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Sammanfattning 

Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar i denna rapport myndighetens uppdrag 
att kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och identifiera 
hur processer kan effektiviseras.  

PTS har inom ramen för uppdraget kartlagt bredbandsaktörers, 
tillståndsgivares, fastighetsägares och elnätsföretags erfarenheter av 
tillståndsprocesser för anläggning av bredband, inklusive processer för 
markavtal, avtal för hyra och arrende samt elanslutning. PTS lämnar även 
förslag och rekommendationer till hur relevanta tillstånds- och avtalsprocesser 
kan tydliggöras och förenklas i syfte att underlätta en effektivare handläggning. 
Detta redovisas i del A och B i rapporten.  

PTS har också genomfört en förstudie med nulägesbeskrivning av hur behovet 
av infrastruktur för elektronisk kommunikation tillgodoses i samband med 
kommuners planering och byggande. PTS har undersökt vilka utmaningar som 
är förknippade med tillämpningen av lagstiftningen på området, hur 
genomförandet fungerar i praktiken, samt vilken vägledning och vilka andra 
insatser som kan behövas för att skapa förutsättningar för en effektiv 
tillämpning av regelverket. Detta redovisas i del C.  

Det övergripande syftet med uppdraget är att effektivisera processer för att 
underlätta såväl planering som utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i hela 
landet. De mest prioriterade förslagen och rekommendationerna återfinns 
nedan i rutor och övriga finns i tabell 1 sist i detta kapitel.  

PTS utredning om processen för tillstånd enligt väglagen har delrapporterats i 
samband med myndighetens uppföljning av regeringens bredbandsstrategi (se 
kapitel 3). 

Del A. Tillstånd enligt väglagen och ledningsrätt 

Kartläggning av hinder, erfarenheter och pågående aktiviteter 

För att anlägga bredbandsinfrastruktur kostnadseffektivt och säkert är det 
viktigt för bredbandsaktörer att få tillgång till vägområdet i Trafikverkets 
vägnät. Det är enklare för bredbandsaktörer att anlägga bredbandsinfrastruktur 
i en befintlig väg jämfört med till exempel skogsmark, där särskild utrustning 
krävs för anläggningen. Anläggningen blir också säkrare i vägområdet jämfört 
med i brukad mark där risken för att ledningar grävs av är större. För 
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anläggning av bredbandsinfrastruktur i vägområdet i Trafikverkets vägnät krävs 
tillstånd enligt väglagen.  

Från år 2016 till 2017 har antalet ansökningar om att få lägga ledningar i 
vägnätet ökat med 45 procent. Ökningen mellan år 2017 och 2018 uppgår till 
35 procent. Detta har lett till att en kö av ärenden har bildats och långa 
handläggningstider uppstått hos Trafikverket. Handläggningstiderna har skapat 
frustration både hos aktörer som anlägger bredband och de myndigheter som 
beslutar om bredbandsstöd. 

Flera bredbandsaktörer har uttryckt att bristen på transparens i Trafikverkets 
tillståndsprocess är ett problem. Med detta menar bredbandsaktörerna att det 
inte går att följa ett ärendes handläggningsstatus vilket försvårar aktörernas 
planering. 

Trafikverket anger att det bland vissa bredbandsaktörer finns brister i den 
egenkontroll som genomförs inför ansökan om tillstånd. Detta har inneburit 
att många ansökningar som lämnats in har behövt kompletteras med ytterligare 
uppgifter.  

Trafikverket anger också att vissa bredbandsaktörer har utfört felanläggningar i 
förhållande till de tillstånd som utfärdats och i vissa fall även anläggningar utan 
tillstånd. 

PTS har hållit ett antal dialogmöten där Trafikverket och bredbandsaktörer 
systematiskt utbytt erfarenheter om tillståndsansökningar gällande anläggning i 
vägområdet. Ett resultat av detta arbete är att IT&Telekomföretagen och 
Trafikverket under våren 2018 har kommit överens om en handlingsplan för 
att korta ned handläggningstiderna för tillstånd avseende ledningsärenden för 
väg gällande bredband till tre månader. 

Prioriterade förslag för att underlätta bredbandsutbyggnad 

Trafikverket har en nyckelroll i fråga om att skapa förutsättningar för 
bredbandsutveckling på landsbygden genom att bredbandsinfrastruktur kan 
anläggas i vägområdet. 

1. PTS föreslår att regeringen ger Trafikverket ett övergripande uppdrag i 
regleringsbrevet att i sin verksamhet främja bredbandsutbyggnaden i 
Sverige.  

I uppdraget bör ingå att samverka med och inhämta synpunkter från aktörer 
som efterfrågar elektroniska kommunikationer och som vill etablera 
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infrastruktur i vägområdet samt med andra myndigheter och ”Robust fibers” 
förvaltningsråd. 
  

2. PTS föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda och senast 
den [  ] 2018 redovisa förslag till hur bredbandsaktörer och deras 
entreprenörer kostnadseffektivt och säkert kan anlägga 
bredbandsinfrastruktur i vägområdet i mindre vägar på landsbygden 
(länsvägar).  

Förslaget inbegriper bland annat att utreda användning av olika 
anläggningstekniker och lösningar för anläggning i andra delar av vägområdet 
än ytterslänt. PTS vill påtala vikten av en skyndsam hantering och att 
Trafikverkets utredning är klar tidig höst 2018 för att förslagen i utredningen 
ska kunna implementeras i god tid före grävsäsongen 2019. 

Regeringen har den 31 maj 2018 beslutat om ett uppdrag till Trafikverket att 
utreda användning av alternativa anläggningstekniker med mera i syfte att 
främja utbyggnad av bredband i landsbygd.1 PTS kommer att bistå Trafikverket 
i myndighetens utredningar enligt detta uppdrag. 

Del B. Övriga tillstånds- och avtalsprocesser för anläggning 
av bredband 
Kartläggning av hinder, erfarenheter och pågående aktiviteter  

PTS har i uppdraget identifierat ett flertal hinder som grupperas i följande två 
kategorier och som kan ses vara de mest betydelsefulla hindren för 
anläggningen av bredband:  

 tillgången till uppgifter och information från tillståndsgivare inför olika 
ansökningar om tillstånd samt  

 bristande kvalitet och underlag i bredbandsaktörers och entreprenörers 
ansökningar om tillstånd, bland annat vad gäller projektering. 

PTS bedömning är att hindren dels beror på en avsaknad av tydliga riktlinjer 
från tillståndsgivare kring vilka uppgifter som behövs för att tillstånd ska kunna 
beviljas. Dels beror hindren på att bredbandsaktörerna och deras entreprenörer 
har bristande kunskaper om de olika tillstånden och hur handläggningen av 
dem går till.  

Bristande kunskap har identifierats särskilt gälla de olika typer av tillstånd som 
aktualiseras om anläggningen antas påverka det aktuella områdets natur- och 
kulturmiljö. Förutom konsekvenser i form av sämre måluppfyllelse av 
                                                 
1 N2018/02871/D (delvis). 
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bredbandsmålen finns risk för att den bristande kunskapen leder till att 
bredbandsutbyggnaden via fibernät inte görs på ett robust och miljömässigt 
hållbart sätt och att ledningar grävs av.   

PTS har konstaterat att aktiviteter pågår hos tillståndsgivare och 
bredbandsaktörer i syfte att effektivisera tillstånds- och avtalsprocesser för 
anläggning av bredbandsinfrastruktur. Bland annat håller Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) på att uppdatera vägledningen ”Ledning för grävning”. 
Länsstyrelsen i Södermanlands län har hållit ett informationsmöte för 
bredbandsaktörer och deras entreprenörer där länsstyrelsen informerade om 
processer som anmälan, samråd och vilka ansökningar om tillstånd som kan bli 
aktuella vid anläggning av bredbandsinfrastruktur.  

Prioriterade förslag för att underlätta bredbandsutbyggnad 

Nedan återfinns ett antal förslag och rekommendationer som syftar till att ge 
ökad förutsägbarhet, transparens och enhetlighet för att underlätta 
bredbandsaktörers planering av bredbandsutbyggnad samt effektivisera 
tillstånds- och avtalsprocesser.  

Tillgång till privat/kommunal/statlig mark genom avtal 

PTS anser att det för den fortsatta bredbandsutbyggnaden är viktigt med väl 
fungerande avtalsprocesser om upplåtelse av mark som ger långsiktig trygghet 
åt både markägare och bredbandsaktörer.  

4. PTS anser att det är viktigt att avtalsmallar om upplåtelse av mark 
kommuniceras och får spridning så att den fortsatta utbyggnaden och 
avtalsdialoger kan underlättas samt att arbetet med att ta fram avtalsmallar 
fortsätter mellan LRF Konsult och bredbandsaktörer där det finns behov.    

Avtalsmallar för markupplåtelser som är accepterade av både bredbandsaktörer 
och fastighetsägare underlättar markåtkomsten och kan därigenom främja 
tillgången till bredband.  

Det är viktigt att branschöverenskommelsen ”Robust fiber” med information 
om bland annat nya anläggningstekniker, miniminivåer för förläggningsdjup 
och e-tjänsten ”Ledningskollen” inkluderas även i fortsatta dialoger om 
avtalsmallar. 
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8. PTS avser att vidareutveckla informationen på Utbyggnadsportalen om 
tillstånd som är nödvändiga vid anläggning av bredband. Därutöver avser 
PTS att lägga till information om avtalsmallar som är relevanta vid 
upplåtelse av mark för anläggning av bredband.  

PTS har i utredningen funnit att det finns ett önskemål bland bredbandsaktörer 
att allmängiltig information om bland annat markupplåtelse, tillstånd med mera 
görs tillgänglig via Utbyggnadsportalen. 

10. PTS avser att, i egenskap av medlem i ”Robust fibers” förvaltningsråd, 
anordna en utbildning om ”Robust fiber” inklusive nya anläggningstekniker 
och ”Ledningskollen” för tillståndshandläggare inom natur- och 
kulturmiljöområdet på länsstyrelserna. SKL och ”Robust fibers” 
förvaltningsråd kan i likhet med PTS främja bredbandsutbyggnad genom att 
anordna motsvarande utbildningar för ”tillståndshandläggare” på kommuner 
respektive representanter för privata markägare. 

Det finns enligt PTS bristande kunskap om ”Robust fiber” hos tillståndsgivare 
och markägare, särskilt i fråga om nya anläggningstekniker men också vad 
gäller möjligheten att använda ”Ledningskollen” för en effektiv planering och 
en säker grävning. 

Grävtillstånd för anläggning av bredband i kommunal mark inklusive återställning 

Bredbandsaktörer som investerar i bredbandsinfrastruktur har intresse av att 
krav på återställning, bland annat bredd och kvalitet, på ett tydligt och logiskt 
sätt är kopplade till det grävarbete som ska utföras samt marktypen och 
markens användning.  

12. PTS föreslår att myndigheten får i uppdrag av regeringen att under hösten 
2018 göra en studie om nya anläggningstekniker för bredband, i syfte att 
sammanställa relevant information och erfarenheter från användning av dessa 
tekniker i kommunal mark runt om i landet. 

PTS anser i likhet med Nystartsgruppen inom Bredbandsforum, att bättre 
kunskapsunderlag behövs om nya anläggningstekniker. En tydlig koppling 
finns till frågor om återställning av mark och markens bärighet efter 
genomförd bredbandsanläggning.  

Behovet av kunskap avser bland annat hållbarhet och typ av mark och 
markanvändning där dessa nyare anläggningstekniker är lämpliga. Studien bör 
syfta till att utgöra underlag för kommuner i hanteringen av grävtillstånd 
avseende bredbandsanläggning. 
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En synpunkt som framförts i samrådet avseende utkast till slutrapport är att en 
studie om nya anläggningstekniker även bör omfatta en undersökning av dessa 
anläggningsteknikers eventuella delaktighet i spridandet av invasiva främmande 
arter, till exempel genom användning av icke-lokalt material som fyllnadsmassa. 
 

13. PTS anser att kommuner bör främja bredbandsutveckling genom att på 
kommunens webbplats publicera tydliga underlag om återställning och de krav 
kommunen har. Därefter bör metoder för att ställa upp lägsta krav på 
återställning harmoniseras kommuner emellan, om möjligt med utgångspunkt i 
vedertagen standard. Arbetet skulle kunna bedrivas genom regionala träffar 
inom ramen för de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet.    

Förslaget syftar till att öka förutsägbarhet, transparens och enhetlighet samt att 
främja dialogen mellan kommuner och bredbandsaktörer gällande frågan om 
återställning av mark efter genomförd bredbandsanläggning.   

Hyres- och arrendeavtal med kommunala fastighetsägare för placering av mobilmaster 
och antenner för mobilnät samt framdragning av el till mobilmaster 

Bredbandsaktörer behöver ha tillgång till mark och/eller byggnader för att 
uppföra en mobilmast eller installera antenner för mobilnät på en befintlig 
byggnad.  

14. PTS anser att kommuner bör främja bredbandsutbyggnad genom att 
säkerställa att hyran eller arrendet, för tillgång till mark och byggnader för 
placering av mobilmaster och antenner för mobilnät, inte överstiger 
marknadspriset för likvärdiga jämförelseobjekt.  

Förslaget syftar till att främja bredbandsutbyggnaden via mobilnät. I PTS 
utredning har kommunala fastighetsägares ersättningsnivåer för hyra eller 
arrende uppgetts överstiga privata fastighetsägares ersättningsnivåer.  

Elanslutning av mobilmaster är kostnadsdrivande och tidskrävande vid 
etablering av mobilnät. PTS anser att det är viktigt att dialogen om långa 
ledtider för framdragning av el till mobilmaster når en lösning, eftersom frågan 
varit uppe till diskussion under en längre tid. 

17. PTS avser att, inom ramen för myndighetens uppdrag att främja 
bredbandstillgången i hela landet, bjuda in representanter för el- respektive 
telekombranschen till ett dialogmöte. 

Syftet med förslaget är att främja dialog mellan aktörer i el- och 
telekombranschen om ledtider för elanslutning av anläggningar av mobilnät. 
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Samråd/tillstånd gällande natur- och kulturmiljöer 

Länsstyrelserna har ansvar för flera olika tillståndsprocesser som 
bredbandsaktörer behöver beakta i bredbandsutbyggnaden. Det är av denna 
anledning viktigt, anser PTS, att de tillståndsprocesser som länsstyrelserna har 
ansvar för, är väl fungerande och effektiva ur bredbandsaktörernas perspektiv. 

19. PTS föreslår att regeringen inrättar ett forum för nationell samordning av 
tillståndsfrågor med utgångspunkt i natur- och kulturmiljöfrågorna. Syftet med 
forumet skulle vara att underlätta för länsstyrelserna att utbyta kunskap och 
erfarenheter om samråd och hantering av tillståndsansökningar för verksamhet 
som innebär påverkan på natur- och kulturmiljön, bland annat 
bredbandsverksamhet, så att tillståndshanteringen blir mer likartad.  

En länsstyrelse bör få i uppdrag att starta ett sådant forum snarast dock senast 
första kvartalet 2019. Övriga länsstyrelser bör få i uppdrag att aktivt delta i 
samordningsforumet. 

Länsstyrelsernas metoder och bedömningar av hur bredbandsanläggning 
påverkar natur- och kulturmiljöer samt inställningen till om det är möjligt att ge 
tillstånd respektive dispenser för sådan anläggning ser olika ut bland landets 
länsstyrelser.  

En större enhetlighet skulle ge ökad förutsägbarhet för bredbandsaktörer som 
investerar i bredbandsinfrastruktur. Detta skulle underlätta arbetet också för 
länsstyrelsernas handläggare. Länsstyrelserna själva efterlyser ett forum för 
nationell samordning med utgångspunkt i miljöfrågorna. 

Del C. Hur tillgodoses behovet av infrastruktur för elektronisk 
kommunikation i samband med kommuners planering och 
byggande  

En förstudie med nulägesbeskrivning 
En slutsats av PTS förstudie om plan- och bygglagen (2010:900), (PBL) och 
elektroniska kommunikationer är att PBL varken ses som ett hinder eller en 
möjliggörare för bredbandsutvecklingen av aktörerna inom 
samhällsbyggnadsområdet, såsom kommunerna och länsstyrelserna, samt 
bredbandsaktörerna som PTS intervjuat.  

Utöver tillämpningen av PBL finns det enligt aktörerna utmaningar för att nå 
bredbandsmålen. Anledningarna är långa avstånd och brist på resurser för att 
nå användare av bredband och bredbandstjänster. Kommunerna har en fortsatt 
viktig funktion i att samordna bredbandsutbyggnaden, bland annat efterfrågan.  
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Det behövs vägledning om hur kommuner kan hantera bredband i 
genomförandet av detaljplaner. 

25. PTS föreslår att Boverket förtydligar och kompletterar befintlig 
information om bygglov och annan prövning enligt PBL avseende utbyggnad 
av mobilnät på myndighetens webbplats ”PBL Kunskapsbanken” och bland 
annat uttolkar regelverket i fråga om och när en antenn för mobilnät är 
bygglovspliktig.  

Förslaget syftar till att underlätta utbyggnaden av bredband via mobilnät, 
genom att det blir tydligt hur PBL ska tolkas när det gäller bygglov för 
antenner. Domstolarna har utvecklat rättspraxis om bygglov för mobilmaster 
och antenner för mobilnät, men flera kommuner upplever trots detta 
tolkningssvårigheter.  

PTS kan konstatera att flera av de föreslagna åtgärderna har påbörjats. PTS 
avser vidare att, inom ramen för myndighetens uppdrag att skapa 
förutsättningar för samverkan mellan myndigheter som kan bidra till 
utbyggnaden av bredband, följa utvecklingen av föreslagna uppdrag i denna 
rapport.2 

Tabell 1 Sammanställning av PTS samtliga förslag 

Nr Vem/vilka riktar 
sig förslaget till? 

Förslaget avser Se 
avsnitt 

1 Trafikverket PTS föreslår att regeringen ger Trafikverket ett 
övergripande uppdrag i regleringsbrevet att i sin 
verksamhet främja bredbandsutbyggnaden i Sverige. 

3.4 

2 Trafikverket PTS föreslår att regeringen ger Trafikverket i 
uppdrag att utreda och senast den [  ] 2018 redovisa 
förslag till hur bredbandsaktörer och deras 
entreprenörer kostnadseffektivt och säkert kan 
anlägga bredbandsinfrastruktur i vägområdet i 
mindre vägar på landsbygden (länsvägar). 

3.4 

3 Lantmäteriet  PTS föreslår att regeringen ger Lantmäteriet i 
uppdrag att utreda behov och förutsättningar för 
möjligheten att bevilja förtida tillträde till 
ledningsrätt för utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur genom samförläggning. 

4.3 

4 LRF Konsult och 

bredbandsaktörer 

PTS anser att det är viktigt att avtalsmallar om 
upplåtelse av mark kommuniceras och får spridning 
så att den fortsatta utbyggnaden och avtalsdialoger 
kan underlättas samt att arbetet med att ta fram 
avtalsmallar fortsätter mellan LRF Konsult och 
bredbandsaktörer där det finns behov. 

5.1.3 

                                                 
2 PTS instruktion 4 § p. 2. 
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5 Statliga bolag med 
markinnehav 

PTS föreslår att de avtalsmallar om markupplåtelse 
som nu tas fram beaktas av regeringen för att, om 
möjligt, användas av statliga bolag när dessa 
upplåter mark för bredbandsutbyggnad. 

5.1.3 

6 Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) 

PTS anser att SKL kan främja 
bredbandsutbyggnaden via fibernät genom att 
förtydliga och komplettera sin befintliga avtalsmall 
för markupplåtelse, eller på motsvarande sätt 
tillgängliggöra kunskapsunderlag, i enlighet med 
kommuners önskemål. Vidare kan SKL främja 
bredbandsutbyggnaden genom att i avtalsmallen, 
eller på annat sätt kopplat till detta, tydliggöra att 
ersättningen för tillgång till mark för anläggning av 
fiberledningar bör vara kostnadsbaserad.   

5.1.3 

7 Sveriges kommuner PTS anser att kommuner bör främja 
bredbandsutbyggnaden genom att på sina 
webbplatser publicera underlag om aktuell 
ersättning för markupplåtelse för bredband. 

5.1.3 

8 Post- och 
telestyrelsen (PTS) 

PTS avser att vidareutveckla informationen på 
Utbyggnadsportalen om tillstånd som är 
nödvändiga vid anläggning av bredband. Därutöver 
avser PTS att lägga till information om avtalsmallar 
som är relevanta vid upplåtelse av mark för 
anläggning av bredband.   

5.1.3 

9 SKL PTS föreslår att SKL i uppdateringsarbetet med 
vägledningen ”Ledning för grävning” beaktar områden 
där förtydliganden har efterfrågats av kommunerna. 
SKL bör även hänvisa till ”Robust fiber” i 
vägledningen i syfte att öka kunskapen om 
konceptet, bland annat nya anläggningstekniker och 
e-tjänsten ”Ledningskollen”. 

5.2.3 

10 PTS, SKL och 
”Robust fibers” 
förvaltningsråd 

PTS avser att, i egenskap av medlem i ”Robust 
fibers” förvaltningsråd, anordna en utbildning om 
”Robust fiber” inklusive nya anläggningstekniker 
och ”Ledningskollen” för tillståndshandläggare 
inom natur- och kulturmiljöområdet på 
länsstyrelserna. SKL och ”Robust fibers” 
förvaltningsråd kan i likhet med PTS främja 
bredbandsutbyggnad genom att anordna 
motsvarande utbildningar för 
”tillståndshandläggare” på kommuner respektive 
representanter för privata markägare. 

5.2.3 

11 ”Robust fibers” 
förvaltningsråd 

PTS anser att ”Robust fibers” förvaltningsråd kan 
främja bredbandsutveckling genom att utveckla och 
tydliggöra befintliga anvisningar gällande grävning 
och återställning. 

5.2.3 

12 PTS  PTS föreslår att myndigheten får i uppdrag av 
regeringen att under hösten 2018 göra en studie om 
nya anläggningstekniker för bredband, i syfte att 
sammanställa relevant information och erfarenheter 

5.2.3 
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från användning av dessa tekniker i kommunal 
mark runt om i landet.  

13 Sveriges kommuner  PTS anser att kommuner bör främja 
bredbandsutveckling genom att på kommunens 
webbplats publicera tydliga underlag om 
återställning och de krav kommunen har. Därefter 
bör metoder för att ställa upp lägsta krav på 
återställning harmoniseras kommuner emellan, om 
möjligt med utgångspunkt i vedertagen standard. 
Arbetet skulle kunna bedrivas genom regionala 
träffar inom ramen för de regionala 
bredbandskoordinatorernas verksamhet.  

5.2.3 

14 Sveriges kommuner PTS anser att kommuner bör främja 
bredbandsutbyggnad genom att säkerställa att hyran 
eller arrendet, för tillgång till mark och byggnader 
för placering av mobilmaster och antenner för 
mobilnät, inte överstiger marknadspriset för 
likvärdiga jämförelseobjekt.  

5.3.3 

15 SKL PTS anser att SKL kan främja bredbandsutveckling 
genom att uppdatera avtalsförslaget från 2002 
gällande hyres- och arrendeavtal för mobilnät och 
fastställa riktlinjer för prissättning och övriga villkor 
i enlighet med de behov av tydliggörande som PTS 
redogjort för i denna rapport. 

5.3.3 

16 Energiföretagen PTS anser att Energiföretagen kan främja 
bredbandsutbyggnad genom att uppmana sina 
medlemsföretag att om möjligt använda sig av 
offerter med giltighetstider om minst sex månader 
för att underlätta bredbandsaktörers planering.   

5.4.3 

17 PTS och aktörer 
inom el- respektive 
telekombranschen 

PTS avser att, inom ramen för myndighetens 
uppdrag att främja bredbandstillgången i hela 
landet, bjuda in representanter för el- respektive 
telekombranschen till ett dialogmöte. 

