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Underrättelse énligt Esbo-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar
i ett grärisöverskridande sammanhang om havsvindkraflsparken "Windanker" nordost om Riigen, Tyskland
Försvarefs radioanstalt (FRA) lämnar - mot bakgrund av att det är fråga om etablering
av vindkraft inom område längs Tysklands ekonomiska zon på gränsen mot Danmarks
ekonomiska zon - inga synpunkter på underrättelsen.
FRA vUl döck upplysa och påpeka följande.
Allmänt om FRA
FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementet med ca 700 anstäUda och huvudkontor på Loyö utanför Stockholm. FRA är en del av svensk underrättelsetjänst med
uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet öch till lagen anslutande förordning. FRA arbetar även med att
stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet som hanterar känslig information genom att bland annat testa sårbarheten i IT-system.
FRA bedriver signalspaning i syfte att kartlägga bl.a. yttre militära höt, hot mot svensk
personal under intemationella insatser, internationell terrorism, främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen och öyriga iiitemationella företeelser som har betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. All signalspaning är riktad, möt
utländska förhåUanden och sker på uppdrag av regeringen, RegeringskansUet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. TiUstånd från Försvarsunderfättelsedomstolen krävs för all signalspaning.
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FRA löser sina signal spaningsuppdrag genom inhämtning av signaler i elektronisk form
vid ett antal anläggningar på olika platser i Sverige samt från flygplan och fartyg. Signalspaningsinhämtningen är störningskänslig. Uppdragsgivarna (regeringen m.fl.) är
fortlöpande i behov av underrättelserapportering och signalspaningsverksamheten bidrar
kontinuerligt till att skydda Sverige och svenska intressen. För att tillgodose nationella
säkerhetsintressen är det således av största vikt att skydda anläggningama för signalspaningsverksamhet mot stömingar.
Sekretessbelagt riksintresse för totalförsvaret
FRA:s anläggningar med system för signalspaning är av Försvarsmakten redovisade
som riksintressen för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Områden som är av
riksintresse för totalförsvaret ska enligt nämnda paragraf skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av anläggningama. Uppgifter om de spaningssektorer
och frekverisband som signalspaning bedrivs inom samt uppgift om platser från vilka
signalspaning utövas omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentUghets- och sekretesslagen (2009:400). Av dessa uppgifter kan slutsatser dras om bl.a. signalspaningens
verksamhetsimiktning, medel, metoder och förmåga och det kan antas att det skadar
landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiftema röjs.

Negativ påverkan på riksintresset för totalförsvaret
De tekniska system och tillhörande anläggning för signalspaning av riksintresseförtotalförsvaret som påverkas negativt av etablering av vindkraft på Riigen omfattas, som
nämnts ovan, av sekretess och kan således inte redovisas öppet eller beskrivas närmare.
Etablering av vindkraftsparker på såväl tyska, danska som svenska delama hindrar och
motverkar påtagligt totalförsvarets intressen och behov. Vindkraftsparkerna kommer att
medföra stora störningar på FRA:s tekniska system för signalspaning och därmed avsevärt försvåra FRA:s möjligheter att lösa de av regeringen beslutade uppdragen.
I detta ärende har överdirektör Christina Malm beslutat. I den slutliga handläggningen
har också deltagit planeringschef Johan Dahlstedt, chefsjurist Michaela Dråb, samt
avdelningschef Mats Nordqvist tillika föredragande.
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