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MR N J2, Stefan Johansson 0921-348622

Beslut skyddsobjekt med anledning av Försvarsmaktens
övning AÖ19
Bakgrund
Skyddslagen (2010:305) omfattar bestämmelser om vissa åtgärder till förstärkt skydd mot
byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt mot sabotage, terroristbrott och
spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret och grovt rån.
Lagen innehåller också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan
uppkomma till följd av militär verksamhet.
FMLOG har i uppdrag att planlägga samt genomföra operativa transporter till och från
Norrbotten vid Arméövningen Northern Wind 19. Verksamheten inom övningens ram
kommer därmed att bedrivas inom Chefen militärregion Nord territoriella område i
Norrbotten tiden 2019-03-05–2019-04-05. FMLOG har därför muntligt till C Militärregion
Nord hemställt om skyddsobjekt för områden enligt kartor som återfinns i bilaga 1.
Veckorna 910-911 påbörjas transporterna till övningen, veckorna 912-913 bedrivs övningen.
Under vecka 913 inleds avvecklingsskedet som beräknas vara genomfört senast under
fredagen vecka 914.
Inom respektive område kommer större mängd fordon och materiel, både svensk och
utländsk, att befinna sig.
För att hindra yttre påverkan och därmed ha möjlighet att skydda de platser där stor ansamling
av fordon och materiel kommer att ske, bör platserna ha skyddsobjektsstatus.
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Markägares medgivande att Försvarsmakten disponerar de områden som dessa beslut omfattar
är erhållna.

Bedömning
Försvarsmakten bedömer att ett beslut om tillfälligt skyddsobjekt på områdena under aktuell
period mot bakgrund av de aktuella skyddsvärdena är motiverat, för att kunna vidta åtgärder
till ett förstärkt skydd mot främst kriminalitet och sabotage.
Beslut om skyddsobjekt är också motiverat för att skydda allmänheten mot skada som kan
uppkomma till följd av militär verksamhet.
Beslutet kan komma att begränsa allmänhetens rörelsefrihet i de aktuella områdena.
Rutiner ska därför upprättas av FMLOG i syfte att underlätta till-, genom och fråntransporter
för fastighetsägare och andra berörda som har behov av att få tillträde till skyddsobjekten.

Tillkännagivande angående avgränsning, skyltning och bevakning
Försvarsmakten tillkännager att skyddsobjekten kommer att avgränsas och skyltas i enlighet
med Försvarsmaktens skyddsföreskrifter (FFS 2010:5) genom FMLOG försorg.
Områdena bevakas av militär skyddsvakt genom FMLOG försorg.

Beslut
Försvarsmakten beslutar härmed med stöd av 2 § 1 skyddsförordningen (2010:523) att
områden på kartor enligt bilaga1 under tiden 2019-03-05–2019-04-05 ska vara skyddsobjekt.
Försvarsmakten förordnar att beslutet, jämlikt 21 § skyddslagen, skall gälla även om det inte
vunnit laga kraft.
Försvarsmakten erinrar om att beslutet innebär förbud mot tillträde för obehöriga under
angiven tid jämlikt 7 § skyddslagen första stycket.
FMLOG ska upprätta rutiner som underlättar för berörda fastighetsägare och andra berörda
som har behov att få tillträde till skyddsobjektet.
I beredningen av ärendet har deltagit försvarsjurist Michael Bergström.
Detta beslut har fattats av överste Ulf Siverstedt. I den slutliga handläggningen har som
föredragande deltagit kapten Stefan Johansson.

Siverstedt, Ulf
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C Militärregion Nord
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Hur man överklagar
Ett beslut om skyddsobjekt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om
skyddsobjekt får endast överklagas av den som helt eller delvis äger eller nyttjar objektet.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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