5.4.3 

18 Länsstyrelserna PTS föreslår att länsstyrelserna, i de län där 
myndigheterna bedömer att det finns brister i 
bredbandsaktörernas kunskap om samråds- och 
tillståndsfrågor, anordnar informationsträffar för 
bredbandsaktörer och deras entreprenörer gällande 
samråd och ansökan om tillstånd under 2018. 

5.5.3 

19 Länsstyrelserna PTS föreslår att regeringen inrättar ett forum för 
nationell samordning av tillståndsfrågor med 
utgångspunkt i natur- och kulturmiljöfrågorna. 
Syftet med forumet skulle vara att underlätta för 
länsstyrelserna att utbyta kunskap och erfarenheter 
om samråd och hantering av tillståndsansökningar 
för verksamhet som innebär påverkan på natur- och 
kulturmiljön, bland annat bredbandsverksamhet, så 
att tillståndshanteringen blir mer likartad.  
 

5.5.3 
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En länsstyrelse bör få i uppdrag att starta ett sådant 
forum snarast dock senast första kvartalet 2019. 
Övriga länsstyrelser bör få i uppdrag att aktivt delta 
i samordningsforumet. 

20 Lantmäteriet PTS föreslår att regeringen ger Lantmäteriet i 
uppdrag att under 2018 ta fram ett 
informationsmaterial och informera om befintliga 
applikationer och tjänster som kan användas för att 
tillgodose både tillståndsgivares och 
bredbandsaktörers, samt andra aktörer med 
verksamhet som kan ha påverkan på natur- och 
kulturmiljön, krav på underlag för anmälan om 
samråd respektive ansökan om tillstånd, bland annat 
upplösning i kartor. 

5.5.3 

21 Riksantikvarie-
ämbetet 

PTS föreslår att regeringen ger 
Riksantikvarieämbetet i uppdrag att under 2018 
utreda och ta fram förslag på hur myndighetens 
fornminnesregister kan förbättras för att tillgodose 
tillståndsgivares och bredbandsaktörers, samt andra 
aktörer med verksamhet som kan ha påverkan på 
natur- och kulturmiljön, krav på underlag för 
anmälan om samråd respektive ansökan om 
tillstånd. 

5.5.3 

22 Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län 

PTS föreslår att Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, som har till uppgift att samordna 
länsstyrelsernas it-system, får i uppdrag av 
regeringen att under 2018 undersöka och ta fram 
förslag på hur ett samlat kartlager för planering av 
bland annat bredbandsanläggning kan åstadkommas 
i länsstyrelsernas ”WebbGIS”. 

5.5.3 

23 Boverket PTS föreslår att Boverket uppdaterar vägledningen 
”Elektroniska kommunikationer i planeringen” från 2010 
och gör den webbaserad samt kopplar den till 
samhällets pågående digitalisering. 

6.4 

24 Boverket PTS föreslår att Boverket tar fram fördjupad 
vägledning om genomförandeavtal och det tekniska 
egenskapskravet, båda med avseende på bredband. 

6.4 

25 Boverket PTS föreslår att Boverket förtydligar och 
kompletterar befintlig information om bygglov och 
annan prövning enligt PBL avseende utbyggnad av 
mobilnät på myndighetens webbplats ”PBL 
Kunskapsbanken” och bland annat uttolkar 
regelverket i fråga om och när en antenn för 
mobilnät är bygglovspliktig. 

6.4 

26 Sveriges kommuner 
och länsstyrelserna 

PTS anser att kommuner och länsstyrelser, där så 
inte redan sker idag, bör främja 
bredbandsutveckling genom att i samband med 
ansökan om bygglov för mobilmaster, exempelvis 
vid 12:6-samråd eller dialogmöten, förse 
bredbandsaktörer med allmänna handlingar om 

6.4 
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planerade naturreservat och andra skyddade 
naturområden i pågående reservatsprocesser. 

27 Länsstyrelserna och 
de regionala 
bredbands-
koordinatorerna 

PTS anser att länsstyrelserna, i samverkan med de 
regionala bredbandskoordinatorerna, bör utreda 
behov av och möjligheter till att anordna regionala 
mastplaneringsmöten inför en större utbyggnad i 
länet eller i några av länets kommuner. 

6.4 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget, bakgrund och syfte 

Regeringen presenterade i december 2016 i ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en 
bredbandsstrategi”3, ett antal strategiska områden där aktiviteter behövs för att 
skapa goda förutsättningar för en fortsatt snabb utbyggnad av både trådbundet 
och trådlöst bredband. 

En utgångspunkt i regeringens strategi är att bredbandsutbyggnaden behöver 
underlättas i områden som saknar tillgång till snabbt bredband och 
mobiltäckning genom snabbare och smidigare tillståndsprocesser. Detta mot 
bakgrund av att tillståndsprocesserna kan vara både komplicerade och 
tidskrävande, vilket kan påverka investeringsvilja och utbyggnadstakt i negativ 
riktning.  

För att öka förutsättningarna för en effektiv utbyggnad av både trådbunden 
och trådlös bredbandsinfrastruktur har Post- och telestyrelsen (PTS) fått i 
uppdrag att kartlägga bredbandsaktörers och tillståndsgivares erfarenheter av 
tillståndsprocesser för anläggning av bredband, inklusive processer för 
markavtal med offentliga aktörer.4 PTS ska med utgångspunkt i kartläggningen, 
och i relation till berörd lagstiftning, identifiera hur relevanta tillståndsprocesser 
kan tydliggöras och förenklas i syfte att underlätta en effektivare handläggning. 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), härefter PBL, ska varje kommun ha 
översikts- och detaljplaner för planläggning av mark och vatten. Planerna 
reglerar också rätten att bygga. Kommunernas planer för byggande har enligt 
uppdragsbeskrivningen stor betydelse för utbyggnaden av 
bredbandsinfrastruktur. 

Enligt uppdraget ska PTS genomföra en förstudie med nulägesbeskrivning av 
hur behovet av infrastruktur för elektronisk kommunikation tillgodoses i 
samband med kommuners planering och byggande. Förstudien ska bland annat 
inkludera hur planeringen av mastplatser kan göras mer ändamålsenlig i 
processen.  

I uppdraget ingår också att göra en bedömning av vilka utmaningar som är 
förknippade med tillämpningen av lagstiftningen på området, hur 
genomförandet fungerar i praktiken, samt vilken vägledning och vilka andra 

                                                 
3 N2016/08008/D. 
4 N2017/04036/D. PTS har i myndighetens utredning även identifierat hinder i markavtal med privata 
aktörer. 
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insatser som kan behövas för att skapa förutsättningar för en effektiv 
tillämpning av regelverket.  

1.2 Avgränsning  

PTS har i uppdraget kartlagt hinder samt tillstånds- och avtalsprocesser för 
pågående eller planerad utbyggnad av trådbunden och trådlös 
bredbandsinfrastruktur med avseende på målen i regeringens 
bredbandsstrategi. Övriga hinder för bredbandsutbyggnad som framkommit i 
uppdraget, exempelvis hinder relaterade till finansiering av 
bredbandsutbyggnad, har inte utretts inom ramen för detta uppdrag.  

PTS har kartlagt tillstånds- och avtalsprocesser för bredbandsutbyggnad via 
fibernät och mobilnät, eftersom PTS har identifierat att det främst är vid 
utbyggnad av dessa som det finns hinder när bredbandsaktörer ansöker om 
tillstånd samt ingår avtal med fastighetsägare och elnätsföretag. I rapporten 
redovisas tillstånds- och avtalsprocesser där antingen bredbandsaktörer, 
tillståndsgivare, fastighetsägare eller elnätsföretag har uppgett att det finns 
hinder för en effektiv bredbandsutbyggnad.  

1.3 Metod  

Sondering 

PTS har gjort en sondering med syftet att kartlägga identifierade hinder och 
erfarenheter från tidigare undersökningar, samt undersökt det aktuella läget 
och om nya hinder har tillkommit. Under sonderingsfasen samlade PTS in 
fakta som rörde alla delar av uppdraget genom intervjuer från ett tiotal berörda 
aktörer och från befintlig litteratur (se litteraturlista). PTS genomförde 
intervjuer med bland annat bredbandsaktörer för både trådbundet och trådlöst 
bredband, länsstyrelser och kommuner.5   

Utredning av vilka författningar och regler som styr tillståndshantering och planering 

PTS har med utgångspunkt i identifierade hinder gjort en utredning av vilka 
författningar som bredbandsaktörer kan behöva beakta vid etablering av 
trådbundet och trådlöst bredband, samt vilka regler i PBL som har påverkan på 
elektronisk kommunikation i kommuners planeringsprocesser.  

 

                                                 
5 Se diarieförda tjänsteanteckningar, aktbilaga 4, 5, 19, 21-26, 31, 33, 37, 40 och 90.  
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Metod avseende Del A. Tillstånd enligt väglagen och 
ledningsrätt 

PTS utredning om Trafikverkets och Lantmäteriets tillståndsprocesser  

PTS har kartlagt bredbandsaktörers och tillståndsgivande myndigheters 
erfarenheter och upplevda hinder i tillståndsprocesser för anläggning av 
bredband, och identifierat hur processer kan tydliggöras och förenklas. 

PTS har samlat in information om Trafikverkets och lantmäterimyndigheters 
(härefter Lantmäteriet) respektive tillståndsprocesser genom ett flertal möten 
och med hjälp av övriga underlag bland annat myndigheternas publikationer. 
PTS har också utrett om Trafikverket har ett tydligt uppdrag att främja 
bredbandsutveckling i sin roll som tillståndsgivare. Bredbandsaktörers och 
andra aktörers erfarenheter och upplevda hinder samlades in genom 
djupintervjuer.  

Utredningen i denna del redovisas i kapitel 3 och 4 i rapporten. 

Metod avseende Del B. Övriga tillstånds- och avtalsprocesser 
för anläggning av bredband 

Studie om tillstånds- och avtalsprocesser genom djupintervjuer  

PTS har, baserat på den tidigare sonderingen, låtit en konsult utföra en studie 
om tillståndsprocesser och processerna för att ingå markavtal, hyres- och 
arrendeavtal, ansöka om grävtillstånd samt framdragning av el till mobilmaster.  

I studien ingick att stämma av preliminära förslag till lösningar på föreliggande 
hinder i bredbandsutbyggnaden. Informationen har även använts för att 
identifiera hur de aktuella tillstånds- och avtalsprocesserna kan effektiviseras 
samt för att samla in goda exempel på hur processerna för tillståndshantering 
och ingående av avtal skulle kunna tydliggöras och förenklas.  

I studien genomfördes 28 djupintervjuer. Frågor ställdes till 15 kommuner, ett 
kommunalt fastighetsbolag, fem länsstyrelser, tre bredbandsaktörer, en statlig 
markägare, en privat markägare, en representant för privata markägare och ett 
elnätsbolag.  

Urvalet av kommuner gjordes för att uppnå en geografisk spridning över 
landet. PTS utgick från Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
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Kommungruppsindelning 2017 för att säkerställa ett så representativt urval av 
kommuner som möjligt till intervjuerna.6  

Resultatet av studien om tillstånds- och avtalsprocesser och PTS slutsatser 
kring denna redovisas i kapitel 5 i rapporten.7  

Dialog och användning av underlag från andra studier  

PTS har haft avstämningar, dialog och utbytt underlag med andra aktörer som 
arbetat med de frågor som tas upp i uppdraget, bland andra SKL och 
Bredbandsforums arbetsgrupp ”Kommungruppen”. 

Metod avseende Del C. Förstudie om plan- och bygglagen 
och elektroniska kommunikationer  

Studie om plan- och bygglagen   

PTS har låtit en konsult utföra en studie om PBL och elektroniska 
kommunikationer. Ett trettiotal djupintervjuer genomfördes med aktörer som 
har viktiga roller kopplat till PBL och elektroniska kommunikationer såsom 
kommuner, länsstyrelser, regioner, bredbandsaktörer, byggherrar och 
Boverket.8  

Frågorna som aktörerna fick svara på avsåg hanteringen av pågående och 
planerad utbyggnad av trådbunden och trådlös bredbandsinfrastruktur enligt 
PBL. Syftet med studien var att skapa en övergripande bild av om, och i så fall 
hur, kommuner och andra aktörer ser PBL som möjliggörare eller ett hinder 
för utbyggnaden av elektroniska kommunikationer med avseende på målen i 
regeringens bredbandsstrategi.  

Djupintervjuerna genomfördes med ett trettiotal aktörer varav drygt 20 
kommuner. PTS utgick från SKL:s Kommungruppsindelning 2017 för att 
säkerställa ett så representativt urval av kommuner som möjligt till 
intervjuerna. Intervjuer genomfördes både med kommuner som har stadsnät 
och/eller eget energibolag och kommuner som inte har det.  

                                                 
6 
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051
.html (2018-05-23). 
7 Konsultens slutrapport återfinns i aktbilaga 138. 
8 PTS har i detta uppdrag valt att genomföra djupintervjuer för att göra det möjligt att ställa följdfrågor 
till respondenterna och därmed få ett mer genomgripande svar på frågorna och problemställningarna. 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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Resultatet av studien om PBL och elektroniska kommunikationer och PTS 
slutsatser kring denna redovisas i kapitel 6 i denna rapport.9 

PTS kartläggning av hur kommuner planerar för bredband genom översiktsplaner 
och bredbandsstrategier 

PTS har också kartlagt hur kommuner planerar för bredband i en genomgång 
av drygt hälften av landets kommuners översiktsplaner och 
bredbandsstrategier.10 PTS sökte efter information om kommunernas planering 
av bredbandsutbyggnad i översiktsplaner och i bredbandsstrategier på 
respektive kommuns webbplats.  

PTS slutsatser från denna kartläggning redovisas i kapitel 6. 

1.4 Samråd 

Inom ramen för uppdraget har PTS samrått med Boverket, Lantmäteriet, 
Länsstyrelserna, SKL och Trafikverket. PTS har hållit initiala möten med dessa 
samrådsparter om uppdraget. Samråden har avsett dels behovet av en översyn 
av tillstånds- och avtalsprocesser, dels en förstudie med nulägesbeskrivning 
gällande elektroniska kommunikationer och PBL.  

Samråd har också hållits kring upplägget för studierna om PBL respektive 
tillstånds- och avtalsprocesser. Exempelvis har frågeformuleringarna gällande 
PBL och elektroniska kommunikationer stämts av med Boverket, Lantmäteriet 
och SKL. PTS har beaktat samrådsparternas synpunkter vid genomförandet av 
studierna. 

Efter de initiala samrådsmötena har PTS haft löpande dialog med berörda 
samrådsparter och de regionala bredbandskoordinatorerna, bland annat om 
resultaten från studierna.  

Vad gäller länsstyrelserna har samråd hållits med ett mindre antal länsstyrelser.  

PTS har hämtat in synpunkter från Trafikverket för delrapportering av 
processen för tillstånd enligt väglagen. Trafikverket lämnade reviderade 
uppgifter från myndighetens faktagranskning vilka har inarbetats i PTS 
promemoria om delrapportering.11  

PTS har också hämtat in synpunkter avseende utkastet till slutrapport från 
samtliga samrådsparter och från branschens aktörer via IT&Telekomföretagen, 

                                                 
9 Konsultens slutrapport återfinns i aktbilaga 135. 
10 Kartläggningen genomfördes under november 2017-januari 2018 och omfattade 151 kommuner. 
11 6 april 2018, aktbilaga 145 (underlag) och aktbilaga 152, 156 och 157 (reviderade uppgifter). 
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varefter inkomna synpunkter har beaktats i denna slutliga rapport.12 PTS har 
gjort vissa förtydliganden avseende processen för tillstånd enligt väglagen, som 
tidigare delrapporterats, utifrån de synpunkter som kommit in i samrådet av 
utkastet till slutrapport. 

Särskilda samråd har hållits med SKL om urvalet av kommuner och 
frågeformuleringarna i de båda studierna. PTS har beaktat SKL:s synpunkter 
vid genomförandet av studierna. 

                                                 
12 Utkast till slutrapport version 16 april 2018, aktbilaga 150 samt inkomna synpunkter med mera i 
aktbilaga 152, 153, 154, 155, 156, 157, 169-202, 207-209 och 211-212. 
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2 Utbyggnad av bredband  

2.1 Hur leverantörer bygger ut bredband via fibernät 

PTS har i myndighetens utredning av aktuella hinder i tillstånds- och 
avtalsprocesser ställt frågor till bredbandsaktörer om deras utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur. Nedan ges en schematisk beskrivning av processen för 
utbyggnad. 

Figur 2.1 Utbyggnadsprocessen för bredband via fibernät13  

 

 

 

 

 

 

     

Allmänt om utbyggnadsprocessen 

Det har tidigare förekommit en omfattande utbyggnad av fiber i tätort. I 
dagsläget är de flesta flerfamiljshus anslutna och bredbandsaktörerna vänder 
sig därför främst mot villor och mindre företag i tätorter med erbjudanden om 
fiberutbyggnad samt i viss utsträckning till villor även i småorter.  

En nationell bredbandsaktör anger att processen för fiberetablering på 
landsbygden har förändrats sedan något år tillbaka. Förr byggde processen på 
att lokala aktörer, såsom fiberföreningar och byalag, samlade ett intresse bland 
medlemmarna och sedan sökte kontakt med en bredbandsaktör angående 
anläggning av bredband via fibernät. I dag är det istället bredbandsaktörer som 
tar direktkontakt med slutkunder med ett erbjudande om att ansluta sig till 
företagets fibernät.14  

På PTS fråga om bredbandsaktörerna kommer att fortsätta att bygga ut 
bredband via fibernät i samma omfattning som under 2017, svarade flera av 
aktörerna att nuvarande utbyggnadstakt kommer att fortsätta under ytterligare 
två till tre år.15 Detta utifrån vad bredbandsaktörerna hittills har sålt och de 
aktiviteter som pågår. PTS bedömer mot denna bakgrund att effektiva 

                                                 
13 Baserat på intervjuer med bredbandsaktörer, juni-oktober 2017. Se diarieförda tjänsteanteckningar, 
aktbilaga 4, 19, 21-23, 26 och 31. 
14 Tjänsteanteckning från möte med Telia Company AB 23 augusti 2017, aktbilaga 23. 
15 Tjänsteanteckning från möte med ComHem respektive Telenor, 28 augusti, aktbilaga 21 och 22.  
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tillstånds- och avtalsprocesser kommer att vara en fortsatt viktig fråga för 
bredbandsutbyggnaden. 

Olika affärsmodeller och samverkansformer 

Bredbandsaktörerna tillämpar olika affärsmodeller för bredbandsutbyggnad. 
En del bredbandsaktörer bygger främst bredband i tät- och småort, medan 
andra bygger även på landsbygden. Vissa aktörer som tidigare har anlagt 
bredband i tätort har nu börjat anlägga bredband via fibernät i mindre 
tätbebyggda områden.  

Bredbandsaktörerna har delvis olika syn på förutsättningarna för utbyggnad av 
bredband på landsbygden. Några bredbandsaktörer anger att de flesta områden 
på landsbygden förutsätter finansiellt stöd i någon form för att bli utbyggda. 
Andra bredbandsaktörer anger att det går att kommersialisera utbyggnaden i 
högre grad och att det fortfarande finns områden där det inte krävs finansiellt 
stöd för utbyggnad.  

Bredbandsaktörerna uttrycker dock att det krävs ytterligare bredbandsstöd i 
någon form för att få till en utbyggnad som svarar upp mot regeringens 
bredbandsmål. I det sammanhanget finns exempel på kommuner och regioner 
som tagit fram egna modeller för att helt eller delvis finansiera 
bredbandsutbyggnad i kommunen respektive regionen.16  

Bredbandsaktörer bygger ut bredband både på egen hand eller genom olika 
former av samverkansavtal med kommuner. Det finns också exempel på 
samverkan genom upphandling.17 Samverkan i utbyggnaden mellan 
bredbandsaktörer som konkurrerar om slutkunder, exempelvis ett kommunalt 
stadsnät och en privat bredbandsaktör, förekommer på vissa håll men är inte 
vanligt. Samverkan mellan aktörer som anlägger olika slags infrastrukturer, 
genom samförläggning, förekommer däremot runt om i landet.  

Utbyggnaden av snabbt bredband på landsbygden har ofta varit, och är 
fortfarande på flera håll, beroende av lokala aktörer, antingen som ansvariga 
för projekt eller som ett sätt att öka intresset för bredband bland 
lokalbefolkningen. 

 

                                                 
16 Exempelvis Gotlands kommun/Region Gotland, Eskilstuna kommun, Region Västra Götaland och 
Örkelljunga kommun. 
17 Exempelvis Region Halland. 
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Konkurrens om bredbandskunder har lett till snabba försäljningsprocesser – men 
utbyggnaden kan ta tid 

Eftersom det råder konkurrens om bredbandskunderna har flera 
bredbandsaktörer i PTS utredning påtalat att det är viktigt att hinna teckna 
avtal om bredbandsanslutning med tillräckligt många kunder innan 
konkurrenterna gör det, för att det ska vara lönsamt att anlägga 
bredbandsinfrastruktur i ett område. Bredbandsaktörerna uttrycker det som att 
områden för bredbandsutbyggnad mutas in och att det är svårt att få kalkylen 
att gå ihop i redan inmutade områden. Parallell etablering av fiber är därför 
sällsynt på landsbygden där det finns färre kunder att ansluta.18   

De avtal som bredbandsaktörerna har tecknat med kunder om 
bredbandsanslutningar ska sedan successivt bli fysiska anslutningar. I vissa 
områden på landsbygden har bredbandsaktörerna efter genomförda 
säljaktiviteter erhållit relativt små andelar av det totala antalet möjliga 
anslutningar i området.  

Det blir svårt för bredbandsaktörer att bygga ut bredband via fibernät i 
områden där aktören har en alltför liten marknadsandel. En bredbandsaktör 
förutspår därför att bredbandsanslutningar som har sålts men som ännu inte 
har färdigställts, kommer att överlåtas mellan bredbandsaktörerna.19 Detta kan 
dock försena anläggningen av bredbandsinfrastrukturen. Konkurrensen mellan 
bredbandsaktörerna har därför, enligt aktörerna, inneburit att det råder en 
osäkerhet om när vissa bredbandskunder på landsbygden kommer att få sina 
anslutningar. 

Utbyggnaden kan bli dyrare än beräknat 

Bredbandsaktörer har också uppgett i PTS utredning att budgetarna för den 
planerade utbyggnaden i vissa fall kan komma att överskridas. Detta beror på 
att gräv- och återställningskostnaderna på landsbygden kan bli högre än vad 
bredbandsaktörer beräknat vid försäljningen av bredbandsanslutningarna. Det 
kan exempelvis bero på att det finns mycket sten i marken eller att markägare 
ställer höga krav på förläggningsdjup och återställning i sina markavtal, vilket 
driver upp kostnaderna.  

En annan anledning till att anläggningen kan bli dyrare än beräknat vid 
projekteringen är att vissa landsvägar har eftersatt släntunderhåll. Detta kan 

                                                 
18 Kostnaden för att anlägga bredband i landsbygd beror bland annat på avstånden till respektive mellan 
kunder, antal kunder i ett område, om kanalisation finns som kan nyttjas (även stolpar) och 
markförhållandena på platsen (sand, sten etc.). 
19 Tjänsteanteckning från möte med Svenska stadsnätsföreningen 4 september 2017, aktbilaga 31. 
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enligt bredbandsaktörerna göra det svårt eller omöjligt att planera för 
anläggning av bredband i vägområden där det krävs tillstånd från Trafikverket.  

Bredbandsaktörerna anger att det är konkurrenstrycket som inte tillåter dem att 
göra en detaljerad planering vid utbyggnadsprocessens tidiga skede. Enligt 
aktörerna finns det inte tid att kalkylera i detalj och ordna med tillstånd innan 
försäljningen av anslutningar påbörjas. Istället säljer bredbandsaktörerna 
anslutningarna först och ansöker om tillstånd och beräknar i detalj efteråt. 
Detta leder enligt bredbandsaktörerna till en större osäkerhet på marknaden 
jämfört med tidigare.  

PTS bedömer att den i föregående stycke beskrivna utbyggnadsprocessen kan 
vara ett skäl till varför bredbandsaktörernas ansökningar ibland upplevs som 
bristfälliga av tillståndsgivare, markägare och elnätsföretag vad gäller 
information och kvalitet.  

