket och till 
Försvarsmakten för yttrande. Yttrande från Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och 
kraftledningbolag inhämtas för alla nya master i närheten av vägar, järnvägar samt inom 



kustområdet och kraftledningsområden. I Vägverkets publikation nr 2001:110 redovisas 
rekommendationer avseende placering av mobilmaster intill vägar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden prövar master, antenner och teknikförråd vid bygglovsprövning 
enligt PBL och med stöd av följande riktlinjer: 
 
RIKTLINJER 
 
Master 
 
Uppförande av nya master skall prövas restriktivt. I första hand skall befintliga master 
användas. I Lomma kommun finns idag nio master. Lägena för dessa framgår av bifogad 
karta. De två masterna inom Lomma hamn bör flyttas på sikt med hänsyn till att hamnområdet 
skall utvecklas som bostadsområde.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden kommer att bedöma mastens inverkan på omgivningen framför 
allt vad avser inverkan på stads- eller landskapsbilden och därvid eftersträva så få master som 
möjligt inom kommunen. 
 
Ny mast skall i första hand placeras inom planlagt industriområde, i anslutning till befintlig 
industriell anläggning eller inom kraftledningsområde. Ny mast skall lokaliseras så att den 
kan samnyttjas av flera operatörer.  
 
Ny mast tillåts inte inom naturreservat, Natura 2000 område, byggnadsminne eller 
strandskyddat område. Ny mast prövas synnerligen restriktivt inom område av riksintresse för 
naturvården eller kulturmiljövården, tätortsnära rekreationsområde, tillkommande 
bostadsområde eller utredningsområde enligt den kommunomfattande översiktsplanen samt 
de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna Lomma och Bjärred-Borgeby. Områdena 
markeras på kartbilagan. 
 
Antenner 
 
Antenn skall i första hand placeras på befintlig byggnadsdel, mast, torn eller stolpe. Synlig 
antenn skall företrädesvis placeras mot byggnadsdel och ej mot det fria och skall anpassas 
färgmässigt till den aktuella byggnadsdelen. Kabeldragning skall i första hand ske invändigt i 
t ex schakt eller utvändigt vid t ex stuprör. Kabel, som dras synligt utanpå tak eller fasad skall 
ges samma kulör som taket/fasaden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avser att aktivt samordna operatörernas ansökningar till att 
antenner i största möjliga mån samlokaliseras. 



Teknikförråd 
 
I första hand skall teknikförråd inrymmas i befintlig byggnad. Vid tillbyggnad eller 
nybyggnad skall placering och utformning anpassas till omgivningen. Behov av att anlägga 
avskärmande vegetation för att uppnå god helhetsverkan kan finnas. Samordning skall ske 
mellan operatörerna så att flera operatörer nyttjar samma byggnad. Risk för bullerstörningar 
och andra störningar skall redovisas.  
 
Krav på samordning 

 
Samutnyttjande av mast av flera operatörer skall eftersträvas.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden kommer att vid varje ansökan om nybyggnad av telemast 
begära en redovisning av landskapseffekter såväl som strålningseffekter av alternativa 
lokaliseringar och varför samlokalisering av antenn/basstation inte sker i befintliga master 
eller på befintliga högre byggnadsdelar. 
 
Bygglovbefrielse 
 
Bygglov krävs inte för antenner, mindre än 1500 mm i höjd och 200 mm i bredd, och 
radiolänkar, 300 mm i diameter, samt anslutande mindre teknikskåp av standardmått (cirka 
1800 mm högt, 1400 mm brett och 1300 mm djupt) som monteras på respektive invid 
kraftledningsstolpe.  
 
Buller 
 
Bullernivåer utomhus från ventilations- och kylanläggningar skall inte överstiga SNV:s 
riktlinjer 1978:5. 
 
Försiktighetsprincip 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avser att tillämpa en försiktighetsprincip som innebär att 
särskild hänsyn skall tas vid placering av master och antenner i närheten av platser där barn 
vistas i stor utsträckning 
 
Redovisning av strålningsförhållanden 
 
I närheten av platser där barn vistas i stor utsträckning skall strålningsnivåerna 
redovisas i samband med bygglovsansökan. 


