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Promemorian Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (Ds 2021:36)
Försvarets radioanstalt (FRA) har – från de utgångspunkter myndigheten har att beakta
– följande synpunkter på promemorian. Synpunkterna följer betänkandets disposition.
5. Aktivitetskravet i plan- och bygglagen bör ändras
FRA konstaterar att det föreslagna tillägget till 13 kap. 11 § andra stycket plan- och
bygglagen (2010:900), PBL, avseende en utökad befrielse från aktivitetskravet, inte har
något undantag för beslut som rör FRA, Försvarsmakten, Fortifikationsverket och
Försvarets materielverk. Detta innebär att samtliga intressenter som inte är sådana ideella
föreningar eller juridiska personer som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken (1998:808) kan
överklaga sådana beslut utan krav på föregående aktivitet under granskningsperioden (jfr
13 kap. 11 § första stycket PBL). En sådan begränsning av aktivitetskravet kan, enligt
FRA:s mening, leda till längre och mer omständliga processer avseende detalj- och
översiktsplan, vilket i så fall kommer att få negativa konsekvenser för den tillväxt av
totalförsvaret som anges i regeringens proposition Totalförsvaret 2021-20251. Det finns
risk för att intressenter framför invändningar mot planlagda åtgärder först efter att
kommunen fattat beslut i ärenden så att totalförsvarets tillväxt bromsas under lång tid när
frågan prövas av högre instans.
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FRA anser därför att den föreslagna begränsningen av aktivitetskravet ska kompletteras
med ett undantag för beslut som rör FRA, Försvarsmakten, Fortifikationsverket och
Försvarets materielverk, i likhet med det undantag som finns i 13 kap. 12 § andra stycket
PBL.
Därutöver kan det i sammanhanget påminnas om att enligt artikel 4.2 i Fördraget om
Europeiska unionen är den nationella säkerheten varje medlemsstats eget ansvar och att
frågor om nationell säkerhet därmed faller utanför den EU-rättsliga behörigheten och
därtill tillhörande rättspraxis.
___________________
Allmänt om FRA
FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementet med ca 900 anställda. FRA är
en del av svensk underrättelsetjänst med uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslutande
förordning.
FRA bedriver signalspaning i syfte att kartlägga bl.a. yttre militära hot, hot mot svensk
personal under internationella insatser, internationell terrorism, främmande
underrättelseverksamhet mot svenska intressen och övriga internationella företeelser som
har betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. All signalspaning är
riktad mot utländska förhållanden och sker på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet,
Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom
Polismyndigheten.
FRA bedriver även informationssäkerhetsverksamhet. FRA ska ha hög teknisk
kompetens inom informationssäkerhetsområdet och får efter begäran stödja sådana
statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara
känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt hänseende.
Uppgifter rörande FRA:s verksamhet omfattas till stora delar av sekretess bl.a. enligt
15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För uppgifter i allmän handling
rörande underrättelseverksamhet gäller sekretess i 95 år.
___________________
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I detta ärende har chefsjuristen Michaela Dráb beslutat. I den slutliga handläggningen har
också deltagit biträdande chefsjuristen Jessica Sjöstrand samt juristen Maera Khan
(Rättsenheten), tillika föredragande.
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