2.2 Hur leverantörer bygger ut bredband via mobilnät 

Slutanvändare efterfrågar även bredband för användning utanför hemmet och 
arbetet genom exempelvis mobilnät. Nedan ges en schematisk beskrivning av 
processen för utbyggnad. 

Figur 2.2 Utbyggnadsprocessen för mobilnät20 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt om utbyggnadsprocessen 

I tätorter finns höga byggnader, tät bebyggelse och det är många som använder 
nätet samtidigt. Operatörerna använder sig därför av högre frekvensband som 
innebär bra kapacitet men som har sämre utbredningsegenskaper. Detta gör att 
radiosignalerna inte når lika långt. I tätorter etableras mobilnät i stor 
utsträckning med hjälp av antenner på höga byggnader, ofta på hustak. Det 

                                                 
20 Baserat på intervjuer med bredbandsaktörer, juni-oktober 2017. Se diarieförda tjänsteanteckningar, 
aktbilaga 4, 19, 21-23, 26 och 31. 
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behövs också fler antenner i tätort än på landsbygden på grund av att 
signalerna inte når lika långt.  

På landsbygden är mobilnätet glesare utbyggt eftersom slutkunderna inte bor 
lika tätt. Bredbandsaktörerna (mobiloperatörerna) använder sig därför av lägre 
frekvensband som innebär bra utbredningsegenskaper men som har sämre 
kapacitet och varje basstations radiosignaler når då längre. Varje mast/antenn 
täcker alltså ett större område på landsbygden. På landsbygden sätter 
bredbandsaktörerna som regel upp antennerna i master och torn men även på 
byggnader.  

Olika affärsmodeller, utgångspunkter och samverkansformer 

Liksom för utbyggnaden av bredband via fibernät har bredbandsaktörer som 
anlägger mobilnät olika affärsmodeller. Bredbandsaktörerna gör satsningar runt 
om i landet för att förtäta och/eller att höja kapaciteten, främst inom 4G-nät 
samt genom utbyggnad av 5G-nät.  

Beroende på typ av utbyggnad behöver bredbandsaktörerna olika slags tillstånd 
och avtal. För master på landsbygden behövs bygglov och tillgång till mark, 
mast, torn eller byggnad. För antenner i stadsmiljö krävs endast bygglov under 
vissa förutsättningar och där behövs oftast tillgång till kommunala fastigheter. 
Anledningen är att det kommunala fastighetsbeståndet är stort över landet och 
att många av fastigheterna har såväl central placering som god utbredning i 
tätorterna.  

Bredbandsaktörernas utgångspunkter för utbyggnad av bredband via mobilnät 
ser i likhet med affärsmodellerna olika ut. Exempelvis har aktörerna olika 
mastbestånd över landet. Vid utbyggnad och uppgradering av mobilnäten 
försöker bredbandsaktörerna att utnyttja sina befintliga mastbestånd, och 
genom samverkan utnyttja även andra bredbandsaktörers mastbestånd, 
eftersom detta är ett kostnadseffektivt sätt att utöka verksamheten på.  

I de fall befintliga master kan utnyttjas behöver bredbandsaktörerna oftast inte 
söka tillstånd i form av bygglov eller avtala om nyttjande av mark för master.21 
Enligt bredbandsaktörerna kommer dock ytterligare master att behöva byggas 
för att täppa till täckningshål och för att master ibland blir fulla.  

                                                 
21 Bygglov kan exempelvis behövas om mobilmasten, eller en till den hörande teknikbod, behöver utökas. 
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2.3 Kartlagda hinder i tillstånds- och avtalsprocesser 

för anläggning av bredbandsinfrastruktur 

För att anlägga bredband via fibernät och mobilnät behöver bredbandsaktörer 
få tillgång till fastigheter, det vill säga mark och byggnader, och få tillstånd eller 
ingå avtal om att utföra anläggningen. PTS har identifierat att det finns hinder i 
nedan tillstånds- och avtalsprocesser: 

 Tillstånd enligt väglagen 

 Tillgång till mark genom ledningsrätt22  

 Tillgång till privat/kommunal/statlig mark genom avtal23 

 Grävtillstånd för anläggning av bredband i kommunal mark inklusive 
återställning  

 Hyres- och arrendeavtal med kommunal fastighetsägare 

 Elanslutning av mast/antenn 

 Samråd/tillstånd gällande natur- och kulturmiljöer  

 Bygglov och annan prövning enligt PBL 

De två första processerna, tillgång till mark genom ledningsrätt och tillstånd 
enligt väglagen redovisas i del A i rapporten. Övriga tillstånds- och 
avtalsprocesser redovisas i del B, förutom processen för bygglov och annan 
prövning enligt PBL som redovisas sammantaget med förstudien om PBL och 
elektroniska kommunikationer i del C.  

                                                 
22 Utöver ledningsrätt finns även andra officialrättigheter som gemensamhetsanläggning (beskrivs i bilaga 
2) och officialservitut. Den senare rättighetstypen används dock i princip inte för markåtkomst för 
bredband och berörs därför inte närmare i denna rapport. 
23 Utöver nyttjanderättsavtal (markavtal) finns även andra civilrättsliga rättighetstyper så som muntligt 
avtal och avtalsservitut. Dessa används dock inte i någon större utsträckning för markåtkomst för 
bredband och berörs därför inte närmare i denna rapport. Det bör i sammanhanget tilläggas att 
koncernen Telia Company AB av historiska skäl innehar muntliga avtal med kommuner om markåtkomst 
för bredband. 
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Del A. Tillstånd enligt väglagen och 
ledningsrätt 

 

Foto: PTS 
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3 Tillstånd enligt väglagen 

PTS utredning om processen för tillstånd enligt väglagen har delrapporterats i 
samband med myndighetens uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. I 
denna slutliga rapport har PTS gjort vissa förtydliganden utifrån de synpunkter 
som kommit in i samrådet av utkast till slutrapport. Regeringen har den 31 maj 
2018 beslutat om ett uppdrag till Trafikverket att utreda användning av 
alternativa anläggningstekniker med mera i syfte att främja utbyggnad av 
bredband i landsbygd.24   

Tillgång till väginfrastrukturen är en viktig förutsättning för den 
bredbandsinfrastruktur som har byggts, och som återstår att bygga i Sverige 
idag. I dagsläget råder det brist på fiber och kanalisation till så kallade 
mellanortsnät som binder samman accessnäten med regionala noder. Det finns 
således ett behov av att bygga ut sådana nät, särskilt för att nå ut med fiber till 
hushåll och företag i glest befolkade områden. Anläggning av fiber längs med 
länsvägarna kan i många fall vara det enda alternativ som finns för att inom 
rimlig tid och kostnad nå fram till dessa hushåll och företag.25 

3.1 Att inte tillåta anläggning av fiber på fler ställen i 
vägområdet eller med olika anläggningstekniker är 
ett övergripande hinder för bredbandsutbyggnaden 

i Sverige  

Anläggning av ledningar, eller arbeten på redan dragna ledningar, inom ett 
vägområde26 kräver enligt 44 § väglagen (1971:948) väghållningsmyndighetens27 
tillstånd. Enligt de principer som Trafikverket tillämpar vid handläggning av 
sådana tillståndsärenden blir endast grävning i ytterslänt28 tillämpbart för 
anläggning av fiber längs länsvägarna.  

Endast en del av de många vägar som Trafikverket förvaltar är föremål för 
genomgripande underhåll varje år, vilket medfört att ett stort antal länsvägar är 
i ett sådant skick att det inte är möjligt att anlägga fiber längs med dem enligt 
Trafikverkets principer. Vidare är det i vissa fall komplicerat eller omöjligt av 
till exempel geografiska skäl att anlägga fiber i länsvägarnas ytterslänter. Det 
                                                 
24 N2018/02871/D (delvis). 
25 Enligt uppgift från möten i Kvalitetsrådet, dnr 18-864 samt skrivelser från IP-Only, dnr 14-3236 och 
Region Värmland, aktbilaga 213.  
26 Se 3 § väglagen. 
27 Trafikverket och kommuner kan vara väghållningsmyndighet, se 6 § väglagen. 
28 Se exempelvis Trafikverkets illustration av vägområdets olika delar, 
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-
ledningsarenden-inom-vagomradet/infor-ansokan-om-ledningsarende-vag/Standardvillkor-
ledningsarenden-inom-vagomradet/ (2018-06-04). 
 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/infor-ansokan-om-ledningsarende-vag/Standardvillkor-ledningsarenden-inom-vagomradet/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/infor-ansokan-om-ledningsarende-vag/Standardvillkor-ledningsarenden-inom-vagomradet/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/infor-ansokan-om-ledningsarende-vag/Standardvillkor-ledningsarenden-inom-vagomradet/
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kan exempelvis finnas berg, träd eller byggnader i vägarnas yttersläntområden 
som försvårar eller omöjliggör sådan anläggning.  

Sedan 2016 finns branschöverenskommelsen ”Robust fiber” (härefter ”Robust 
fiber”) som innehåller anvisningar om hur fiber kan anläggas på ett robust 
sätt.29 Enligt denna överenskommelse finns flera sätt att anlägga fiber på i och 
längs vägar och gator, exempelvis genom grävning på olika ställen i väg- och 
gatuområdet, genom sågning eller genom fräsning av spår. PTS anser att 
möjligheterna att dels anlägga fiber i olika delar av vägområdet, dels använda 
olika anläggningstekniker, i Trafikverkets länsvägar, snarast bör utredas. 

Att Trafikverket endast tillåter anläggning av fiber i ytterslänt, längs med 
länsvägarna skapar, mot bakgrund av tidigare beskrivna hinder, stor osäkerhet 
kring kostnadsbilden för att bygga ut fiber i glest befolkade områden. 
Trafikverket kan heller inte på förhand redogöra för vilka länsvägar som är 
lämpliga för fiberutrullning i ytterslänt. Bredbandsaktörer som ansöker om 
tillstånd att anlägga fiber har, enligt Trafikverket, ansvar för bedömningen av 
om det är fysiskt rimligt att anlägga i ytterslänt eller inte.30  

Fram till slutet av 2017 har dock tillstånd enligt väglagen sällan nekats, enligt 
myndigheten, även om det i vissa fall har varit svårt att hitta lämpliga platser 
för nedgrävning av fiber.31 Nu finns flera indikationer på att 
tillståndsansökningar kan komma att nekas.32  

Om Trafikverket inte tillåter att fibern anläggs i anslutning till vägen måste 
grävningen ske utanför vägområdet. Bredbandsaktörer som har utgått från att 
anläggning kommer att kunna göras i Trafikverkets vägområde behöver då 
göra om planeringen och teckna avtal med den eller de som äger marken vid 
sidan av vägen. I vissa fall rör det sig om flera olika markägare, vilket försenar 
och fördyrar bredbandsprojekten.33  

Osäkerheten kring om Trafikverkets vägområde kan användas eller inte 
innebär att det blir mycket svårt att bedöma kostnaderna för ett stort antal 
investeringsprojekt i glest befolkade områden. Denna osäkerhet adderas till den 
affärsrisk som normalt är förknippad med bredbandsprojekt på landsbygden. 
Det finns därmed en stor risk att bredbandsaktörerna inte genomför 

                                                 
29 Se https://robustfiber.se/(2018-05-14).  
30 Mailväxling mellan PTS och TRV den 14 december 2017.  
31 Se tjänsteanteckning från möte med Trafikverket 9 november, aktbilaga 76. 
32 Se tjänsteanteckning från möte med Trafikverket 9 november, aktbilaga 76 och anteckningar från 
möten i Kvalitetsrådet, dnr 18-864 samt skrivelse från Region Värmland angående tillstånd enligt 
väglagen från Trafikverket, aktbilaga 213. 
33 Jämför IP-Only AB:s svar på ”Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet”, dnr 14-6236. 

https://robustfiber.se/(2018-05-14.
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utbyggnadsprojekt som är beroende av fiberdragning längs med länsvägar, 
eftersom dessa investeringar inte längre framstår som lönsamma. 

För att effektivisera bredbandsutbyggnaden behöver Trafikverket utreda hur 
nuvarande principer för anläggning kan förändras för att tillåta anläggning på 
fler ställen i vägområdet respektive genom olika tekniker. 

3.2 Beskrivning av processen för tillstånd enligt 
väglagen  

När tillstånd enligt väglagen söks för att anlägga bredband i ett vägområde där 
Trafikverket är huvudman34 ska aktören som ansöker först ingå ett avtal med 
myndigheten.35 Avtalet reglerar ledningsägarens och Trafikverkets åtaganden, 
bland annat gällande markundersökning, återställning, flytt av ledningar, 
överlåtelse och tvist. Ledningsägaren ska enligt avtalet följa Trafikverkets 
gällande föreskrifter och publikationer om ”ledningsärenden väg”.  

Trafikverket tillhandahåller information om avtal, ansökan, tillstånd för 
anläggning samt frågor och svar på myndighetens webbplats.36 Myndigheten 
har även tagit fram en informationsbroschyr om ledningsarbete inom det 
statliga vägområdet och en checklista för egenkontroll gällande tillstånd enligt 
väglagen.37  

När Trafikverket mottagit en komplett ansökan om tillstånd behandlar 
myndigheten ansökan. Enligt väglagen får handläggningen avseende ärenden 
om elektroniska kommunikationer enligt huvudregeln ta högst fyra månader.38 

3.3 Resultat av utredningen om tillstånd enligt 

väglagen  

3.3.1 Det finns en kö av ärenden som medfört längre 
handläggningstider 

Tillstånd enligt väglagen med Trafikverket som tillståndsgivare har både varit 
och är alltjämt eftersökt av bredbandsaktörerna. Mellan år 2016 och 2017 
ökade antalet ansökningar om att få anlägga ledningar i vägnätet med drygt 45 

                                                 
34 Även kommuner är väghållare enligt väglagen. Hinder har inte identifierats i dessa tillståndsprocesser.  
35 Se ABSF09. 
36 https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-
ledningsarenden-inom-vagomradet/. 
37 
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Blanketter_mallar_styrande/Ledningsärenden/TMALL_0347_l
edningsagarens_egenkontroll.pdf. 
38 Väglagen (1971:948), § 44. 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Blanketter_mallar_styrande/Ledningsärenden/TMALL_0347_ledningsagarens_egenkontroll.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Blanketter_mallar_styrande/Ledningsärenden/TMALL_0347_ledningsagarens_egenkontroll.pdf
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procent.39 Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet ansökningar med 35 
procent.40  

Trafikverket hade i april 2018 en kö på cirka 2 900 ärenden gällande tillstånd 
enligt väglagen, varav cirka 70 procent uppges utgöra bredbandsärenden.41 
Handläggningstiden är för närvarande två månader och tre dagar för akuta 
ärenden, två månader och tolv dagar för befintliga ärenden och fyra månader 
för nya ärenden.  

Myndigheten hade i april 2018 också en kö på drygt 400 ärenden gällande 
tillstånd för att utföra anläggnings- eller underhållsarbeten längs järnväg.42 
Handläggningstiden var vid samma tidpunkt sex månader och fyra dagar 
avseende sådan förläggning.43    

Den främsta anledningen till att bredbandsaktörer önskar få tillstånd enligt 
väglagen för att anlägga bredband i vägområdet är att det är kostnadseffektivt 
för dem att anlägga bredband där det redan finns en framkomlig väg med 
tillhörande områden som går att använda för anläggningen. Då behöver inte 
bredbandsaktörerna använda särskilda fordon för anläggning i till exempel 
skogsmark.  

Det kan också vara enklare att få lov att gräva i vägområdet med avseende på 
påverkan på natur- och kulturmiljö eftersom det där redan finns miljöpåverkan 
i form av vägen. Bredbandsinfrastrukturen ligger också säkert i vägområdet i 
jämförelse med om den ligger utanför detta område. Vid anläggning i 
vägområdet föreligger till exempel en mindre risk för att fibern grävs av eller 
att den skadas på annat sätt på grund av att marken brukas.  

En annan anledning till det stora antalet tillståndsansökningar är att varje 
åtgärd i vägområdet kräver ett separat tillstånd från Trafikverket. Detta gäller 
oavsett om det är en återkommande och enklare åtgärd, som till exempel att 
öppna brunnar för att efteransluta bredbandskunder, eller en ny och mer 
komplicerad åtgärd, såsom till exempel nyanläggning av fiber längs med en 
större väg.44  

                                                 
39 Underlag från Trafikverket, aktbilaga 83. 
4040 Yttrande från Trafikverket i samråd av utkast till slutrapport, aktbilaga 207. 
41 Underlag från Trafikverket, aktbilaga 157 och 207. 
42 Enligt uppgift från möte i Kvalitetsrådet, 13 mars 2018, se anteckningar i ärende med dnr 18-864. 
43 Särskilda tillståndsvillkor gäller för anläggning av bredbandsinfrastruktur i statlig mark som utgörs av 
järnvägsfastigheter. Dessa tillståndsvillkor går utöver vad som vanligtvis regleras enligt nyttjanderättsavtal 
eller ledningsrätt bland annat i fråga om säkerhetsbestämmelser. Se även avsnitt 5.1 gällande tillgång till 
statlig mark. 
44 Undantag från tillståndsplikt finns vid akuta ärenden. 
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Trafikverkets handläggningstider av tillstånd för anläggning av bredband under 
år 2017 och hittills under år 2018 har skapat frustration hos aktörer som 
anlägger bredband och myndigheter som beslutar om bredbandsstöd.45 Detta 
ska ses mot bakgrund av att handläggningstiden för några år sedan endast var 
omkring en månad.46  

IT&Telekomföretagen uppskattar att antalet bredbandsanslutningar som inte 
har kunnat etableras under 2017 på grund av Trafikverkets handläggningstider 
omfattar minst 15 000 hushåll.47 De bedömer också att kostnaderna för att 
anlägga bredband på landsbygden har ökat med fem procent under 2017 med 
anledning av den nuvarande tillståndssituationen.  

Trafikverket har en nationell kö av ärenden. Ärendena som kommer in till 
myndigheten sorteras efter nya ledningar, befintliga ledningar, akuta ärenden 
och sedan februari 2018 även i ett ”snabbspår”.48 Snabbspåret innebär att enkla 
tillståndsärenden ges förtur.49 Enligt myndighetens uppskattning rör det sig om 
cirka tio procent av den totala ärendemängden som utgörs av enkla ärenden.50 
Här avses exempelvis tryckning eller borrning under väg.51 Trafikverket 
hanterar sedan våren 2018 även ärenden om samförläggning i snabbare takt.52 

I syfte att möta bredbandsbranschens behov av tillstånd för att anlägga 
bredbandsinfrastruktur har Trafikverket under 2017 utökat myndighetens 
personalstyrka betydligt.53  Det har framför allt gällt handläggarresurser men 
även chefer och samordnare. Arbetet med att utöka resurserna avseende 
handläggning av tillståndsansökningar har fortsatt under 2018.54 

Trafikverket har efterlyst regionala prognoser över kommande 
bredbandsutbyggnad från bredbandsaktörer och bredbandskoordinatorer.55 
Bredbandskoordinatorerna har framfört att de har god överblick över 
utbyggnadsaktiviteterna och har angett att bredbandsutbyggnaden kommer att 

                                                 
45 Se anteckningar från dialogmöte 22 november 2017, aktbilaga 85. 
46 Trafikverkets presentation vid GD-möte mellan Trafikverket och PTS i juni 2017. 
47 Skrivelse från IT&Telekomföretagen 17 oktober 2017, aktbilaga 50. 
48 Yttrande från Trafikverket i samråd av utkast till slutrapport, aktbilaga 207. 
49 Se handlingsplan som överenskommits mellan IT&Telekomföretagen och Trafikverket i mars 2018, 
aktbilaga 142. 
50 Underlag från Trafikverket, aktbilaga 78. 
51 Yttrande från Trafikverket i samråd av utkast till slutrapport, aktbilaga 207. 
52 Yttrande från Trafikverket i samråd av utkast till slutrapport, aktbilaga 207. 
53 Underlag från Trafikverket, aktbilaga 83 och yttrande från Trafikverket i samråd av utkast till 
slutrapport, aktbilaga 207. 
54 Anteckningar från möte i Kvalitetsrådet 18 december 2017, dnr 18-864. 
55 Bland annat vid branschgemensamt dialogmöte 22 november 2017. 
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fortsätta i stor skala under 2018. Trafikverket har hittills inte fått in några 
prognoser från bredbandsaktörer.56 

3.3.2 Bredbandsaktörer ser behov av ökad transparens   

Flera bredbandsaktörer har uttryckt att bristen på transparens i Trafikverkets 
tillståndsprocess är ett problem. Enligt dessa aktörer går en handläggningstid 
på några månader att hantera men det förutsätter att ärendets status tydligt 
framgår. Enligt Trafikverket medger dock inte myndighetens 
ärendehanteringssystem att bredbandsaktörerna kan se ärendets 
handläggningsstatus.57  

Att få en tydlig bild av ärendets status underlättar bland annat 
bredbandsaktörernas planering. Vissa resurser uppges av aktörerna vara 
knappa, exempelvis grävmaskinister, och efterfrågas på flera ställen samtidigt. 
En god planering av dessa knappa resurser krävs därför för att kunna 
genomföra en anläggning.  

3.3.3 Informations- och kunskapsbrist 

Trafikverket anger att det bland vissa bredbandsaktörer finns brister i den 
egenkontroll som genomförs inför ansökan om tillstånd. Detta har inneburit 
att många ansökningar lämnats in där uppgifterna inte har varit kompletta och 
därför behövt kompletteras med de uppgifter som saknats.58 Ansökningar har 
också lämnats in som syftat till att utgöra ”platshållare” i den kö av ärenden 
som bildats. Med detta menas att ansökningar har lämnats in tidigt för att få en 
plats i kön för att senare kompletteras med mer detaljerad information. 

Enligt Trafikverket har det skett en förbättring hos bredbandsaktörerna i fråga 
om att lämna in kompletta ansökningar. Vid halvårsskiftet 2017 var hälften av 
ansökningarna kompletta jämfört med endast en femtedel tidigare.59 
Förbättringen är troligtvis en följd av att Trafikverket haft dialog med flera 
branschaktörer under hösten 2016 och våren 2017. Myndigheten har även 
utvecklat informationen på sin webbplats, och tagit fram en broschyr och en 
webbutbildning.60  

Eftersom flera bredbandsaktörer använder sig av ombud, ofta entreprenörer, 
vid tillståndsansökan är det viktigt att nödvändig information och kunskap om 

                                                 
56 Yttrande från Trafikverket i samråd av utkast till slutrapport, aktbilaga 207. 
57 Tjänsteanteckning från möte med Trafikverket 6 december 2017, aktbilaga 81. 
58 Underlag från Trafikverket, aktbilaga 73. 
59 Trafikverkets presentation vid GD-möte mellan Trafikverket och PTS i juni 2017. 
60 Trafikverkets presentation vid GD-möte mellan Trafikverket och PTS i juni 2017. 



Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur 

processer kan effektiviseras 

 
 

Post- och telestyrelsen 36 
 

tillstånd och tillståndsansökan når även dessa aktörer. Det ligger i 
bredbandsaktörernas intresse att se till att detta sker. 

PTS konstaterar att tillståndsansökningarna gällande bredbandsanläggning i 
viss utsträckning har bristande kvalitet i fråga om projekteringsunderlag, vilket 
sannolikt har följande orsaker:61  

 Det saknas en entydig, branschgemensam, beskrivning av hur en 
projektering för anläggning av bredband via fibernät ska utföras eller vad 
ett projekteringsunderlag för en sådan anläggning ska innehålla.62 
”Robust fiber” innehåller dock en del underlag om projektering och 
anger bland annat som minimikrav för markundersökning att området 
där fiber ska anläggas ska besiktigas genom syn på plats.63 

 Bredbandsaktörer och deras entreprenörer har delvis bristande kunskap 
om projektering. Det finns enligt Trafikverket dock även goda exempel 
på bra projekteringsunderlag i inkomna ansökningar från 
bredbandsaktörer och entreprenörer. Trafikverket ger exempel på hur 
ansökan kan se ut på myndighetens webbplats. PTS och branschens 
aktörer har efterlyst ytterligare och tydligare redogörelser för vad som 
utgör ett bra exempel på en tillståndsansökan med god kvalitet, 
medräknat krav på projektering. 

 Det saknas tydliga riktlinjer från Trafikverket om hur en projektering 
som ska utgöra underlag för en tillståndsansökan enligt väglagen ska 
utföras och vad projekteringsunderlaget ska innehålla. Trafikverket 
uppger att det oftast krävs markundersökning på plats för att 
projekteringen ska hålla tillräckligt god kvalitet. Att enbart använda sig av 
kartor, eller till exempel Google Maps-bilder, är oftast inte tillräckligt. 

 Bredbandsutbyggnaden har över tid förskjutits från större till mindre 
länsvägar, främst på landsbygden. Detta innebär att projekteringen har 
blivit mer komplicerad både ur bredbandsaktörernas och Trafikverkets 
synvinkel (se avsnitt 3.1). PTS har efterfrågat underlag från Trafikverket 
gällande hur många vägar det finns där det kan finnas problem med att 

                                                 
61 Se tjänsteanteckningar från möten med Trafikverket 9 november respektive 6 december 2017, aktbilaga 
76 och 81, anteckningar från dialogmöte 22 november 2017, aktbilaga 85 samt underlag från Trafikverket, 
aktbilaga 83. 
62 Utförandet av en projektering varierar i branschen. Det förekommer att såväl kartor, exempelvis från 
Google Maps, används likväl som fotografering och filmning med drönare. Det saknas vidare en tydlig 
definition av begreppet projektering och vad som inryms i en förprojektering respektive en 
detaljprojektering etc. Olika tillståndsgivande myndigheter använder olika begrepp för den projektering 
och det projekteringsunderlag som de efterfrågat i tillståndsgivningen.  
63 https://robustfiber.se/dokument/V1_1/3.ARF_Bilaga2_Robusta_nat_v1_1_1.pdf. 
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anlägga bredband men myndigheten har uppgett att det inte finns en 
sådan kartläggning att tillgå.64   

 Det råder brist på tillgänglig projekteringskompetens för 
bredbandsaktörerna på grund av den omfattande 
bredbandsutbyggnaden. 

3.3.4 Felanläggning och anläggning utan tillstånd 

Vissa bredbandsaktörer har utfört felanläggningar i förhållande till de tillstånd 
som har beviljats av Trafikverket.65 Det har även hänt att bredbandsaktörer 
etablerar bredband via fibernät utan tillstånd. Detta utgör ett problem för 
Trafikverket som har till uppgift att förvalta vägkapitalet. Att Trafikverket 
måste bedriva tillsyn över sina tilldelade beslut, och det föreliggande 
vägkapitalet, tar resurser i anspråk som annars hade kunnat användas till att 
handlägga tillståndsansökningar avseende bredbandsanläggning.  

I november 2017 inrapporterades ett tjugotal felanläggningar och lika många 
anläggningar utan tillstånd.66 Det finns en osäkerhet kring hur stora problemen 
med felanläggning, respektive anläggning utan tillstånd är avseende 
bredbandsinfrastruktur eftersom det inte finns någon systematisk 
inrapportering. Förekomsten av felanläggningar och anläggningar utan tillstånd 
innebär dock en förhöjd verksamhetsrisk för Trafikverket.  

Felanläggning och anläggning utan tillstånd innebär att det blir svårt att anlägga 
bredbandsinfrastruktur via fibernät på ett robust sätt, bland annat på grund av 
att fiberledningar i dessa fall anläggs för ytligt med risk för att ledningar grävs 
av eller att andra skador sker i samband med vägarbeten. 

3.3.5 Genomförda och pågående aktiviteter för att effektivisera 
tillståndsprocessen 

2017 

Trafikverket har under 2017 vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta för 
bredbandsaktörer att ansöka om tillstånd och därigenom effektivisera 
tillståndsprocessen. Trafikverket har bland annat utvecklat myndighetens 
externa information för tillståndsansökningar och tagit fram en 
webbutbildning. Myndigheten har uppgett att de även fortsatt kommer att 
utveckla den externa informationen efter input från olika möten med 
branschens aktörer.67 

                                                 
64 Underlag från Trafikverket, aktbilaga 78. 
65 Underlag från Trafikverket, aktbilaga 83. 
66 Underlag från Trafikverket, aktbilaga 78. 
67 Tjänsteanteckning från möte med Trafikverket 6 december 2017, aktbilaga 81. 
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Trafikverket har också sett över myndighetens interna rutiner gällande tillstånd 
enligt väglagen.68 Bland annat har interna vägledningar uppdaterats och möjliga 
flaskhalsar identifierats, till exempel bristen på specialister och byggledare med 
särskild kunskap och kompetens. Resurser har också säkrats för att 
myndigheten ska kunna anställa ytterligare personal i syfte att undvika 
ärendeanhopning. I arbetet med att se över interna processer har också ingått 
att utveckla rutiner för att hantera felanläggning och anläggning utan tillstånd.69 

Trafikverket har även startat upp ett projekt för att kunna hantera flera tillstånd 
utöver det beskrivna tillståndet enligt väglagen i ett och samma ärende i syfte 
att korta den totala tiden för tillståndsprocessen.70 Som nämnts tidigare har 
Trafikverket också utökat sin personalstyrka avsevärt vad avser resurser för 
handläggning av tillstånd. 

2018 

Vid ett dialogmöte i november 2017 efterfrågades en fortsatt dialog av både 
bredbandsbranschens aktörer och Trafikverket. PTS inrättade därför ett forum 
kallat ”Kvalitetsrådet”, för att systematiskt kunna utbyta erfarenheter och 
lärdomar mellan de som ansöker om tillstånd och de som hanterar 
ansökningarna.71 Syftet med Kvalitetsrådet har varit att diskutera hur alla 
aktörer kan bidra till att göra hanteringen av tillstånd enligt väglagen så smidig 
och effektiv som möjligt. Tre möten har genomförts i Kvalitetsrådet. 

Inom ramen för Kvalitetsrådet har deltagarna kommit fram till att det kommer 
bli svårt att anlägga fiber längs Sveriges länsvägar enligt Trafikverkets 
nuvarande principer. Detta är ett hinder som behöver tas om hand för att 
upprätthålla takten på den fortsatta bredbandsutbyggnaden i Sverige (se avsnitt 
3.1).  

Problematiken kring anläggning av bredband i vägområdet och vilka 
avvägningar som bör göras mellan å ena sidan vägarnas säkerhet och kvalitet 
och å andra sidan behovet av bredband kommer inte kunna lösas i dialogform 
inom ramen för Kvalitetsrådet. Därför har PTS beslutat att pausa dialogen i 
detta råd och lyfta frågan om anläggning i vägområdet genom tillstånd enligt 
väglagen till regeringen. 

Vid sidan av möten i Kvalitetsrådet har IT&Telekomföretagen och 
Trafikverket i en bilateral branschdialog gemensamt tagit fram en 

                                                 
68 Tjänsteanteckning från möte med Trafikverket 9 november 2017, aktbilaga 76. 
69 Underlag från Trafikverket, aktbilaga 83 och anteckningar i ärende med dnr 18-864. 
70 Såsom godkännande av trafikanordningsplaner, se Underlag från Trafikverket, aktbilaga 83. 
71 Se PTS ärende, dnr 18-864. 
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handlingsplan för att korta handläggningstider för tillstånd enligt väglagen 
avseende bredbandsetablering till tre månader samt få bort ärendekön.72  

Huvuddragen i handlingsplanen är att Trafikverket, genom bland annat 
resursförstärkning och informations- och utbildningsaktiviteter för såväl 
marknadens aktörer som för sina egna tillståndshandläggare, ska åstadkomma 
en mer enhetlig handläggning. Detta ska också säkerställa en handläggningstid 
på högst tre månader. Enkla ärenden ska handläggas ännu snabbare genom 
förtur.  

Bredbandsaktörerna ska enligt handlingsplanen ta ett tydligare ansvar för att de 
och deras entreprenörer har kunskap om tillståndsansökningar enligt väglagen, 
bland annat om Trafikverkets publikation ”Arbete på väg”.  

Bredbandsaktörerna ska också inrätta en kontaktfunktion (”Single Point of 
Contact”) i varje bolag med helhetsansvar för att uppnå enhetlighet i 
tillståndsansökningar. Bolagen åtar sig också att kvartalsvis leverera prognoser 
över ansökningsvolymer och aktivt verka för efterlevnad av tillstånd och 
kvalitet i ansökningar, både från bredbandsaktörerna och entreprenörerna.  

Eftersom arbetet med att korta handläggningstiderna resulterat i en gemensam 
handlingsplan mellan IT&Telekomföretagen och Trafikverket lämnar inte PTS 
några förslag i detta avseende.73 

3.4 PTS slutsatser och förslag  

Trafikverket har en nyckelroll i fråga om att skapa förutsättningar för 
bredbandsutveckling på landsbygden, genom att bredbandsinfrastruktur kan 
anläggas på ett kostnadseffektivt och säkert sätt i vägområdet.  

1. PTS föreslår att regeringen ger Trafikverket ett övergripande uppdrag i 
regleringsbrevet att i sin verksamhet främja bredbandsutbyggnaden i 
Sverige.  

I uppdraget bör ingå att samverka med och inhämta synpunkter från aktörer 
som efterfrågar elektroniska kommunikationer och som vill etablera 
infrastruktur i vägområdet samt med andra myndigheter och ”Robust fibers” 
förvaltningsråd. Eftersom Trafikverket ansvarar för vägar i många olika 

                                                 
72 Handlingsplan som överenskommits mellan IT&Telekomföretagen och Trafikverket i mars 2018, 
aktbilaga 142. 
73 Beredning pågår av en slutlig version av handlingsplanen, se aktbilaga 206. 
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geografiska områden är det viktigt att skilda förutsättningar, som exempelvis 
längden på grävsäsongerna, beaktas i myndighetens tillståndshantering.  

2. PTS föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda och senast 
den [  ] 2018 redovisa förslag till hur bredbandsaktörer och deras 
entreprenörer kostnadseffektivt och säkert kan anlägga 
bredbandsinfrastruktur i vägområdet i mindre vägar på landsbygden 
(länsvägar). 

Förslaget inbegriper bland annat att utreda användning av olika 
anläggningstekniker och anläggning i andra delar av vägområdet än ytterslänt. 
PTS vill i detta avseende påtala vikten av en skyndsam hantering och att 
Trafikverkets utredning blir klar tidig höst 2018 för att förslagen i utredningen 
ska kunna implementeras i god tid före grävsäsongen 2019.  

Trafikverket har i yttrande till PTS gällande utkast till slutrapport specificerat 
vad som i huvudsak bör ingå i en utvärdering av 
anläggningstekniker/anläggning på olika ställen i vägområdet74: 

 Vägunderhåll och kostnader för detta samt påverkan på val av åtgärder, 
till exempel räckessättning, trumbyten, byten av slitlager, färre val av 
åtgärder som kan utföras och ledningsbrunnar som ökar plogkostnader.  

 Kostnader för återställning, exempelvis förstärkningslager, bärlager och 
beläggning, samt eventuella sättningar. 

 Miljöbelastning, till exempel från ökad användning av nytt material, och 
CO2-utsläpp från omledningstrafik.  

 Framkomlighet och tillgänglighet för trafikanter. 

 Risker för trafikanter på grund av eventuella ojämnheter och sättningar 
samt arbetsmiljörisker vid anläggning i och närmare vägen. 

Regeringen har som tidigare nämnts den 31 maj 2018 beslutat om ett uppdrag 
till Trafikverket.75  

 

  

                                                 
74 Se yttrande från Trafikverket i samråd av utkast till slutrapport, aktbilaga 207. 
75 N2018/02871/D (delvis). 
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4 Tillgång till fastigheter genom 
ledningsrätt 

Samhället är beroende av en mängd olika infrastrukturer såsom el- och 
vattenledningar, fibernät, fjärrvärmeledningar med mera för att fungera. 
Aktörer som äger ledningsnät, exempelvis elnätsbolag och bredbandsaktörer, 
behöver dra sina ledningar i mark som ägs av någon annan. Ett institut som 
kan nyttjas för att få tillgång till annans mark är ledningsrätt.  

4.1 Beskrivning av processen för ledningsrätt 

Enligt ledningsrättslagen (1973:1144) kan den som vill anlägga en ledning eller 
vissa typer av anordningar i en fastighet få en så kallad ledningsrätt.76 En fråga 
om ledningsrätt prövas av Lantmäteriet vid en förrättning efter ansökan.77  

Den som ansöker om ledningsrätt ska vid ansökan ange ändamålet med 
ledningen och, för att underlätta Lantmäteriets handläggning, ha gjort en 
förprojektering så att yrkandet om ledningsrättens sträckning blir tillräckligt 
precis.78 Ansökan ligger sedan till grund för Lantmäteriets prövning. 

En ledningsrätt innebär att en ledningsägare får rätt att utnyttja ett visst 
utrymme inom en fastighet för att anlägga ledningar eller anordningar, oavsett 
om fastighetsägaren vill upplåta utrymme eller inte.79 Möjligheten att få 
ledningsrätt omfattar ledningar och anordningar som ingår i elektroniska 
kommunikationsnät för allmänna ändamål,80 exempelvis master och antenner, 
fiberkabel i mark eller luft samt förstärkningsstationer för fibernät.  

En ledningsrättshavare får också, efter beslut från Lantmäteriet, ge någon 
annan rätt att dra fram ledningar inom det upplåtna utrymmet, en så kallad 
andrahandsupplåtelse.81 

Enligt huvudregeln gäller en ledningsrätt för all framtid och kan endast ändras 
eller upphävas genom en ny förrättning.82 En ledningsrätt gäller även mot en ny 
ägare till fastigheten och har företräde framför upplåtelse av ett utrymme i 

                                                 
76 1 § ledningsrättslagen (1973:1144).  
77 1 § 1 st. och 15 §§ ledningsrättslagen. 
78 Lantmäteriet, Ledningsrätt för bredband (tillgänglig: 
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/broschyrer-och-produktblad/ledningsratt-for-
bredband.pdf (24.04.2014))s. 4. 
79 12 § ledningsrättslagen. 
80 2 § 1 st. 1 p. och 2 § 2 st. ledningsrättslagen.  
81 11a § ledningsrättslagen; se även Lantmäteriet, Handbok LL – Ledningsrättslagen (2016-07-01) s. 58ff. 
82 33 § ledningsrättslagen; Ledningsrätt (SOU 2008:7) s. 31. 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/broschyrer-och-produktblad/ledningsratt-for-bredband.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/broschyrer-och-produktblad/ledningsratt-for-bredband.pdf
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fastigheten som har tillkommit genom avtal.83 Rättigheten behöver inte bevakas 
efter bildandet och berörs inte av exekutiv auktion.84 Ledningsrätter skrivs in i 
fastighetsregistret och redovisas på ”Fastighetskartan”.85 

En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt och 
fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna inte 
överens om ersättningsbeloppets storlek värderar Lantmäteriet intrånget och 
beslutar om ersättningen.86  

Kommuner kan också genom en detaljplan bilda, ändra eller upphäva det 
utrymme i en fastighet som är upplåtet med ledningsrätt.87 För att bilda, ändra 
eller upphäva ledningsrätten som sådan så måste det dock fortfarande ske en 
förrättning vid Lantmäteriet.88  

Om förrättningen gäller ledningar eller anordningar som ingår i elektroniska 
kommunikationsnät för allmänna ändamål får handläggningen ta högst fyra 
månader.89 Förrättningsbeslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.90 
Det finns ingen uttalad tidsgräns för hur lång tid en sådan domstolsprövning 
får ta, men Mark- och miljödomstolen är som alla domstolar skyldig att 
handlägga mål inom rimlig tid.91 

4.2 Resultat av utredningen om ledningsrätt 

4.2.1 Bredbandsaktörers användning av ledningsrätt 

Det har framkommit exempel på behov av ledningsrätt för att alla ska få 
bredband i enlighet med bredbandsmålen.92 Det gäller bredbandsutbyggnad där 
det är av olika skäl är nödvändigt att dra ledningarna över en specifik fastighet, 
men där fastighetsägaren inte vill upplåta fastigheten för anläggning av 
bredbandsinfrastruktur. I en sådan situation kan en bredbandsaktör ansöka om 
ledningsrätt för att få tillgång till utrymme i fastigheten. Det kan till exempel 

                                                 
83 Av 1 § 1 st. ledningsrättslagen framgår att ledningsrätten gäller gentemot en fastighet snarare än 
fastighetsägare. Se även Handbok LL – Ledningsrättslagen, s. 11; Om ledningsrättens företräde, se: 12 § 4 st. 
ledningsrättslagen och Handbok LL – Ledningsrättslagen, s. 66. 
84 Handbok LL – Ledningsrättslagen, s. 103. 
85 32 § ledningsrättslagen. 
86 13-14 §§ ledningsrättslagen. 
87 4 kap. 18 § 2 st. 2 p. plan- och bygglag (2010:900). 
88 15 och 33 §§ ledningsrättslagen; se även: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-
bestammelser/Fastighetsindelning/ (2018-05-08).  
89 23a § ledningsrättslagen. Undantag från fyramånadersregeln gäller om längre tid är nödvändig med 
hänsyn till det enskilda ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. 
90 28 § ledningsrättslagen. 
91 2 kap. 11 § 2 st. regeringsformen (1974:152); Artikel 6.1, Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) (1950). 
92 Tjänsteanteckning från möte med länsstyrelsen i Södermanland 17 oktober 2017, aktbilaga 90. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/Fastighetsindelning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/Fastighetsindelning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/Fastighetsindelning/
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vara en kommun som via bredbandsaktörens nät vill kunna nå alla 
kommunmedborgare med digitala tjänster över bredband via fibernät.  

Ledningsrätt används i viss utsträckning av bredbandsaktörer för anläggning av 
bredband i accessnät, men bredbandsaktörer anger generellt att de hellre 
använder civilrättsliga avtal om nyttjande av mark.93 Ledningsrätt används 
främst om bredbandsaktören och en eller flera markägare inte kommer överens 
om villkoren för nyttjande av mark i avtal. Bredbandsaktörer och 
fastighetsägare kan dock även komma överens om att reglera villkoren för 
marktillträde genom ledningsrätt.  

Användningen av ledningsrätt beror delvis på om bredbandsaktören använder 
sig av möjligheten att ansöka om ledningsrätt som affärsstrategi för att säkra 
markåtkomsten för nätet. Det förekommer också att bredbandsaktörer inte 
ansöker om ledningsrätt i själva utbyggnadsskedet men säkrar åtkomsten till 
mark genom ledningsrätt senare, när bredbandsinfrastrukturen är utbyggd. Så 
har exempelvis varit fallet för mobilmaster.94  

PTS bedömning är att bredbandsaktörers begränsade användning av 
ledningsrätt i utbyggnadsskedet har flera orsaker vilka redogörs för nedan.95 

4.2.2 Bredbandsaktörer anser att ledningsrätt tar lång tid 

Flera bredbandsaktörer har uppgett att processen för en ansökan om 
ledningsrätt kan ta lång tid även utan överprövning. Några bredbandsaktörer 
har dock uttalat att det är positivt för bredbandsutbyggnaden att 
handläggningstiden för ledningsrättsärenden sedan 1 juli 2016 i lag är satt till 
fyra månader.96 Givet att ledningsrättsbeslutet inte överklagas är fyra månaders 
handläggningstid hanterbart i utbyggnadsprocessen enligt dessa 
bredbandsaktörer.   

Innan tidsgränsen för en förrättning bestämdes till fyra månader förekom 
förrättningsprocesser för ledningsrätt som var betydligt längre. Lantmäteriet 
har under flera år arbetat med att prioritera bredbandsärenden för att bidra till 
att uppnå regeringens bredbandsmål.97  

                                                 
93 Se tjänsteanteckningar från möten med bredbandsaktörer, aktbilaga 5, 22, 23 och 31 
94 Uppgift från Lantmäteriet, se aktbilaga 116. 
95 Se tjänsteanteckningar från möten med bredbandsaktörer, aktbilaga 5, 22, 23 och 31. 
96 Tjänsteanteckningar från möten med IP-Only AB och Svenska Stadsnätsföreningen, aktbilaga 5 
respektive 31. 
97 ”Lantmäteriet ska, med utgångspunkt i den analys som görs i rapporten Regeringsuppdrag – Bredband, 
Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad, slutrapport från Lantmäteriet, juni 2014 och de 
observationer som myndigheten i övrigt gör inom förrättningsverksamheten, i årsredovisningen redovisa 
hur myndigheten bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid 
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I syfte att korta tillståndsprocessen har Lantmäteriet bland annat infört 
snabbare utdelning av bredbandsärenden direkt till handläggare i särskilda 
bredbandsteam och etablerat en gemensam och enhetlig förrättningsprocess 
för samtliga verksamhetskontor.98 Samma arbetssätt gäller både för den statliga 
lantmäterimyndigheten och de kommunala lantmäterimyndigheterna. 
Lantmäteriets process beskrivs utförligare i bilaga 1 till denna rapport.  

Lantmäteriets handläggning av ledningsärenden bredband i november 2017 låg 
på i genomsnitt kortare tid än de lagstadgade fyra månaderna (13 veckor).99 
Detta är en minskning med omkring sju veckor jämfört med året innan. 
Lantmäteriets ledtider för ledningsrätt uppges dock fortfarande utgöra ett 
hinder för bredbandsutbyggnad av en regional bredbandskoordinator.100 

Det har inte framkommit något som tyder på att ansökningsdelen i 
tillståndsprocessen för ledningsrätt utgör ett hinder för bredbandsutbyggnad. 
PTS utgår därför ifrån att den information som ges av Lantmäteriet i denna del 
är tillräcklig för att bredbandsaktörer ska kunna genomföra ansökan på ett bra 
sätt. I syfte att underlätta och påskynda förrättningen för en ansökan om 
ledningsrätt kan ledningsägare enligt Lantmäteriet särskilt ta hänsyn till följande 
vid ansökan101: 

 Göra en väl genomarbetad förprojektering  

 Motivera yrkad ledningssträcka väl 

 Motivera valet av yrkad bredd på ledningsrätten  

 Skicka in en digital fil med den tänkta ledningssträckan 

 Skicka in all information som kan ligga till grund för och påskynda 
förrättningen, till exempel om samråd har hållits med länsstyrelsen 

 Om möjligt ha dialog med markägarna före ansökan om ledningsrätt 

 Om avtal med markägare skickas in som underlag för ledningsrätt se till 
att dessa avtal är synkroniserade med yrkandet i ansökan 

                                                 
bredbandsutbyggnad och eventuella inte tidigare identifierade problem som bedöms vara av strategisk 
betydelse för bredbandsutbyggnaden.” 
98 Se exempelvis Lantmäteriets årsredovisning avseende 2016 och Lantmäteriets presentation på 
Lantmäteriets och PTS seminarium om markåtkomst 25 november 2016, 
http://www.bredbandsforum.se/Documents/byan%c3%a4tsforum/Lantm%c3%a4teriets%20presentati
on%2025%20november.pdf. 
99 Underlag från Lantmäteriet, aktbilaga 103. 
100 Enligt uppgift från regional bredbandskoordinator i Norrbotten vid möte med regionala 
bredbandskoordinatorer, 2018-03-14. 
101 Underlag från Lantmäteriet, aktbilaga 111 och 115. 

http://www.bredbandsforum.se/Documents/byan%c3%a4tsforum/Lantm%c3%a4teriets%20presentation%2025%20november.pdf
http://www.bredbandsforum.se/Documents/byan%c3%a4tsforum/Lantm%c3%a4teriets%20presentation%2025%20november.pdf
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Längre bredbandsnät som sträcker sig över flera kommuner eller län kan enligt 
Lantmäteriet i vissa fall genomföras som ett särskilt projekt. Lantmäteriet 
rekommenderar då att ledningsägare som vill ansöka om ledningsrätt kontaktar 
en verksamhetsutvecklare för bredbandsfrågor via myndighetens växel. 

4.2.3 Bredbandsaktörer anser att ledningsrätt är dyrt 

Bredbandsaktörer har lyft fram att det kan bli dyrt att använda ledningsrätt för 
anläggning av bredband. Ledningsrätten kan utgöra en betydande del av den 
totala kostnaden för en bredbandsanslutning beroende på hur många 
fastigheter som Lantmäteriets utredningskostnader kan slås ut på.  

Lantmäteriet beräknade i slutet av november 2016 att den genomsnittliga 
förrättningskostnaden för ett ledningsrättsärende gällande fiberdragning låg på 
cirka 46 000 kronor per ärende.102 I större ärenden som omfattar flera 
fastighetsägare kan förrättningskostnaden enligt Lantmäteriet uppgå till mellan 
500 och 1 500 kronor per fastighet om hundratalet fastigheter berörs.103  

Det är inte möjligt att dra några generella slutsatser om förrättningskostnader 
eftersom prövningarna är olika i olika ärenden och kostnaden baseras på 
nedlagd tid. Överlag innebär fler fastigheter i ett förrättningsärende att 
kostnaden blir mindre per fastighet. Lantmäteriet ska om det är möjligt lämna 
erbjudande om fast pris.104 För vissa förrättningar finns det också möjlighet att 
söka stöd för bredband från Landsbygdsprogrammet.105  

4.2.4 Vissa markägare uppfattar ledningsrätt som en aggressiv 

åtgärd  

Flera bredbandsaktörer har uppgett att ledningsrätt avseende en fastighet, trots 
att det är en långsiktigt stabil rättighet, inte kan ersätta de nyttjanderättsavtal 
mellan nät- och fastighetsägare som är vanligt förekommande i 
bredbandsutbyggnaden. En anledning uppges vara att en ansökan om 
ledningsrätt av vissa markägare uppfattas som en aggressiv åtgärd från 
bredbandsaktörens sida. Enligt bredbandsaktörerna gäller detta oavsett om 
fastighetsägaren i fråga äger mycket eller lite mark.  

                                                 
102 Lantmäteriets presentation på Lantmäteriets och PTS seminarium om markåtkomst 25 november 
2016, 
http://www.bredbandsforum.se/Documents/byan%c3%a4tsforum/Lantm%c3%a4teriets%20presentati
on%2025%20november.pdf. 
103 Tjänsteanteckning från möte med Lantmäteriet 13 december 2017, aktbilaga 116. 
104 4 och 5 §§ Förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.  
105 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/attsokabre
dbandsstod.4.44141f7315158c431c5b91f5.html. 

http://www.bredbandsforum.se/Documents/byan%c3%a4tsforum/Lantm%c3%a4teriets%20presentation%2025%20november.pdf
http://www.bredbandsforum.se/Documents/byan%c3%a4tsforum/Lantm%c3%a4teriets%20presentation%2025%20november.pdf
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/attsokabredbandsstod.4.44141f7315158c431c5b91f5.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/attsokabredbandsstod.4.44141f7315158c431c5b91f5.html
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Bredbandsaktörer som använder sig av ledningsrätt för att säkra 
markåtkomsten för fiberbredbandsinfrastruktur i accessnät uppger att det krävs 
långsiktighet, god framförhållning och gott rykte för att nå framgång med 
ledningsrätt utan att konflikter uppstår.   

Från fastighetsägarnas sida uppger särskilt kommuner att ledningsrätter för 
fiber eller master (antenner) kan begränsa eller hindra kommunens framtida 
planering av stadsmiljön.106 

Det finns dock exempel på privata fastighetsägare som föredrar ledningsrätt 
framför nyttjanderättsavtal avseende bredbandsutbyggnad eftersom de anser 
att en ledningsrättsförrättning blir både tydligare och mer transparent. 107 Enligt 
dessa fastighetsägare blir också en ledningsrätt enklare att hantera jämfört med 
många olika avtal om nyttjande av mark.  

4.2.5 Ledningsrättsinstrumentet och förrättningsprocessen är inte 

tillräckligt flexibla på den snabbrörliga bredbandsmarknaden 

En annan anledning till att ledningsrätt inte kan ersätta nyttjanderättsavtal är 
enligt bredbandsaktörerna att ledningsrättsinstrumentet och 
förrättningsprocessen inte är tillräckligt flexibla för den snabba 
bredbandsutbyggnad som nu pågår.  

Lantmäteriet har tidigare föreslagit att det ska vara möjligt att få förtida tillträde 
till ledningsrätt bland annat när en ledningsägare planerar att samförlägga 
ledningar.108 Syftet med ett sådant förtida tillträde skulle vara att främja 
samförläggning för att minska kostnaderna för utbyggnad och att begränsa 
intrång i fastigheter. Detta blir möjligt genom att ledningsägaren får rätt att 
tillträda fastigheten innan Lantmäteriets beslut om fastighetsbildning har 
vunnit laga kraft.109 Det förtida tillträdet skulle därmed innebära en snabbare 
markåtkomst för den som ska anlägga bredbandsinfrastrukturen vid 
samförläggning. 

Varje möjlighet till samförläggning kan ge kostnadsbesparingar i anläggningen 
av ett bredbandsnät på landsbygden där det är glesare mellan potentiella 
anslutningar. Detta kan underlätta bredbandsutvecklingen i hela landet.  

                                                 
106 Se tjänsteanteckning från möte mellan SKL och PTS 12 december 2017, aktbilaga 129 och 
tjänsteanteckning från möte med Lantmäteriet 13 december 2017, aktbilaga 116. 
107 Underlag från Lantmäteriet, aktbilaga 104. 
108 Se Regeringsuppdrag – Bredband, Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad, slutrapport från 
Lantmäteriet, juni 2014 och Lantmäteriets årsredovisning för 2016. 
109 Se 25 a § i ledningsrättslagen och 5 kap. 30 a § fastighetsbildningslagen (1970:988). 
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Det finns också en uppfattning bland både bredbandsaktörer och 
fastighetsägare att det innebär dubbelarbete att ansöka om ledningsrätt 
eftersom det endast är vissa frågor som kan hanteras i en 
ledningsrättsförrättning. En ledningshavare har dock möjlighet att göra vissa 
ensidiga utfästelser, så kallade särskilda åtaganden, gällande frågor som inte kan 
hanteras genom ett ledningsrättsbeslut.110 Även om Lantmäteriet inte har någon 
skyldighet att bilägga särskilda åtaganden i lantmäteriakten så brukar detta ändå 
göras.111 

Slutligen bör lyftas fram, vilket Lantmäteriet påpekat,112 att möjligheten att 
upplåta en ledningsrätt i andra hand kan regleras direkt i det första 
ledningsbeslutet.113 Denna möjlighet skulle exempelvis offentliga ledningsägare, 
inte bara sådana som anlägger bredband via fibernät, kunna utnyttja för att 
göra det möjligt att samförlägga mer än vad som sker i dagsläget.  

4.3 PTS slutsatser och förslag  

PTS anser att fortsatta informations- och kunskapshöjande insatser om 
markåtkomst för bredbandsansläggning, bland annat via ledningsrätt, har 
betydelse för bredbandsutbyggnaden. PTS kan i syfte att ge ökad spridning av 
insatser bistå Lantmäteriet i myndighetens uppdrag att informera och utbilda 
om möjligheter till markåtkomst via det myndighetsnätverk som PTS leder.  

3. PTS föreslår att regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att utreda behov och 
förutsättningar för möjligheten att bevilja förtida tillträde till ledningsrätt för 
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur genom samförläggning.  

Förslaget syftar till att öka möjligheterna till samförläggning och därigenom 
minska både kostnaderna för fastighetsintrång och bredbandsutbyggnad. 

I uppdraget bör ingå att ge förslag på ändringar av ledningsrättslagen för att 
möjliggöra förtida tillträde vid samförläggning. I uppdraget bör också ingå att 
se över om informationen om anläggningen av ledningen genom det förtida 
tillträdet ska kunna redovisas i fastighetsregistret. I uppdraget bör myndigheten 
samråda med PTS, bland annat gällande tillämpningen av utbyggnadslagen i 
förhållande till ledningsrättslagen vid förtida tillträde.  

Se även förslag gällande Lantmäteriet i avsnitt 5.5.3. I bilaga 2 till denna 
rapport beskrivs en möjlighet till bredbandsutbyggnad utan att så kallade vita 

                                                 
110 Se Lantmäteriet, Handbok LL – Ledningsrättslagen (2016-07-01) s. 45. 
111 Yttrande från Lantmäteriet i samråd av utkast till slutrapport, aktbilaga 172. 
112 Se yttrande från Lantmäteriet i samråd av utkast till slutrapport, aktbilaga 172.  
113 22 § 2 st. 8 p. ledningsrättslagen. 
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fläckar, det vill säga områden utan bredbandstäckning, uppstår, genom 
användning av gemensamhetsanläggning.  
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Del B. Övriga tillstånds- och 
avtalsprocesser för anläggning av 
bredbandsinfrastruktur 

 
 
Foto: PTS 



Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur 

processer kan effektiviseras 

 
 

Post- och telestyrelsen 50 
 

5 Övriga tillstånds- och avtalsprocesser 
för anläggning av 
bredbandsinfrastruktur  

Bredbandsaktörer behöver ha tillgång till mark och byggnader för att anlägga 
bredbandsinfrastruktur. Bredbandsaktörer behöver också få lov att utföra 
själva anläggningen av infrastruktur. För detta krävs flera olika tillstånd och 
avtal.  

5.1 Tillgång till privat/kommunal/statlig mark genom 
avtal 

5.1.1 Beskrivning av processen för markupplåtelse 

Innan en bredbandsaktör kan anlägga bredband via fibernät i mark behöver 
aktören teckna avtal om markupplåtelse, ett så kallat markavtal, med den 
berörda fastighetsägaren. Fastighetsägaren kan vara en kommun, ett 
kommunalt bolag eller privata markägare, till exempel lantbrukare eller 
vägföreningar. Fastighetsägaren kan också vara en statlig aktör, till exempel 
Sveaskog AB.  

Ett markavtal är ett civilrättsligt avtal och nyttjanderätten att anlägga bredband 
via fibernät som avtalet reglerar faller inom tillämpningsområdet för 
jordabalken (härefter JB)114 och avtalslagen (1915:218), härefter AvtL.115  

Flera av reglerna i JB och AvtL är dispositiva, vilket innebär att parterna har 
stor frihet att utforma avtalet så som de själva vill, exempelvis vad gäller 
ersättningen för markupplåtelsen. Kommunerna måste dock också ta hänsyn 
till reglerna om näringslivsstöd, som följer av Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, härefter EUF, och kommunallagen (2017:725), härefter 
KL, när de sluter markavtal.116 

Villkoren i markavtalen varierar, exempelvis om hur ersättningen för 
markupplåtelsen ska beräknas. Vissa kommunala fastighetsägare tar en avgift 
per meter som bredbandsaktören behöver gräva117, medan andra tar betalt per 
invånare i kommunen. Bredbandsaktörerna kan vidare ha olika preferenser, 

                                                 
114 Se 7 kap. JB. 
115 Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
116 Artikel 107 i Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 326, 
26.10.2012, s. 47), hädanefter EUF och 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725); se även KamR, Åre-målet 
(mål nr. 1715-06), RegR, Avknoppning av verksamheter inom hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra (RÅ 2010 ref. 
100) och Kommunal kompetens i utveckling (SOU 2007:72) s. 227. 
117 Gräva kan här syfta på flera olika slags anläggningstekniker. 
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beroende på vilken affärsmodell de använder, för hur ersättningen för 
markupplåtelsen ska regleras. 

5.1.2 Resultat från utredningen om markupplåtelse 

Hinder för bredbandsutbyggnad gällande markupplåtelse 

Bredbandsaktörer har i PTS utredning uppgett följande hinder: 

 Det kan ta lång tid att ingå markavtal med fastighetsägare och 
ersättningskraven kan vara höga.118  

Tillgång till privat och statlig mark 

Flera privata och en statlig markägare uppger att ett markavtal tar mellan en till 
ett par månader att få fram beroende på förutsättningarna för att sluta avtal.119 
En privat markägare uppger exempelvis att avtalsprocessen kan bli klar på ett 
par veckor om det finns ett utkast till avtal klart från början.   

En statlig markägare beskriver att processen för att ta fram ett markavtal 
varierar men att företaget har försökt skapa rutiner med större 
bredbandsaktörer. Den statliga markägaren anser vidare att det vore önskvärt 
med en digital redovisning av tänkt fibernätsträcka så att markägarna själva kan 
lägga in denna i sina system och analysera den eventuella påverkan som 
anläggningen har på markinnehavet.  

När en bredbandsaktör kontaktar den statliga markägaren med en förfrågan 
om markavtal, skapas ett ärende som skickas ut till skogvaktare och 
jordbruksförvaltare för bedömning. Dessa personer går ut i fält och har 
eventuellt dialog med arrendatorer innan de lämnar ett yttrande över 
bredbandsaktörens förslag över hur fibern ska anläggas. Efter detta diskuteras 
ersättningar och markavtal skrivs om bredbandsaktören och den statliga 
markägaren kommer överens.  

Även bland privata markägare förekommer liknande förfrågningsrundor som 
beskrivits i föregående stycke hos bland annat arrendatorer av marken.  

En viktig fråga för många markägare är förläggningsdjup och hur detta 
förhåller sig till möjligheten att kunna bruka marken efter det att fibern har 
anlagts. ”Robust fiber” innehåller bland annat anvisningar om miniminivåer för 
förläggningsdjup och en hänvisning till e-tjänsten ”Ledningskollen” som kan 
användas både för att förhindra att ledningar grävs av och för att åstadkomma 
                                                 
118 Uppgifter från intervjuer med bredbandsaktörer, juni-oktober 2017, se diarieförda tjänsteanteckningar, 
aktbilaga 4, 19, 21-23, 26 och 31 samt tillståndsstudien, aktbilaga 138. 
119 Studie samt förslag gällande tillståndsprocesser och hinder vid anläggning av fast och mobilt bredband, WSP, 2018-02-
26, aktbilaga 138. 
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samordning av anläggningsarbeten. Se bilagorna 3 och 4 till denna rapport för 
en beskrivning av ”Robust fiber” respektive ”Ledningskollen”. 

Både statliga och privata markägare uppger att om avtalsförhandlingen drar ut 
på tiden beror det oftast på felaktig eller bristande information från 
bredbandsaktörerna eller på ändringar i tilltänkt ledningssträckning. En ändring 
av sträckning under förhandlingarna leder oftast till en omstart av hela 
avtalsprocessen.  

De privata och den statliga markägare som har intervjuats, uppger att de tar 
betalt för markintrånget per grävmeter. Ersättningsbeloppet i avtalen varierar 
dock och en privat markägare anger att denne tar ut en högre ersättning av 
stora bredbandsaktörer än av små byalag som endast anlägger bredband via 
fiber för eget bruk. Två av de intervjuade markägarna uppger att de har ett 
minimibelopp och en uppger att denne tillämpar en administrativ ersättning 
som ska täcka framtida arbete med nedlagda ledningskablar om markarbete 
utförs runt dessa. 

Sockennätsmodellen120 på Gotland har i PTS utredning angetts som exempel på 
hur tillgång till mark kan lösas på ett effektivt sätt för bredbandsutbyggnaden. 
Modellen innebär att markägarna själva tar hand om anläggningen av 
bredbandsinfrastruktur och därigenom bär risken för investeringen. En viktig 
förutsättning för att modellen ska fungera är att markägarna har ett intresse av 
att ansluta sig själva till ett bredbandsnät.  

Pågående arbete gällande tillgång till privat mark 

Det har sedan en tid pågått ett arbete i bredbandsbranschen med att ta fram en 
eller flera avtalsmallar för markupplåtelse. Ett arbete med att åstadkomma en 
avtalsmall för fastighetsägare och bredbandsaktörer initierades under 2016 av 
LRF Konsult i dialog med Telia Infra. En prototyp till avtalsmall för markavtal 
har därefter diskuterats med andra bredbandsaktörer, bland annat med IP-
Only.  

Flera av branschens aktörer, inklusive Lantmäteriet, har uttryckt att det är 
positivt med avtalsmallar och att LRF Konsults prototyp är en bra början. PTS 
har uppfattat att det finns en förhoppning i branschen om att avtalsmallar ska 

                                                 
120 Region Gotland Bredbandsstrategi 2010-2015 (2010-03-30) s. 7ff. Tillgänglig: 
http://www.gotland.se/69600 (2018-03-05.). Sockennätsmodellen belönades 2017 med European 
broadband awards pris för innovativa finansieringsmodeller: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/content/optic-fiber-all-houses-gotland-sweden (2018-03-05). 

http://www.gotland.se/69600
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/optic-fiber-all-houses-gotland-sweden
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/optic-fiber-all-houses-gotland-sweden
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bli resultatet av de dialoger som pågår och som exempel enades IP-Only och 
LRF Konsult om ett gemensamt markavtal i maj 2018.  

En större privat markägare uppger att denne får in många ansökningar om 
nyttjande av mark och har tagit fram en egen avtalsmall med anledning av 
detta.  

En viktig del i dialogen om att ingå ett markavtal är frågan om ersättningen för 
markupplåtelsen. De förekommande avtalen på bredbandsmarknaden varierar 
från att inte innehålla någon ersättning alls till att omfatta omkring 15 kronor 
per meter grävning i engångsersättning.121 Vanligast är dock en ersättning 
omkring fem kronor per meter.122 Det förekommer att bredbandsaktörer 
försöker anlägga utanför en markägares fastighet för att slippa betala denne för 
markupplåtelsen. Ett fåtal större markägare uppges av bredbandsaktörer kräva 
mer betalt för att upplåta sin mark för anläggning än vad som anses vara 
gängse ersättning i branschen.  

Tillgång till kommunal mark 

För markupplåtelse i kommunal mark finns sedan tidigare en avtalsmall som 
SKL har tagit fram. Användningen av avtalsmallen varierar bland 
kommunerna. Det är ungefär lika många kommuner i PTS studie (fem stycken) 
som uppger att de använder SKL:s avtalsmall som de som uppger att de inte 
gör det. Bland de som använder avtalsmallen har vissa anpassningar gjorts för 
kommunernas specifika behov. Några kommuner är osäkra på om de har 
utgått från SKL:s avtalsmall när de tagit fram sina markavtal.  

En kommun uppger att den tecknar samverkansavtal som ger generell tillgång 
till allmän platsmark i detaljplanelagt område. 

På frågan om det skulle vara bra med en avtalsmall avseende markavtal uppger 
flera kommuner att de gärna skulle se en sådan avtalsmall i framtiden även om 
det för närvarande endast är en aktör som gräver i kommunen.   

Kommunerna som använder SKL:s avtalsmall är överlag nöjda med mallen 
som den är. Samtidigt lyfter kommunerna ett behov av att få tydlighet 
avseende vem som ska ansvara för kostnaden för ledningsflytt. Kommunerna 
önskar också att krav på digitala underlag, det vill säga att underlaget lämnas in 

                                                 
121 Data från fiberutbyggnadsstudie hösten 2017, aktbilaga 141 och underlag från LRF, 
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/infrastruktur-och-landsbygdsservice/bredband/. 
122 Data från fiberutbyggnadsstudie hösten 2017, aktbilaga 141 och underlag från LRF, 
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/infrastruktur-och-landsbygdsservice/bredband/. 

https://www.lrf.se/politikochpaverkan/infrastruktur-och-landsbygdsservice/bredband/
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/infrastruktur-och-landsbygdsservice/bredband/
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i digital form och att det sker en standardisering av i vilken form, samt 
eventuella konsekvenser av framtida överlåtelser av fibernätet, förtydligas.  

Även bredbandsaktörerna har uttryckt att de önskar få in tydligare skrivningar i 
avtalen om ansvarsfördelning vid flytt och övriga eventuella förändringar av 
avtalsförhållandet. 

Kommunernas ersättningsmodeller om tillgång till mark skiljer sig mycket åt. 
En del kommuner tar inte ut någon ersättning alls. Andra kommuner tar ut ett 
engångsbelopp som beräknas med olika schabloner. Beloppen kan avse ett fast 
belopp oberoende av ledningslängd eller invånarantal, ett fast belopp per 
grävmeter, eller ett fast belopp per kommuninvånare.  

En kommun har uppgett att den tillämpar en modell som innebär att en 
bredbandsaktör får betala en högre ersättning för komplexa ärenden och för 
anläggning på platser med högt andrahandsvärde. En kommun har uppgett att 
den kombinerar en fast engångsavgift för administration med ett årligt belopp 
per grävmeter123, dock minst 30 000 kronor. En kommun tar ut ett fast belopp 
per grävmeter och år. En kommun kombinerar en fast administrationskostnad 
med ett pris för framtida fördyrat underhåll till följd av till exempel sättningar 
från markarbeten. 

Ingen kommun i PTS studie anser att ersättningsmodellerna har varit ett hinder 
för bredbandsutbyggnaden. Fyra kommuner uppger att de aktivt har valt att 
inte begära ersättning eller begära låg ersättning för markupplåtelse för att 
främja utbyggnaden av bredband i kommunen. Det finns ett intresse bland 
kommunerna att utbyta erfarenheter kring hur bredbandsutbyggnad kan 
främjas i och med markupplåtelser. Några kommuner menar dock att 
bredbandsutbyggnaden redan har kommit så långt i kommunen eller i områden 
där kommunen äger marken att detta inte skulle få så stor effekt.  

Bredbandsaktörerna ser fördelar med att ersättningar för markupplåtelser blir 
tydligare samt mer transparenta och enhetliga. En bredbandsaktör anser att den 
administrativa delen av ersättningen borde kunna schabloniseras av 
kommunerna. En annan bredbandsaktör anser att det behöver förtydligas att 
ersättning ska utgå endast för det aktuella markintrånget och inte vara en 
kommersiell hyra för fullt nyttjande av markområdet.  

                                                 
123 Grävmeter kan här avse olika slags anläggningstekniker. 
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Enligt SKL bör ersättningen för åtkomsten till mark minst motsvara faktiska 
kostnader.124 Detta inbegriper både kostnader som uppstår vid själva 
anläggningen och eventuella framtida kostnader. Det är dock enligt SKL svårt 
att fastställa generella mått för hur stora kostnaderna är vid markupplåtelser för 
anläggning av bredband via fibernät, eftersom förutsättningarna är olika i varje 
enskilt fall.     

5.1.3 PTS slutsatser och förslag 

PTS anser att det för den fortsatta bredbandsutbyggnaden är viktigt med väl 
fungerande avtalsprocesser om upplåtelse av mark som ger långsiktig trygghet 
åt både markägare och bredbandsaktörer.  

4. PTS anser att det är viktigt att avtalsmallar om upplåtelse av mark 
kommuniceras och får spridning så att den fortsatta utbyggnaden och 
avtalsdialoger kan underlättas samt att arbetet med att ta fram avtalsmallar 
fortsätter mellan LRF Konsult och bredbandsaktörer där det finns behov.     

Avtalsmallar för markupplåtelse som är accepterade av både bredbandsaktörer 
och fastighetsägare underlättar markåtkomsten och kan därigenom främja 
tillgången till bredband. Bredbandsforums kansli skulle inom ramen för 
pågående arbete för att främja bredbandsutbyggnad på landsbygden kunna 
bistå i arbetet med spridning av information om avtalsmallar och bistå i 
dialogen om nya gemensamma avtal om parterna så önskar.  

Det är viktigt att ”Robust fiber” med information om bland annat nya 
anläggningstekniker, miniminivåer för förläggningsdjup och ”Ledningskollen” 
inkluderas även i fortsatta dialoger om avtalsmallar. ”Robust fibers” 
förvaltningsråd bör kunna bistå i det arbetet vid behov. 

5. PTS föreslår att de avtalsmallar om markupplåtelse som nu tas fram beaktas 
av regeringen för att, om möjligt, användas av statliga bolag när dessa upplåter 
mark för bredbandsutbyggnad.  

Syftet med förslaget är att underlätta markåtkomst i områden där statliga bolag 
äger mark och därigenom effektivisera bredbandsutbyggnaden. Statliga bolags 
markinnehav är betydande på vissa håll i landet och bolagen är därmed viktiga 
aktörer i fråga om att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad. 
 

                                                 
124 Uppgifter baserat på möten mellan SKL och PTS, se exempelvis tjänsteanteckning från möte 12 
december 2017, aktbilaga 129. 



Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur 

processer kan effektiviseras 

 
 

Post- och telestyrelsen 56 
 

6. PTS anser att SKL kan främja bredbandsutbyggnaden via fibernät genom 
att förtydliga och komplettera sin befintliga avtalsmall för markupplåtelse, 
eller på motsvarande sätt tillgängliggöra kunskapsunderlag, i enlighet med 
kommuners önskemål. Vidare kan SKL främja bredbandsutbyggnaden 
genom att i avtalsmallen, eller på annat sätt kopplat till detta, tydliggöra att 
ersättningen för tillgång till mark för anläggning av fiberledningar bör vara 
kostnadsbaserad.   

Avtalsmallar kan underlätta markåtkomsten också i kommuner. Enligt PTS 
studie önskar kommuner förtydliganden kring hur de kan hantera flytt av 
ledningar med flera förändringar i markavtalet.  

7. PTS anser att kommuner bör främja bredbandsutbyggnaden genom att på 
sina webbplatser publicera underlag om aktuell ersättning för 
markupplåtelse för bredband.  

Syftet med förslaget är att underlättar bredbandsaktörernas planering genom 
ökad förutsägbarhet och transparens. 

8. PTS avser att vidareutveckla informationen på Utbyggnadsportalen om 
tillstånd som är nödvändiga vid anläggning av bredband. Därutöver avser 
PTS att lägga till information om avtalsmallar som är relevanta vid 
upplåtelse av mark för anläggning av bredband.  

PTS har i utredningen funnit att det finns ett önskemål bland bredbandsaktörer 
att göra allmängiltig information om bland annat markupplåtelse, tillstånd med 
mera tillgänglig via Utbyggnadsportalen.  

Utbyggnadsportalen är en informationstjänst från PTS som bland annat 
innehåller översiktlig information om tillstånd som bredbandsaktörer kan 
behöva söka när de ska anlägga bredbandsnät.125  

Informationen på Utbyggnadsportalen innehåller länkar till relevanta statliga 
myndigheter och kommuner där bredbandsaktören kan hitta mer detaljerad 
information om vilka tillstånd som kan bli aktuella att söka respektive vilka 
avtal som kan bli aktuella att ingå.126  

PTS arbete enligt förslaget kommer att påbörjas snarast efter att arbetet med 
detta uppdrag har avslutats. Arbetet bör ske i samverkan med berörda aktörer. 

                                                 
125 4 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen) och 6 § 
förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. 
126 https://utbyggnadsportalen.pts.se/. 

https://utbyggnadsportalen.pts.se/
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Arbetet bör vidare prioriteras utifrån graden av upplevda hinder avseende 
information i olika tillstånds- och avtalsprocesser. 

5.2 Grävtillstånd för anläggning av bredband i 
kommunal mark inklusive återställning  

5.2.1 Beskrivning av processen för grävtillstånd och återställning 

Innan en bredbandsaktör kan påbörja grävning i kommunal mark krävs som 
regel ytterligare ett avtal med kommunen för det aktuella arbetet, utöver det 
mer generella avtalet om markupplåtelse (se avsnitt 5.1). Avtalet för att utföra 
grävarbetet benämns vanligtvis grävtillstånd.127 Grävtillstånden följer inte av lag 
utan regleras i civilrättsliga avtal där markägaren beslutar om riktlinjer och 
villkor för grävningen.  

Grävtillstånden är ett sätt för kommunen att åstadkomma ett effektivt 
utnyttjande av marken, bland annat att möjliggöra lämplig lokalisering och 
samordning av olika grävarbeten. Grävtillstånd är också ett sätt för kommunen 
att ordna samförläggning av olika ledningsslag där så är möjligt.128 Många 
kommuner ställer krav på bredbandsaktörer att de ska genomföra samråd med 
andra ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar inför en kommande 
grävning.  

Det förekommer också att kommuner ställer krav på att bredbandsaktörer ska 
använda e-tjänsten ”Ledningskollen” för att förhindra att ledningar grävs av 
och om möjligt samordna grävarbeten. Vissa kommuner använder egna system 
för att ha koll på vilka ledningar som är anlagda i kommunal mark. 

Kravet på grävtillstånd vid varje grävning gör att kommunen kan minska 
störningarna för trafikanter och allmänhet. För grävarbeten i områden där 
trafik förekommer krävs normalt också en trafikanordningsplan (TA-plan) från 
den som ansöker om att få gräva.129 TA-planen ska innehålla fakta om 
grävarbetet och hur det ska märkas ut. Det finns exempel på kommuner som 
möjliggör för aktörer att ansöka om grävtillstånd och TA-plan samtidigt.130  

                                                 
127 Även andra benämningar förekommer såsom grävningstillstånd, schakt- eller öppningstillstånd. 
128 Se exempelvis Utbyggnadsportalen, https://utbyggnadsportalen.pts.se/. 
129 Se exempelvis SKL:s publikation ”Arbete på väg”, SKL, 2014.  
130 Se minnesanteckningar från workshop om gräv- och markupplåtelser i kommunal mark, Sveriges 
Kommuner och Landsting, februari 2017, 
https://skl.se/download/18.697858e015b35ee300f94491/1491825797109/Minnesanteckningar-
workshop-hal-i-gatan-2017-02-07.pdf.  

https://utbyggnadsportalen.pts.se/
https://skl.se/download/18.697858e015b35ee300f94491/1491825797109/Minnesanteckningar-workshop-hal-i-gatan-2017-02-07.pdf
https://skl.se/download/18.697858e015b35ee300f94491/1491825797109/Minnesanteckningar-workshop-hal-i-gatan-2017-02-07.pdf
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Grävarbeten kan även innebära behov av tillfälliga lokala trafikföreskrifter. 
Dessa beslutas av kommunen på ansökan av den som ska utföra grävarbetet.131 

Det kan också bli aktuellt att ställa upp arbetsbodar eller att anordna upplägg 
av material vid grävning. För detta krävs tillstånd av polismyndigheten enligt 
ordningslagen.132 Kommunerna kan för detta ta ut en särskild avgift enligt 
kommunalt beslut.133  

Det finns ett antal tekniker för anläggning av bredband som är relativt nya som 
exempelvis spårfräsning, spårsågning eller plöjning och som bredbandsaktörer 
önskar få använda i större utsträckning än idag, eftersom anläggningskostnaden 
då blir lägre enligt bredbandsaktörerna. Tester av de nämnda teknikerna pågår i 
ett fåtal kommuner.134  Kommuner eftersträvar en god bärighet över tid i den 
återställda marken. Vissa kommuner tillämpar en längre garantitid för 
återställningsarbeten där nyare anläggningstekniker har använts. 

Återställning av mark efter grävning är enligt bredbandsaktörerna en viktig 
fråga vid anläggning av bredband i kommunalt ägd mark. Kraven på hur 
återställningen ska utföras kan avsevärt påverka kostnaderna för 
bredbandsprojektet. Bredbandsaktörer uppger att kommuner ibland kräver att 
en större markbredd än den som grävts upp ska återställas, till exempel om 
anläggningen har skett i en väg-, gång- eller cykelbana.  

Det förekommer att kommunerna själva återställer marken efter grävning eller 
anlitar entreprenörer. Det förekommer också att bredbandsaktörerna 
återställer. Det finns standarder för anläggningsarbeten som inkluderar 
återställning, men ofta har kommunerna egna regler med ytterligare krav som 
går utöver dessa standarder.  

Kommunerna har oftast information om grävtillstånd och återställning på sina 
webbplatser men informationen varierar i utförlighetsgrad. 

5.2.2 Resultat från utredningen om grävtillstånd och återställning 

Hinder för bredbandsutbyggnad gällande grävtillstånd och återställning 

Bredbandsaktörer har i PTS utredning uppgett följande hinder: 

                                                 
131 10 kap. 1 § Trafikförordningen (1988:1276). 
132 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617). 
133 1 § lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med 
mera; Se vidare: https://utbyggnadsportalen.pts.se/. 
134 Se minnesanteckningar från workshop om gräv- och markupplåtelser i kommunal mark, Sveriges 
Kommuner och Landsting, februari 2017, 
https://skl.se/download/18.697858e015b35ee300f94491/1491825797109/Minnesanteckningar-
workshop-hal-i-gatan-2017-02-07.pdf. 

https://utbyggnadsportalen.pts.se/
https://skl.se/download/18.697858e015b35ee300f94491/1491825797109/Minnesanteckningar-workshop-hal-i-gatan-2017-02-07.pdf
https://skl.se/download/18.697858e015b35ee300f94491/1491825797109/Minnesanteckningar-workshop-hal-i-gatan-2017-02-07.pdf
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 Det kan ta lång tid att få grävtillstånd i kommuner, särskilt om 
kommunen ställer krav på samförläggning.   

 Grävtillstånd kan behöva sökas via stadsnätet som oftast är en 
konkurrent till den sökande. Stadsnät upplevs få grävtillstånd snabbare 
än privata bredbandsaktörer.  

 Det kan vara svårt att få tillstånd att använda nyare anläggningstekniker 
som till exempel spårfräsning.  

 Återställning kan bli dyrt enligt bredbandsaktörerna och ännu dyrare 
om kommunen själv återställer. Olika kommuner har olika regler 
gällande återställning för till synes likartade grävarbeten eller 
återställningsmoment. Detta skapar en osäkerhet hos 
bredbandsaktörerna i fråga om förutsättningarna för anläggning av 
bredbandsinfrastruktur.135 

Information om tillståndsprocessen och ledtid för grävtillstånd 

Två tredjedelar av kommunerna uppger att de ger grävtillstånd inom en till tre 
veckor efter att en ansökan kommit in.136 Två kommuner har ledtider på två 
månader eller längre.  

Enligt kommunerna är huvudorsaken till den långa ledtiden för grävtillstånd att 
det finns brister i underlagen till ansökningarna och det är ofta som 
ansökningarna behöver kompletteras. En kommun anger i sammanhanget att 
bredbandsaktörernas entreprenörer ofta har dåliga kunskaper om 
handläggningstider och dessutom är pressade av bredbandsaktörerna att utföra 
grävarbetena snabbt.  

Ledtiderna för grävtillstånd kan också bli längre när en ny bredbandsaktör 
önskar gräva i en kommun, eftersom bredbandsaktören först måste ingå ett 
markavtal med kommunen. Endast ett fåtal kommuner uppger resursbrist som 
skäl för långa ledtider men en kommun nämner kompetensbrist som orsak till 
långa ledtider. En annan kommun uppger att den inte är ansluten till e-tjänsten 
”Ledningskollen” och att en anslutning dit skulle kunna effektivisera 
processen.  

Generellt ser kommunerna att utbildning av nya och oerfarna entreprenörer 
om kommunernas tillståndsprocesser skulle kunna göra processerna 
effektivare. Samtidigt skulle detta kräva mycket resurser från kommunernas 

                                                 
135 Uppgifter från intervjuer med bredbandsaktörer, juni-oktober 2017, se diarieförda tjänsteanteckningar, 
aktbilaga 4, 19, 21-23, 26 och 31 samt tillståndsstudien, aktbilaga 138. 
136 Studie samt förslag gällande tillståndsprocesser och hinder vid anläggning av fast och mobilt bredband, WSP, 2018-02-
26, aktbilaga 138. 
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sida. En kommun tillhandahåller organiserad utbildning redan idag och en 
kommun uppger att den har dialog med bredbandsaktörer och andra 
ledningsägare som får föra informationen vidare till sina entreprenörer. En 
annan kommun anser att bredbandsaktörerna borde ha ansvar för att utbilda 
sina entreprenörer. 

Omkring hälften av kommunerna är positiva till att verka för att krav ställs på 
att gräventreprenörer ska följa en fastslagen ”standard” som till exempel 
”Robust fiber”. En av dessa kommuner ifrågasatte dock påståendet om att 
entreprenörerna skulle sakna kompetens för återställningsarbete. Kommunen 
ansåg att det snarare var tidspress hos entreprenörerna som gjorde att 
återställningen blev slarvigt utförd.  

En privat markägare delar kommunens uppfattning att det är tidspress hos 
entreprenörerna som leder till att återställningen utförs med dålig kvalitet, men 
lyfter även fram att certifiering av de som utför anläggningsarbeten skulle 
kunna leda till en högre kvalitet på anläggningsarbetet. En representant för 
privata markägare menar att certifiering av de som utför anläggning av 
bredband via fibernät vore positivt.  

Också den statliga markägare som intervjuats anger att det vore bra om 
branschen arbetade med att certifiera sina gräventreprenörer och hänvisar till 
hur krav har ställts upp inom skogsbranschen. Två bredbandsaktörer anser att 
certifiering av entreprenörer inte är nödvändigt för att fiber ska kunna anläggas 
på ett robust sätt utan att det är tillräckligt att det finns minimikrav på 
anläggning beskrivna i ”Robust fiber”.  

En kommun framför att det är bättre att arbeta med en modell där marken 
delas in i olika områden och att en bredbandsaktör som är verksam i flera 
områden inte får börja gräva i ett nytt område förrän bredbandsaktören 
återställt det första området på ett tillfredsställande sätt.  

I stort sett alla kommuner uppger att handläggningstiden och villkoren är 
desamma för alla bredbandsaktörer, oavsett om dessa är privata aktörer eller 
kommunala stadsnät. En kommun uppger att stadsnätet historiskt har haft en 
fördel men att kommunen numera tillämpar lika villkor för alla aktörer.  

En bredbandsaktör uppskattar att mellan fem till tio procent av landets 
kommuner gynnar det kommunala stadsnätet i handläggningen av tillstånd. 
Detta sker exempelvis genom att bredbandsaktörer vid en grävansökan måste 
invänta en grävning som ska utföras av en kommunal bredbandsaktör.  
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En bredbandsaktör menar att kommunala stadsnät oftast är så integrerade i 
kommunens organisation att de automatiskt får ett informationsövertag i alla 
kommunala beslutsprocesser. Enligt de regionala bredbandskoordinatorerna 
finns det skillnader i ledtiderna för grävtillstånd beroende på om det är ett 
kommunalt stadsnät eller en privat bredbandsaktör i kommunen.137 Sådana 
skillnader förekommer dock inte i alla län.  

Överlag anger bredbandsaktörerna att nödvändig information om ansökan om 
grävtillstånd finns på kommunernas webbplatser med undantag för 
utformningen av TA-planer (se nedan angående TA-planer).  

Grävbestämmelser 

En tredjedel av kommunerna i PTS studie använder grävbestämmelser som 
bygger på en branschstandard, framför allt AMA.138 En tredjedel av 
kommunerna uppger att de har tagit fram egna bestämmelser eller manualer. 
En kommun uppger att den inte vet eftersom det är det kommunala 
energibolaget som kommunicerar direkt med bredbandsaktörerna om detta. En 
kommun uppger att den inte har några skrivna bestämmelser utan arbetar 
enligt upparbetade metoder med kända entreprenörer. 

TA-planer 

En bredbandsaktör uppger att TA-planerna är huvudproblemet i 
kommunernas tillståndsprocesser gällande grävning då informationen på 
kommunernas webbplatser om hur dessa planer ska utformas kan vara 
bristfällig. Kraven på TA-planerna är högst ställda i större städer på grund av 
trafiksituationen där.  

Det finns exempel på kommuner som har pågående arbeten med att förbättra 
sina riktlinjer för grävningsarbeten med målet att samordna grävtillstånd med 
tillhörande processer som TA-plan, markupplåtelse och återställning.139 En 
kommun anger att det finns generella TA-planer som bredbandsaktörer kan 
använda sig av. 

Nya anläggningstekniker 

Med nya anläggningstekniker som exempelvis spårfräsning och spårsågning blir 
bredbandsanläggningen billigare enligt bredbandsaktörerna, men vissa 

                                                 
137 Enligt uppgift från regionala bredbandskoordinator vid möte 2018-03-14 förekommer detta i sju av 
länen. 
138 AMA är ett referensverk med texter som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för 
förekommande arbeten inom byggproduktion. 
139 Som exempel kan anges Helsingborgs kommun och Karlshamns kommun. 
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kommuner uppställer krav på att sådana tekniker inte får användas.140 En 
storstadskommun poängterar särskilt att kommunen bedömer om nya 
anläggningstekniker kan användas från område till område. Tre kommuner 
anger att de inte tillåter någon användning av nya anläggningstekniker i 
dagsläget eftersom önskvärt förläggningsdjup inte nås med de nya 
anläggningsteknikerna.  

Enligt kommunerna är det svårt att tillåta nya anläggningstekniker i 
detaljplanerade områden där det finns många andra ledningar som kan skadas i 
samband med anläggningen. Vissa kommuner anger problem med sättningar i 
asfalt efter spårfräsning som ett skäl till varför de inte tillåter denna 
anläggningsteknik.  

Allt fler kommuner tillåter dock de nya anläggningsteknikerna enligt 
bredbandsaktörerna. Enligt PTS studie tillåter hälften av kommunerna 
användning av en eller flera nya anläggningstekniker. En bredbandsaktör 
brukar rekommendera kommuner som är osäkra att den startar med ett 
pilotprojekt.  

Bredbandsaktörerna hänvisar också till ny lagstiftning i Norge enligt vilken det 
är möjligt för en väghållare141 att godkänna exempelvis spårfräsning även om 
det innebär att avsteg görs från gällande bestämmelser om förläggningsdjup i 
den aktuella vägtypen.142  

Privata och statliga markägare har uttryckt att de inte uppfattar att 
bredbandsaktörer och deras entreprenörer använder sig av nya 
anläggningstekniker i någon större utsträckning. Dessa aktörer anger att nya 
anläggningstekniker kan användas om bredbandsaktörerna kan visa att de inte 
försvårar brukandet av marken efteråt. Representanten för de privata 
markägarna uttrycker att det viktigaste är att det blir anlagt enligt anvisningarna 
i ”Robust fiber”. 

Återställning 

Kommunernas krav på återställning av marken efter grävning skiljer sig mycket 
åt, exempelvis vad gäller återställningsbredd eller garantitider för 
återställningsarbetet. Det är också otydligt för bredbandsaktörerna om kraven 
på återställning bygger på befintliga standarder. Exempelvis kan kostnaden för 

                                                 
140 Se Robust fiber för en beskrivning av olika anläggningstekniker, https://robustfiber.se/(2018-05-14). 
141 Väghållare omfattar byggande och drift av väg. Se §§ 4-5 i väglagen. 
142 Se föreskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-08-1212 respektive förslaget 
https://www.regjeringen.no/contentassets/bde5e8667dfc4578843b1f8bf1ce450b/horingsnotat_ledninge
r.pdf. 

https://robustfiber.se/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-08-1212
https://www.regjeringen.no/contentassets/bde5e8667dfc4578843b1f8bf1ce450b/horingsnotat_ledninger.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bde5e8667dfc4578843b1f8bf1ce450b/horingsnotat_ledninger.pdf
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asfaltsåterställning i kommunal mark uppgå till mellan 100-1 000 kronor per 
kvadratmeter beroende på kommun. Enligt data från en annan studie som PTS 
har låtit genomföra varierar kostnaden för asfaltsåterställning i olika kommuner 
mellan 200–900 kronor per kvadratmeter.143  

Alla kommuner utom en i PTS studie har riktlinjer för återställning. Hälften av 
kommunerna uppger att de har tagit fram egna riktlinjer. Två kommuner 
uppger att riktlinjerna bygger på branschstandarder, som till exempel AMA.  

Det är enligt PTS studie vanligare att kommuner använder AMA utan att 
komplettera med egna lokala bestämmelser gällande hur grävningen får utföras 
jämfört med bestämmelser för hur återställningen ska göras. Två av 
kommunerna arbetar med att revidera sina riktlinjer om återställning efter 
grävning. Övriga kommuner ser inget behov av någon förändring i nuläget. 
Endast en av de tillfrågade kommunerna ställer krav på återställning i 
kommunal regi. 

Två kommuner upplever att efterlevnaden hos entreprenörerna vad gäller krav 
på återställning är bristfällig. En kommun har en upphandlad byggledare som 
är med vid återställningen för att säkerställa kvaliteten på entreprenörens 
arbete. En kommun kräver att entreprenörerna skickar in fotografier före 
grävningen och efter återställningen. 

En dryg tredjedel av kommunerna ser ett värde i att föra in lämpliga standarder 
för återställning efter grävningsarbeten i SKL:s vägledning ”Ledning för 
grävning”, exempelvis AMA. 

Kommuners behov av vägledning 

Flera kommuner ser ett värde i att uppdatera SKL:s ”Ledning för grävning”. Dessa 
kommuner tycker att det är särskilt viktigt att få ett bättre stöd om utformningen 
av TA-planer, exempelvis hur kommunerna kan ställa krav på efterlevnad, 
harmonisering av grävanvisningar, hänsyn till träd och annan växtlighet samt 
vägledning gällande samförläggning mellan kommunala bolag och privata 
bredbandsaktörer. En bredbandsaktör anser att innehållet i ”Ledning för grävning” 
bör koordineras med innehållet i ”Robust fiber”.  

Digitala verktyg 

Omkring en tredjedel av kommunerna använder en e-tjänst för grävansökan 
och i en av kommunerna pågår uppgradering till en version som knyter ihop de 
olika processerna för markavtal, grävtillstånd, TA-planer och 

                                                 
143 Data från fiberutbyggnadsstudie hösten 2017, aktbilaga 141.  
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återställningsarbete. Ytterligare en kommun håller på att implementera digitala 
verktyg för tillståndsprocessen för grävansökan. Flera av kommunerna anger 
att de funderar på att införa verktyg för digitala ansökningar. Ett fåtal 
kommuner har varken digitala verktyg eller blanketter för grävansökan på sina 
webbplatser.  

Bredbandsaktörerna uppger att kommunerna använder olika digitala verktyg 
och skulle gärna se en större enhetlighet mellan kommunerna. 

Samförläggning 

Generellt ser kommunerna samförläggning av ledningsinfrastruktur som något 
positivt då det minskar antalet störningar när det grävs mindre. Med 
samförläggning menas exempelvis att bredbandsinfrastruktur kan anläggas 
tillsammans med en ny elledning, det vill säga att endast ett dike grävs för de 
båda infrastrukturerna.  

Vissa kommuner anordnar planeringsmöten om grävning och en 
storstadskommun använder sig av ett webbaserat program för att lägga in 
planerade grävarbeten.  

I praktiken sker dock inte samförläggning mellan bredband och annan 
infrastruktur så ofta uppger kommunerna. Detta beror på att 
bredbandsaktörernas och andra ledningsägares planeringsprocesser ser olika ut. 
Även konkurrensen mellan bredbandsaktörerna försvårar en öppen 
kommunikation från bredbandsaktörerna om var de planerar att anlägga 
bredbandsinfrastruktur. 

Bredbandsaktörerna upplever att de ibland behöver invänta planerade 
grävaktiviteter som ska genomföras av kommunens energibolag. Omvänt 
upplever det tillfrågade elnätsbolaget att vissa bredbandsaktörer inte väntar 
utan gräver utan tillstånd.  

Ansökan om grävtillstånd genom stadsnätet 

Flera bredbandsaktörer har uppgett att det förekommer att kommuner låter 
grävansökan gå via stadsnätet, vilket upplevs som problematiskt då stadsnäten 
oftast är en konkurrent till bredbandsaktörerna. Enligt en bredbandsaktör är 
problemet att kommunernas tjänstemän i vissa fall blandar samman sina olika 
roller, exempelvis som nät- och fastighetsägare tillsammans med ett ansvar för 
näringslivsutveckling i kommunen.  

Ingen av de intervjuade kommunerna med eget stadsnät eller energibolag 
uppger att de använder sig av kommunens bolag för att handlägga ansökningar 
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om grävtillstånd. En av kommunerna konsulterar stadsnätet vid ansökningar 
om grävtillstånd, men i den kommunen gräver inte stadsnätet själv ned något 
bredband via fibernät. 

5.2.3 PTS slutsatser och förslag 

PTS har i detta uppdrag identifierat behov av vägledning för kommuner och 
behov av utökad information till kommuner och andra tillståndsgivare 
respektive fastighetsägare gällande hanteringen av grävtillstånd och 
återställning. 

9. PTS föreslår att SKL i uppdateringsarbetet med vägledningen ”Ledning för 
grävning” beaktar områden där förtydliganden har efterfrågats av 
kommunerna. SKL bör även hänvisa till ”Robust fiber” i vägledningen i 
syfte att öka kunskapen om konceptet, bland annat nya anläggningstekniker 
och e-tjänsten ”Ledningskollen”.  

Syftet med förslaget är att underlätta kommuners hantering av grävtillstånd 
avseende bredbandsanläggning.  

PTS anser att SKL i arbetet med att uppdatera vägledningen ”Ledning för 
grävning” kan främja bredbandsutbyggnaden genom att tydliggöra de områden 
som kommuner och bredbandsaktörer uppger är otydliga eller där det saknas 
information och kunskap. Detta rör bland annat bättre stöd gällande TA-planer 
och hur krav kan ställas på efterlevnad av dessa, harmonisering av 
grävanvisningar, hänsyn till träd och annan växtlighet samt vägledning gällande 
samförläggning mellan kommunala bolag och bredbandsaktörer.  

10.  PTS avser att, i egenskap av medlem i ”Robust fibers” förvaltningsråd, 
anordna en utbildning om ”Robust fiber” inklusive nya anläggningstekniker 
och ”Ledningskollen” för tillståndshandläggare inom natur- och 
kulturmiljöområdet på länsstyrelserna. SKL och ”Robust fibers” 
förvaltningsråd kan i likhet med PTS främja bredbandsutbyggnad genom att 
anordna motsvarande utbildningar för ”tillståndshandläggare” på 
kommuner respektive representanter för privata markägare. 

Det finns enligt PTS bristande kunskap om ”Robust fiber” hos tillståndsgivare 
och markägare, särskilt i fråga om nya anläggningstekniker men också vad 
gäller möjligheten att använda ”Ledningskollen” för en effektiv planering och 
en säker grävning. 
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11.  PTS anser att ”Robust fibers” förvaltningsråd kan främja 
bredbandsutveckling genom att utveckla och tydliggöra befintliga 
anvisningar gällande grävning och återställning. 

Syftet med förslaget är att underlätta kommuners med flera markägares 
hantering av grävtillstånd för bredbandsanläggning.  

”Robust fiber” innehåller anvisningar om grävning och återställning avseende 
anläggning av bredbandsinfrastruktur men dessa anvisningar kan förtydligas 
och utvecklas. Här avses bland annat ”Robust fibers” anvisningar där 
hänvisning görs till AMA. Anvisningarna kan till exempel kompletteras 
gällande besiktningsmetoder såsom fotografering före och efter gräv- och 
återställningsarbete vid bredbandsanläggning.  

Som framgått använder många kommuner AMA vid grävtillstånd gällande 
bredbandsutbyggnad men anser sig behöva göra kompletteringar till denna 
standard. Vidare anser kommuner att nyare anläggningstekniker är obeprövade. 
Återställning är en nyckelfråga i detta sammanhang. 

12. PTS föreslår att myndigheten får i uppdrag av regeringen att under hösten 
2018 göra en studie om nya anläggningstekniker för bredband, i syfte att 
sammanställa relevant information och erfarenheter från användning av dessa 
tekniker i kommunal mark runt om i landet.  

PTS anser i likhet med Nystartsgruppen inom Bredbandsforum, att det behövs 
ett bättre kunskapsunderlag om nya anläggningstekniker. En tydlig koppling 
finns till frågan om återställning av mark och markens bärighet efter 
genomförd bredbandsanläggning.  

Behovet av kunskap avser bland annat hållbarhet och typ av mark och 
markanvändning där dessa tekniker är lämpliga. Studien bör syfta till att utgöra 
underlag för kommuner i deras hantering av grävtillstånd avseende 
bredbandsanläggning. PTS bedömer att ”Robust fibers” förvaltningsråd och 
Svenska Stadsnätsföreningen kan bistå med underlag till studien.  

En synpunkt som framförts i samrådet avseende utkast till slutrapport är att 
studien även bör omfatta en undersökning av dessa anläggningsteknikers 
eventuella delaktighet i spridandet av invasiva främmande arter, till exempel 
genom användning av icke-lokalt material som fyllnadsmassa.144 

                                                 
144 Yttrande från Kronobergs län i samråd av utkast till slutrapport, aktbilaga 171.  
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13. PTS anser att kommuner bör främja bredbandsutveckling genom att på 
kommunens webbplats publicera tydliga underlag om återställning och de krav 
kommunen har. Därefter bör metoder för att ställa upp lägsta krav på 
återställning harmoniseras kommuner emellan, om möjligt med utgångspunkt i 
vedertagen standard. Arbetet skulle kunna bedrivas genom regionala träffar 
inom ramen för de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet.   

Bredbandsaktörer som investerar i bredbandsinfrastruktur har intresse av att 
krav på återställning, bland annat bredd och kvalitet, på ett tydligt och logiskt 
sätt är kopplade till det grävarbete som ska utföras samt till marktypen och 
markens användning.  

Förslaget syftar till att underlätta bredbandsaktörers planering gällande 
utbyggnad av bredband genom ökad förutsägbarhet, transparens och 
enhetlighet i kommuners hantering av grävtillstånd samt att främja dialogen 
mellan kommuner och bredbandsaktörer.  

PTS noterar också att bredbandsaktörer alltjämt ibland upplever brist på 
likabehandling i kommuners tillståndshantering. PTS har tidigare påtalat vikten 
av att markavtal tecknas på skäliga och icke diskriminerade villkor. PTS har 
också ett regeringsuppdrag att utreda kommuners roller på 
bredbandsmarknaden, och om behov finns ta fram en vägledning för 
kommuner utifrån deras olika roller och uppgifter inom detta område.145 PTS 
ska redovisa uppdraget om kommuners roller och uppgifter senast den 30 juni 
2018. 

5.3 Hyres- och arrendeavtal med kommunala 
fastighetsägare 

5.3.1 Beskrivning av processen för hyres- och arrendeavtal  

För att uppföra master eller installera antenner för mobilnät behöver 
bredbandsaktörer kunna arrendera mark eller hyra lokaler eller utrymme på 
byggnader. Detta innebär också att bredbandsaktörerna måste få tillgång till 
mark och byggnader antingen genom att sluta avtal med fastighetsägaren, eller 
genom att ansöka om ledningsrätt.  

Kommuner och kommunala bolag är viktiga avtalsparter för 
bredbandsaktörerna eftersom de äger stora fastighetsbestånd i områden där 
bredbandsaktörer eftersträvar att skapa god mobiltäckning.  

Avtal om tillträde till kommunala fastigheter för anläggning av mobilnät 
tecknas med den kommunala förvaltningen eller med ett av kommunens 
                                                 
145 Se ärende med dnr 17-6891. 
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bolag.146 Avtalet faller i likhet med markavtalen för anläggning av bredband via 
fibernät inom tillämpningsområdet för JB147 och AvtL.  

Till skillnad från markupplåtelser för anläggning av bredband via fibernät så är 
ersättningen för arrenden och lokalhyra reglerad i JB. Denna reglering innebär 
att en fastighetsägare kan bli ersättningsskyldig om fastighetsägaren, vid 
uppsägning av ett hyres- eller arrendeavtal för ändring av villkor, begär ett 
hyrespris eller en arrendeavgift som överstiger priset eller avgiften för 
jämförbara fastigheter.148  

Detta system med marknadspris sätter också ett tak för hur hög hyra eller 
arrendeavgift som fastighetsägaren kan begära, även om det inte är en 
förhandsreglering av prisnivån.149 Ersättningsskyldigheten, det så kallade 
indirekta besittningsskyddet, kan dock avtalas bort.150 

Om det uppstår en tvist i samband med en uppsägning prövar den lokala 
hyresnämnden i ett medlingsförfarande om fastighetsägarens begärda hyra 
överensstämmer med marknadspriset. Vid prövningen gör nämnden en 
jämförelse med likvärdiga lokaler. 151 Motsvarande processordning gäller för 
tvister om arrendeavgift i den lokala arrendenämnden.152 

5.3.2 Resultat av utredningen om hyres- och arrendeavtal  

Hinder för bredbandsutbyggnad gällande hyres- och arrendeavtal med kommunala 
fastighetsägare 

Bredbandsaktörer har i PTS utredning uppgett följande hinder:  

 Tillgång till kommunala fastigheter för placering av antenner för 
mobilnät (basstationer) utgör ett hinder för bredbandsutbyggnad på 

                                                 
146 Vem som företräder kommunen är avhängigt den aktuella kommunens delegationsordning: 10 kap. 1 § 
KL. 
147 Se 7, 11 och 12 kap. JB. Den upplåtelseform som främst blir aktuell vid upplåtelse av mark är 
anläggningsarrende enligt 11 kap. JB, även om i vissa fall lägenhetsarrende enligt 8 kap. JB kan bli aktuellt.   
148 11 kap. 5 och 5 a §§ (anläggningsarrende) och 12 kap. 55 och 57 a §§ JB (lokalhyra); se även: prop. 

1987/88:146, s. 19. 
149 En fastighetsägare ska bestämma marknadspriset med utgångspunkt från fastigheter som i grova drag 
liknar det aktuella hyres- eller arrendeobjektet. Fastigheternas läge, utformning och standard ska vara 
liknande, men på grund av fastighetsmarknadens heterogena struktur är utgångspunkten att det finns en 
relativt stor spridning av olika prisnivåer. Se: Hyresgästernas inflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga 
frågor (prop. 2001/02:41) s. 52. 
150 Se 11 kap. 4 § (anläggningsarrende) och 12 kap. 56 § (lokalhyra) JB. För att avtala bort det indirekta 
besittningsskyddet för lokalhyra krävs hyresnämnden godkännande om avtalsförhållandet varat mindre än 
nio månader.  
151 12 kap. § 55 JB och 12a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. 
152 11 kap. 6 § JB och 12a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.  
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grund av att kommunala fastighetsägare kräver högre hyror än privata 
fastighetsägare. 

 Tillgången till kommunala fastigheter för placering av antenner för 
mobilnät (basstationer) försvåras också av att avtalen ibland är korta, 
endast tre till fem år. Detta leder i värsta fall till en dyr omlokalisering 
innan investeringen i den tekniska utrustningen är avskriven.  

 Det förekommer också enligt bredbandsaktörerna att besittningsskydd 
avtalas bort.153  

Hyresnivåer 

Flera av de intervjuade kommunerna anger att det inte har anlagts så många 
mobilmaster de senaste åren.154 Det har inte heller installerats så många 
antenner för mobilnät i dessa kommuner. Flera av de tillfrågade kommunerna 
har därför haft svårt att ge detaljerade svar på frågorna i intervjuerna. 4G-
utbyggnaden var som störst i omfattning för några år sedan.155  

Bredbandsaktörerna gör dock fortfarande förtätningar och uppgraderingar på 
flera håll. Kommande tilldelning av spektrumlicenser inom det så kallade 700 
MHz-bandet och utveckling av 5G kommer enligt bredbandsaktörerna att 
innebära ett visst ökat tryck vad gäller förfrågningar om tillgång till fastigheter. 

I de flesta av de tillfrågade kommunerna finns det kommunala bolag som 
ansvarar för uthyrning av kommunala fastigheter. Ibland kan kommunala 
fastigheter vara utarrenderade och då är det arrendatorn som är 
bredbandsaktörens motpart vad gäller lokalhyra. Detta innebär att tjänstemän 
på kommuner kan ha begränsad insyn i aktuella hyresnivåer och övriga 
avtalsvillkor om bland annat antenninstallationer på kommunala bolags eller 
arrendatorers fastigheter.  

Samtliga sju kommuner som svarat på frågorna i PTS studie uppger att de tar 
ut någon form av hyra för mobilmaster eller för antenninstallationer på 
befintliga fastigheter. En större stad uppger att de tar ut en årlig hyra på 15 000 
kronor för en basstation och en liten mast. En pendlingskommun nära en 
storstad uppger att de stämmer av sina hyresnivåer med grannkommunerna för 
att åstadkomma en harmonisering. En kommun med mindre tätort uppger att 
de tar ut en låg symbolisk ersättning eller ingen ersättning alls. En 

                                                 
153 Uppgifter från intervjuer med bredbandsaktörer, juni-oktober 2017, se diarieförda tjänsteanteckningar, 
aktbilaga 4, 19, 21-23, 26 och 31 samt tillståndsstudien, aktbilaga 138. 
154 Studie samt förslag gällande tillståndsprocesser och hinder vid anläggning av fast och mobilt bredband, WSP, 2018-02-
26, aktbilaga 138. 
155 4G benämns också LTE som står för Long Term Evolution. 
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pendlingskommun i närheten av en större stad uppger att de använder en taxa 
beslutad av kommunstyrelsen.  

Tre kommuner uppger att hyresnivån påverkas av hur och var masten eller 
antennen för mobilnät är placerad. En större stad framför att anläggningens 
storlek och utbredning har större påverkan på hyran än vad platsen har. 

Ett kommunalt fastighetsbolag uppger att det inte finns någon fastställd taxa i 
kommunen men att det finns en modell för inomhusplacering av antenn för 
mobilnät i samband med installation av fastighetsnät som kostar 199 kronor 
per månad. För en utomhusplacering av antenn för mobilnät har 
fastighetsbolaget tagit ut en engångsersättning på 50 000 kronor. Bolaget 
uppger att det inte har någon betydelse för hyresersättningen hur antennen för 
mobilnät placeras men att placeringen samtidigt inte är fri. 

En bredbandsaktör framför att kommuners hyror för mobilmaster och 
antenner för mobilnät i nuläget i många fall är högre än vad gällande 
marknadspris motiverar. 

Avtalslängd och besittningsskydd 

Två kommuner uppger att de skriver avtal på tio år medan två kommuner 
uppger att de skriver avtal på fem år i de flesta fall. En av de senare 
kommunerna har en policy där femåriga avtal får skrivas på delegation medan 
längre avtal kräver beslut i kommunstyrelsen. En kommun har varierande 
längd på avtalen som sträcker sig mellan två till tio år. En större stad anser att 
det är svårt att överblicka utvecklingen längre än tio år framåt i tiden och att 
denna tidsram därför är lämplig. 

Ett kommunalt fastighetsbolag uppger att avtalstiden varierar men att 
utgångspunkten är tre år.  

Fyra kommuner och ett kommunalt fastighetsbolag ser ingen skillnad i hur ofta 
användningsområdet för deras fastigheter ändrar sig, i förhållande till privata 
fastigheter. En av bredbandsaktörerna menar att användningsområdet inte 
borde påverka avtalens utformning, eftersom antennerna för mobilnät ofta är 
placerade på fastigheternas tak. 

Bredbandsaktörer upplever att vissa kommuner försöker avtala bort 
besittningsskyddet. Bredbandsaktörerna uppger att de sitter i en svår 
förhandlingssituation när de har ett flertal avtal med samma kommun och 
kommunen hotar med att säga upp alla avtal om bredbandsaktören inte går 
med på de nya villkoren.  
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Fyra kommuner har besittningsskydd i sina avtal medan en kommun uppger att 
de har avtalat bort besittningsskyddet i enstaka fall. Ytterligare en kommun är 
osäker på om den har besittningsskydd i sina avtal för mobilmaster och 
antenner för mobilnät. Det intervjuade kommunala fastighetsbolaget uppger 
att det aldrig varit aktuellt att avtala bort besittningsskydd.  

5.3.3 PTS slutsatser och förslag 

PTS anser att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för den fortsatta 
utbyggnaden av bredband via mobilnät i syfte att nå bredbandsmålet 2023 i 
regeringens bredbandsstrategi. Kommuner har betydande roller för den 
fortsatta bredbandsutbyggnaden vilket också synliggörs i strategin.  

14. PTS anser att kommuner bör främja bredbandsutbyggnad genom att 
säkerställa att hyran eller arrendet, för tillgång till mark och byggnader för 
placering av mobilmaster och antenner för mobilnät, inte överstiger 
marknadspriset för likvärdiga jämförelseobjekt.  

Förslaget syftar till att främja bredbandsutbyggnaden via mobilnät. 
Kommunala fastighetsägares ersättningsnivåer för hyra eller arrende har 
uppgetts överstiga privata fastighetsägares ersättningsnivåer.  

Kommuner kan främja utbyggnaden av mobilnät genom att aktivt följa 
utvecklingen på marknaden vad gäller villkor i hyres- och arrendeavtal såsom 
pris, avtalslängd och besittningsskydd. I PTS utredning har det inte 
framkommit några skäl som innebär att villkor i kommunala hyres- och 
arrendeavtal behöver vara annorlunda utformade än privata hyres- och 
arrendeavtal. 

PTS anser i anslutning till detta att kommunerna i sina ägardirektiv till 
kommunala bolag som äger fastigheter, bör inkludera uppgiften att främja 
bredbandsutbyggnad. Detta kan bland annat innebära en aktiv bevakning av 
marknadspris och övriga villkor. 

SKL har i rollen som intresseorganisation en viktig funktion när det gäller att 
sprida information till kommuner. Genom att sprida information om hur 
kommuner kan främja mobilnätsutbyggnad kan SKL bidra till ett aktivt 
bredbandsfrämjande hos landets kommuner. 

15. PTS anser att SKL kan främja bredbandsutveckling genom att uppdatera 
avtalsförslaget från 2002 gällande hyres- och arrendeavtal för mobilnät och 
fastställa riktlinjer för prissättning och övriga villkor i enlighet med de behov 
av tydliggörande som PTS redogjort för i denna rapport. 
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Syftet med förslaget är att underlätta såväl kommuners hantering av aktuella 
avtal som bredbandsaktörers planering gällande utbyggnad av bredband, det 
senare genom ökad förutsägbarhet och transparens.   

5.4 Elanslutning av mast/antenn 

5.4.1 Beskrivning av processen för elanslutning av mast/antenn 

Elnätsbolag är precis som markägare inte några tillståndsgivare utan 
kommersiella motparter som bredbandsaktörer köper elanslutning av. 
Elnätsbolag behöver dock i sin tur ha flera tillstånd för att kunna leverera 
elanslutningar till bredbandsaktörer.  

Elnätsbolagens verksamhet regleras i ellagen (1997:857). Elnätsbolag behöver 
ha koncession för de områden där de drar el.156 Det finns två sorters 
koncession, linje- och områdeskoncession.157 I samband med att koncession 
utfärdas hålls ett samråd med länsstyrelsen som är med och bevakar natur- och 
kulturmiljöintressen.158 Skyddsvärda områden och föremål finns utmärkta i 
koncessionen. 

Elnätsbolaget är skyldigt att ansluta alla som vill ha elanslutning inom dess 
koncessionsområde om det inte finns särskilda skäl som medger att bolaget 
kan neka anslutning.159 Elnätsbolaget ska ansluta kunder till elnätet inom skälig 
tid.160 

Elnätsbolagen är fria att sätta sina egna anslutningsavgifter och har rätt att få 
skälig täckning för sina kostnader.161 Om en kund anser att anslutningsavgiften 
är oskäligt hög kan kunden anmäla detta till Energimarknadsinspektionen 
(härefter Ei).162  

Om anmälan gäller elanslutningar som uppgår till maximalt 1 800 meter från 
den så kallade anslutningspunkten prövar Ei anslutningsavgiften med 
utgångspunkt i ett schablonpris.163 Detta schablonpris sätter i praktiken taket 
för hur höga anslutningsavgifter elnätsbolag kan begära från sina kunder.164 

                                                 
156 2 kap. 1 § ellagen (1997:857). 
157 2 kap. 2 § 1 st. ellagen. 
158 2 kap. 8 a § ellagen. 
159 6-7 § § 3 kap. ellagen. 
160 7 a § 3 kap. ellagen. 
161 4 kap. 9 a §; Energimarknadsinspektionen, Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 
A (Ei PM2013:03) s. 6. 
162 12 kap. 1 § ellagen; 3 § elförordningen (2013:208).  
163 För anslutningar som överstiger 1 800 meter från anslutningspunkten anser Ei att kostnaden bör 
beräknas från fall till fall, se: Ei PM2013:03, s. 15. 
164 Ei PM2013:03, s. 6. 
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5.4.2 Resultat av utredningen om elanslutning av mast/antenn 

Hinder för bredbandsutbyggnad gällande elanslutning av mast/antenn 

Bredbandsaktörer uppger följande hinder för bredbandsutbyggnad gällande 
elanslutning av mobilmaster och antenner för mobilnät: 

 Elanslutning av mobilmast/mobilantenn tar lång tid. 

 De stora elnätsbolagen prioriterar inte elanslutning till 
mobilmaster/mobilantenner.  

 Elnätsbolagens processer är inte transparenta, det vill säga det kan vara 
svårt att få reda på hur ett ärende ligger till i handläggningen.   

 Det kan vara svårt att få preliminära prisuppgifter från elnätsbolagen. 
Bredbandsaktörerna uppger att de behöver dessa uppgifter för sin 
planering. 

 Elnätsbolagens offerter har ofta tre till sex månaders giltighetstid. 
Bredbandsaktörerna anger att en giltighetstid som understiger sex 
månader är för kort för deras planeringsprocesser.165 

Ledtider och planeringsprocesser  

Enligt ett elnätsbolag beror leveranstiden, och svårigheten i att uppskatta 
denna, på den plats som bredbandsaktören valt att anlägga sin mast på.166 
Exempelvis krävs ofta kontakt med Trafikverket avseende längre sträckor. 
Myndighetens handläggningstider uppgår till mellan sex till åtta månader enligt 
elnätsbolaget.  

Det händer också att privata markägare nekar tillträde till sina fastigheter vilket 
gör att ett elnätsbolag måste ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet. 
Elnätsbolaget uppger att även Lantmäteriets handläggningstid kan vara lång. 
Sammantaget innebär detta att anslutningen kan ta lång tid och att det är svårt 
att med beräkna leveranstiden innan alla nödvändiga tillstånd och avtal är på 
plats.  

Det finns inte några bindande krav i lagstiftningen på elnätsbolagens ledtider 
om leverans av elanslutning. PTS har i nuläget inte sett något behov av att 
leveranstiden ska anges i lag utan hyser förhoppning till att de hinder som 
identifierats i denna process kan lösas genom bland annat en bättre dialog 
mellan berörda aktörer (se avsnitt 5.4.3).  

                                                 
165 Uppgifter från intervjuer med bredbandsaktörer, juni-oktober 2017, se diarieförda tjänsteanteckningar, 
aktbilaga 4, 19, 21-23, 26 och 31 samt tillståndsstudien, aktbilaga 138.  
166 Studie samt förslag gällande tillståndsprocesser och hinder vid anläggning av fast och mobilt bredband, WSP, 2018-02-
26, aktbilaga 138. 
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Oftast uppstår det inga oförutsedda problem när själva framdragningen av el 
ska utföras, om elnätsbolaget har bra kännedom om terrängen när bolaget 
projekterar. I andra fall kan det till exempel uppstå behov av extra sprängning.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i en tidigare utredning uppgett till PTS att det 
finns ett behov av tidiga regionala planeringsmöten mellan bredbandsaktörer, 
elnätsbolag, länsstyrelsen och berörda kommuner i syfte att diskutera möjliga 
placeringar av mobilmaster för att minska risken för en så kallad 
förgävesplanering, det vill säga att planeringen måste göras om för att den 
tänkta placeringen inte medges.167  

Länsstyrelsen i Dalarnas län har utarbetat en process för mastplanering som 
den prövat vid ett antal tillfällen. Processen innebär bland annat att öka 
förståelsen hos bredbandsaktörerna för vilka hinder som kan finnas vid en 
mobilmastetablering, inklusive framdragning av el till masten.  

Enligt Länsstyrelsen kan synen på om en plats är lämplig för etablering, eller 
inte, skilja sig åt mellan olika enheter inom länsstyrelsen respektive 
kommunerna i Dalarnas län. Intresset för mastplaneringsmöten har varit stort 
bland kommunerna. Intresset har dock varit mindre bland de övriga aktörerna 
vilket enligt länsstyrelsen tros bero på att det är en tidskrävande uppgift.  

Elnätsbolaget uppger i PTS studie att de betalar mer eller mindre generös 
hyresersättning till markägare. Ersättningen beräknas med hjälp av de olika 
normer och avtal som tagits fram för att reglera prissättningen. Prisskillnader 
kan bli ett problem om elnätsbolagen inte kan få täckning för sina kostnader 
för markåtkomst, eftersom bredbandsaktören betalar en mycket lägre, eller 
ingen ersättning, för markåtkomsten.  

En av bredbandsaktörerna menar att elnätsbolagen kommer igång sent i 
processen, långt efter att beställningen av framdragning av el har gjorts av 
bredbandsaktören.  

Vidare är det enligt bredbandsaktören svårt att få information om exakt 
leveranstidpunkt av elnätsbolagen. Ytterligare en bredbandsaktör anser att 
leveransen av el till bredbandsnoder tar tid och ofta är försenad. En tredje 
bredbandsaktör anser att ökad koordinering för att möjliggöra samförläggning 
skulle kunna minska ledtiderna i vissa fall, till exempel i nyetableringsområden. 
Också denna bredbandsaktör anser att det generellt tar för lång tid att få 
elanslutning.  

                                                 
167 Se PTS rapport: Utmaningar vid elanslutning i samband med nyetablering av mobilmaster, PTS-ER-2016:8.  
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Elnätsbolaget uppger att det råder brist på entreprenörer, speciellt för grävning. 
Detta förhållande driver upp priserna på elanläggning. Ökad samförläggning 
skulle kunna minska konkurrensen om gräventreprenörerna. 

Offerter 

En bredbandsaktör uppger att rutiner vid offertförfrågan kan skilja sig mycket 
åt mellan olika elnätsbolag. Ibland kräver elnätsbolaget en föranmälan som 
förutsätter elektrikerkompetens, medan det andra gånger är en enkel rutin via 
webben. Detta skulle behöva harmoniseras enligt bredbandsaktören. 

Elnätsbolaget känner inte igen sig i bredbandsaktörernas bild av att de 
nedprioriterar elanslutningar av anläggningar för mobilnät. 
Schablonprissättningen är densamma för alla anslutningar upp till 1 800 meter.  

Elnätsbolagen erbjuder längre anslutningar till ett pris som motsvarar faktisk 
kostnad. För dessa längre framdragningar av el är det även möjligt för 
elnätsbolaget att ta betalt för framtagning av offerter. Priserna enligt dessa 
offerter överklagas ofta enligt elnätsbolaget.  

Idag tar det två månader för elnätsbolaget att leverera preliminära 
prisuppgifter. Elnätsbolaget uppskattar att det borde räcka med en månads 
svarstid på en förfrågan från bredbandsaktörer om leveranser av elanslutningar 
som är kortare än 1 800 meter. Vidare anser elnätsbolaget att sex månaders 
giltighetstid på offerter inte borde vara ett problem. 

Avgrävningar av elledningar 

Elnätsbolaget uppger att det är vanligt att elkablar grävs av, cirka 25-30 fall per 
år i elnätsbolagets koncessionsområde, vilket innebär en reparationskostnad 
per fall om 5 000-200 000 kronor. Vissa entreprenörer är duktiga och gör alltid 
ledningsutsättning vid grävarbeten, det vill säga märker ut ledningar, medan 
andra har satt i system att inte begära utsättning.  

Elnätsbolaget menar att en anledning till att ledningarna grävs av är att en 
nedgrävd elledning höjs med tiden och inte ligger kvar på det ursprungliga 
djupet, vilket gräventreprenörerna kanske tror.  

Nyligen har ett nätverk ”Grävallvar” etablerats i syfte att förhindra och minska 
antalet skador till följd av att ledningar grävs av.168 I nätverket deltar bland 
annat elnätsbolag, bredbandsaktörer, PTS och Geomatikk AB, det senare 
bolaget som sammanhållande för arbetet i nätverket. Nätverket lyfter fram att 

                                                 
168 https://geomatikk.se/nyhetsrum/gravallvar-kan-motverka-gravskador-for-400-miljoner/. 

https://geomatikk.se/nyhetsrum/gravallvar-kan-motverka-gravskador-for-400-miljoner/
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gräventreprenörer borde använda e-tjänsten ”Ledningskollen” som en viktig 
utgångspunkt vid alla grävarbeten. Enligt nätverket bör gräventreprenörer 
planera och förbereda kommande grävarbeten genom att alltid beställa en 
ledningsutsättning via ”Ledningskollen”. 

Övrigt 

Det intervjuade elnätsbolaget önskar att ett gemensamt forum mellan PTS, 
Energimarknadsinspektionen och Trafikverket ska inrättas för att diskutera 
lösningar till hur framdragningen av el till mobilmaster kan göras snabbare.  

5.4.3 PTS slutsatser och förslag 

Energiföretagen har i rollen som intresseorganisation en viktig funktion i att 
sprida information till sina medlemmar. I detta sammanhang kan 
Energiföretagen bidra med information om hur medlemsföretagen kan främja 
bredbandsutbyggnad. 

16. PTS anser att Energiföretagen kan främja bredbandsutbyggnad genom att 
uppmana sina medlemsföretag att om möjligt använda sig av offerter med 
giltighetstider om minst sex månader för att underlätta bredbandsaktörers 
planering.   

Förslaget syftar till att underlätta bredbandsutbyggnad genom att effektivisera 
avtalsprocesserna. Det förekommer att elnätsbolag använder sig av offerter 
med giltighetstider på sex månader. Bredbandsaktörer har uppgett att detta 
underlättar deras planering.  

PTS anser vidare att det är viktigt att dialogen om långa ledtider för 
framdragning av el till mobilmaster når en lösning, eftersom frågan varit uppe 
för diskussion under en längre tid.169 

17. PTS avser att, inom ramen för myndighetens uppdrag att främja 
bredbandstillgången i hela landet, bjuda in representanter för el- respektive 
telekombranschen till ett dialogmöte. 

Syftet med förslaget är att främja dialog mellan aktörer i el- och 
telekombranschen om ledtider för elanslutning av anläggningar för mobilnät. I 
PTS utredning har en sådan dialog efterfrågats av flera aktörer i elbranschen.170 

                                                 
169 PTS-ER-2016:8. 
170 Uppgifter från tillståndsstudien, aktbilaga 138 och mejlväxling med representanter för elnätsbolag i 
PTS sondering, juni-oktober 2017, aktbilaga 14. 
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5.5 Samråd/tillstånd gällande natur- och kulturmiljöer 

5.5.1 Beskrivning av processen för samråd/tillstånd gällande natur- 
och kulturmiljöer 

Skyddade naturmiljöer 

Vid utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i områden som har skyddad natur, 
kan bredbandsaktörer behöva ansöka om tillstånd eller dispenser för att få 
genomföra anläggningar.171 Detta gäller exempelvis om de aktuella områdena 
utgör naturreservat172, Natura 2000-områden173 områden med biotopskydd,174 
och vattenskyddsområden175 med mera. Skyddet av dessa områden regleras 
framförallt i 7 kap. miljöbalken (MB) och Natura 2000-områden åtnjuter 
särskilt skydd i egenskap av riksintresse.176  

Generellt sett är naturskyddet omfattande och kan inkludera allt från enstaka 
alléträd invid en väg till stora reservatsområden.177 . Utöver skyldigheten att 
ansöka om tillstånd eller dispens kan en bredbandsaktör också bli skyldig att i 
vissa fall ta fram en miljökonsekvensbeskrivning,178 exempelvis om 
bredbandsaktören vill anlägga nätinfrastruktur i ett Natura 2000-område.179 

Det är bredbandsaktören eller den som anlägger bredband i dennes ställe som 
är skyldig att informera sig om vad som gäller vid anläggning i skyddade 
områden.180 För att underlätta för den som har för avsikt att bedriva 
verksamhet i skyddade områden så har länsstyrelserna ett geografiskt 

                                                 
171 Se exempelvis Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats: 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-
it/bredband/Pages/Samrad-tillstand-dispenser-vid-bredbandsutbyggnad.aspx (2018-04-30). 
172 Enligt 7 kap. 7 § MB. Se även: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-
8234-5.pdf (2018-04-30). 
173 7 kap. 28a § MB. Se även: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Vindkraft/Natura-2000-omraden/ (2018-04-30). 
174 7 kap. 11 § MB: Se även: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/ (2018-04-30). 
175 7 kap. 22 § 2 st. MB. Se även: https://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/ (2018-04-30). 
176 Se 3-4 kap. MB. 4 kap. MB anger särskilda geografiska områden som är av riksintresse med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Vad gäller Natura 2000-områden, se: 4 kap. 1 och 8 §§ 
MB. 
177 Se exempelvis Länsstyrelsen i Stockholms läns respektive Länsstyrelsen i Södermanlands läns 
webbplatser, http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/dispenser-och-
tillstand-i-naturreservat,-nationalparker-mm-/Pages/tillstand-och-dispenser-i-naturreservat-
nationalparker-mm.aspx och 
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/annan-skyddad-natur/information_om_biotopskydd.pdf. Vissa län har också områden skyddade av 
så kallade landskapsbildskydd enligt gamla naturvårdslagen, vilka fortfarande är gällande, se 19 § 
naturvårdslagen (1964:822) i dess lydelse före den § januari 1973. Se även 9 § lagen (1998:811) om 
införande av miljöbalken och Miljöbalk (prop. 1997/98:43) s. 386.  
178 Se 6 kap. 20, 28 och 35 §§ MB samt Miljöbedömningar (prop. 2016/17:200) s. 127ff. 
179 6 kap. 20 § 1 st. 1 p. MB. 
180 2 kap. 2-3 §§ MB. 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/Samrad-tillstand-dispenser-vid-bredbandsutbyggnad.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/Samrad-tillstand-dispenser-vid-bredbandsutbyggnad.aspx
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8234-5.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8234-5.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Vindkraft/Natura-2000-omraden/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Vindkraft/Natura-2000-omraden/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/dispenser-och-tillstand-i-naturreservat,-nationalparker-mm-/Pages/tillstand-och-dispenser-i-naturreservat-nationalparker-mm.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/dispenser-och-tillstand-i-naturreservat,-nationalparker-mm-/Pages/tillstand-och-dispenser-i-naturreservat-nationalparker-mm.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/dispenser-och-tillstand-i-naturreservat,-nationalparker-mm-/Pages/tillstand-och-dispenser-i-naturreservat-nationalparker-mm.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/annan-skyddad-natur/information_om_biotopskydd.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/annan-skyddad-natur/information_om_biotopskydd.pdf
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informationsverktyg, ”WebbGIS”.181 Med hjälp av ”WebbGIS” kan 
bredbandsaktörer och andra aktörer hitta kartinformation utifrån olika 
temaområden, exempelvis natur- och kulturmiljövård.  

I områden med detaljplan har prövning gällande markanvändning, bland annat 
ledningsdragningar, redan gjorts vad gäller riksintressen. Det kan dock även i 
dessa områden bli aktuellt för en bredbandsaktör att samråda med respektive 
ansöka om tillstånd från länsstyrelsen, exempelvis vad gäller förekomsten av 
fornlämningar eller om ett område är förorenat. 

Skyddade kulturmiljöer 

Enligt kulturmiljölagen (1988:950) är det förbjudet att förändra, ta bort, skada 
eller täcka över en fornlämning.182 Till en fornlämning hör inte bara 
fornlämningen som sådan utan även ett intilliggande område som behövs för 
att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till 
fornlämningens art och betydelse.183  

Det finns också en skyldighet för den som utför markarbeten eller andra 
ingrepp på ett område där det är känt att det finns fornminnen att inhämta 
information och samråda med länsstyrelsen.184 Vid anläggning av bredband via 
fibernät eller mobilnät krävs också tillstånd från länsstyrelsen, om anläggningen 
kan medföra påverkan på en fornlämning eller det område som ingår i 
fornlämningen.185  

Skyddet av fornlämningar innebär också att ett tidigare okänt fornminne som 
upptäcks automatiskt skyddas av lagen. Detta betyder att ett grävarbete ska 
stoppas och att länsstyrelsen ska kontaktas om ett fornfynd påträffas.186  

Redan kända fornlämningar finns registrerade i databasen ”Fornsök” på 
Riksantikvarieämbetets webbplats,187 som också kan nås via länsstyrelsernas 
webbplatser. I ”Fornsök” är fornlämningar markerade på en karta som 
inkluderar ett skyddsområde utöver själva lämningen. Skyddsområdets storlek 
är beroende på typen av fornlämning och den ansvariga länsstyrelsens 
bedömning av hur stort skyddsområdet ska vara.  
 

                                                 
181 http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx (2018-04-26). 
182 2 kap. 6 § kulturmiljölagen (1988:950). 
183 2 kap. 2 § kulturmiljölagen. 
184 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Se vidare: Om kulturmiljövård (prop. 1987/88:104) s. 77f.  
185 2 kap. 2 och 12 §§ kulturmiljölagen; Jämför Prop. 1987/88:104, s. 35-36 och 39.  
186 2 kap. 10 § 2 st. kulturmiljölagen. 
187 https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/ (2018-04-26). 

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
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Förorenade områden  

Om bredbandsanläggning planeras i ett område som länsstyrelsen har klassat 
som miljöriskområde så krävs normalt sett en anmälan till ansvarig 
tillsynsmyndighet.188 Ansvarig tillsynsmyndighet är antingen kommunen eller 
länsstyrelsen, beroende på vilken tidigare slags verksamhet som bedrivits i det 
förorenade området.189  

Grävning i vatten eller nära strandlinje 

I Sverige gäller strandskydd vid havet, sjöar och vattendrag.190 Hur stort 
strandskyddet är varierar i olika delar av landet, men sträcker sig från 100-300 
meter upp på land och ut i vattnet från strandlinjen.191 Markarbeten i, eller i 
närheten av, vatten som omfattas av strandskydd kräver dispens.192 Om 
bredbandsanläggningen innebär att grävning behöver ske i eller nära vatten 
behöver bredbandsaktören normalt sett ansöka om dispens hos kommunen. 
Dispens kan även bli aktuellt att söka hos länsstyrelsen i vissa fall.193  

Artskydd 

Skydd av vissa vilda växter och djur, så kallat artskydd, har också betydelse för 
bredbandsanläggning. Bestämmelser om artskydd finns främst i 
artskyddsförordningen (2007:845),194 där det finns särskilda begränsningar för 
aktiviteter som kan störa eller skada fridlysta djur och växter.195  

Om bredbandsanläggning ska ske i områden där det finns fridlysta djur och 
växter så krävs dispens från länsstyrelsen.196 Information om vilka arter som 
kan beröras av exempelvis en ledningsdragning för bredband via fibernät eller 
en mastetablering för mobilnät kan fås via ”Artdatabanken” som drivs av 
Sveriges Lantbruksuniversitet.197 Det finns dock även arter som har så högt 

                                                 
188 10 kap. 17 § 1 st. MB; Se även: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Fororenade-
omraden/, 2018-04-30. 
189 2 kap. 29 § 4 p. och 2 kap. 31 § 4 p. miljötillsynsförordningen (2011:13); Se även: 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-
miljopaverkan/fororenade-omraden/Pages/lagstiftning-och-ansvar.aspx (2018-04-30). 
190 7 kap. 13 § MB. 
191 7 kap. 14 § MB. 
192 7 kap. 18a-h §§ MB; Se exempelvis http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-
natur/skyddad-natur/strandskydd/nar-behovs-strandskyddsdispens/Pages/default.aspx (2018-04-30).. 
193 För ytterligare vägledning, se: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Strandskydd/ (2018-04-27). 
194 Ytterligare bestämmelser om artskydd finns i bland annat jaktlagen (1993:787), fiskelagen (1993:787) 
och förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Se även: 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/ (2018-04-27). 
195 4-9 §§ artskyddsförordningen (2007:845). 
196 14 § artskyddsförordningen (2007:845). 
197 https://www.artdatabanken.se/, 30 april 2018. 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Fororenade-omraden/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Fororenade-omraden/
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Pages/lagstiftning-och-ansvar.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Pages/lagstiftning-och-ansvar.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/nar-behovs-strandskyddsdispens/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/nar-behovs-strandskyddsdispens/Pages/default.aspx
http://www.regeringen.se/49bb9e/contentassets/5a68a868f2fa4230b0436bc9f674866b/strandskyddet-och-utvecklingen-av-landsbygden-prop.-200809119
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Strandskydd/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Strandskydd/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/
https://www.artdatabanken.se/


Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur 

processer kan effektiviseras 

 
 

Post- och telestyrelsen 80 
 

skydd att de inte förekommer i något register.198 Detta innebär att information 
om arterna hålls hemlig för att inte deras bestånd ska minska eller på annat sätt 
skadas.  

12:6-samråd 

Verksamheter och åtgärder som inte är specifikt utpekade som anmälnings- 
eller tillståndspliktiga enligt MB kan ändå behöva anmälas till ansvarig 
tillsynsmyndighet för ett så kallat 12:6-samråd.199 Detta blir nödvändigt om en 
verksamhetsutövare bedömer att dennes verksamhet kan innebära en väsentlig 
ändring av naturmiljön.200 För vissa specifika verksamheter har också 
föreskrifter om särskild anmälningsplikt utfärdats och då ska anmälan alltid 
ske.201  

Anmälan om 12:6-samråd sker oftast till länsstyrelsen, men för vissa 
skogsbruksåtgärder ska en verksamhetsutövare istället samråda med 
Skogsstyrelsen.202  

Anläggning av bredband via fibernät kan innebära sträckvis ändring av 
naturmiljön över större områden medan anläggning av en mobilmast kan 
innebära en punktvis ändring. Eftersom en mast behöver förses med el- och 
fiberanslutning kommer dock även mastetableringen indirekt innebära 
sträckvis ändring av naturmiljön. Olika anläggningstekniker medför också 
ändring av naturmiljön i varierande grad. Vid grävning handlar det exempelvis 
om schaktets bredd och djup samt om anläggningen ska gå igenom eller under 
ett vattendrag. 

Bredbandsaktörer som bedömer att deras verksamheter kan innebära en 
väsentlig ändring av naturmiljön, eller om verksamheterna omfattas av 
föreskrifter om anmälan, kan således behöva anmäla planerade arbeten till 
länsstyrelsen.  

Länsstyrelserna har anvisningar på sina webbplatser för vilket underlag som en 
verksamhetsutövare ska anmäla för att samrådet ska kunna ske så effektivt som 
möjligt.203 En del länsstyrelser önskar få in underlag gällande hela den planerade 
ledningssträckningen medan andra önskar få in underlag endast avseende den 

                                                 
198 20 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För vidare information se: 
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/fynddata/skyddsklassade-arter/ (2018-04-30).  
199 Benämningen är en hänvisning till de regler som återfinns i 12 kap. 6 § MB. 
200 Notera att ansvaret för att verksamheten sker i enlighet med MB ligger på verksamhetsutövaren: 200 Se 
främst 2 kap. 2-3 §§ och 26 kap. 19 § MB. 
201 12 kap. 6 § 2 st. MB. 
202 2 kap. 10 § 2 p. miljötillsynsförordningen (2011:13). 
203 Se http://www.lansstyrelsen.se/Sv/e-tjanster/samrad/Pages/default.aspx (2018-04-30). 

https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/fynddata/skyddsklassade-arter/
http://www.lansstyrelsen.se/Sv/e-tjanster/samrad/Pages/default.aspx
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del som enligt bredbandsaktören bedöms innebära väsentlig ändring av 
naturmiljön. 

5.5.2 Resultat av utredningen om samråd/tillstånd avseende natur- 
och kulturmiljöer 

Hinder för bredbandsutbyggnad gällande samråd/tillstånd avseende natur- och 
kulturmiljöer 

Bredbandsaktörer har i PTS utredning uppgett följande hinder:  

 Samråd och tillståndsansökningar kan ta lång tid. Särskilt frågor om 
kulturmiljö kan ta tid om arkeologer måste ut och göra särskilda 
undersökningar i området där bredbandsinfrastruktur ska anläggas. 
Även frågor om strandskydd, såsom beslut om dispenser kan ta lång 
tid. Vissa länsstyrelser handlägger inte frågor om naturmiljö inom den 
lagstadgade tiden.  

 Informationen om tillståndsprocesserna på länsstyrelsernas 
webbplatser varierar i utförlighet och tydlighet. Länsstyrelserna 
hanterar dessutom delvis frågorna olika.  

 Vissa funktioner kopplade till länsstyrelsernas system för ansökningar 
kan vara omständliga. Detta gäller exempelvis format- och 
överföringsproblem eller problem med kartunderlag.204  

I utredningen har också framkommit att det kan finnas en risk för att 
information om kommunala naturreservat förbises i länsstyrelsernas 
tillståndshantering på grund av att det är kommunen och inte länsstyrelsen som 
hanterar frågan. 

12:6-samråd 

Tre av de fem länsstyrelser som PTS intervjuat har någon form av digital 
ansökningsmöjlighet gällande 12:6-samråd.205 Det handlar inte nödvändigtvis 
om en helt digital tjänst. En av länsstyrelserna framför att de stora 
bredbandsaktörerna vet var informationen om vad som ska ingå i en ansökan 
finns, men att kunskapen kan vara sämre hos deras entreprenörer. Det skulle 
kunna förenkla ansökan om länsstyrelsens webbplats uppdaterades med en 
guide för var informationen finns att hitta.  

                                                 
204 Uppgifter från intervjuer med bredbandsaktörer, juni-oktober 2017 (diarieförda tjänsteanteckningar), 
aktbilaga 4, 19, 21-23, 26 och 31 samt tillståndsstudien, aktbilaga 138. 
205 Studie samt förslag gällande tillståndsprocesser och hinder vid anläggning av fast och mobilt bredband, WSP, 2018-02-
26, aktbilaga 138. 
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Två av de intervjuade länsstyrelserna uppger att bredbandsaktörerna inte 
anmäler 12:6-samråd men på grund av underbemanning har länsstyrelsen inte 
kunnat bedriva tillsyn av detta.  

Två av länsstyrelserna anger att 12:6-samråd hålls för hela fibersträckningen. 
Den ena av dessa länsstyrelser skulle hellre se att samråd hölls enbart för den 
del av sträckan där anläggningen bedöms innebära en väsentlig ändring av 
naturmiljön. Detta skulle enligt länsstyrelsen bli mer effektivt både för 
myndigheten och bredbandsaktörerna. 

En bredbandsaktör anger att ändringar av ledningssträckningar är vanliga på 
grund av ändringar i markavtal och att det oftast krävs kompletteringar i 
samrådsanmälningarna till länsstyrelsen. Fyra länsstyrelser nämner att 
bredbandsaktörer vid en komplettering av redan samrådda fibersträckor får 
sina kompletteringar handlagda i nya ärenden, om det tidigare ärendet är 
avslutat. Detta på grund av att inte längre är möjligt att göra kompletteringar i 
det avslutade ärendet.  

Möjligheten att komplettera ett öppet ärende är också beroende av längden på 
den sträcka som bredbandsaktören vill lägga till och vilka naturvärden som 
ändras genom kompletteringen. Det är därför bättre enligt länsstyrelserna att ta 
höjd för eventuella kompletteringssträckor redan vid den första 
ansökningsomgången. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utarbetat råd och anvisningar för vilka 
typer av bredbandsanläggning som inte kräver något 12:6-samråd eftersom den 
har noterat att vissa anläggningstekniker inte innebär så stor ändring av 
naturmiljön. Råden och anvisningarna utarbetades i syfte att underlätta för 
fiberföreningar som anlägger bredband med hjälp av bredbandsstöd och som 
kanske inte har upparbetad kunskap om tillstånd på samma sätt som etablerade 
marknadsaktörer.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tog också fram en kortfattad broschyr 
utifrån vad som stod om bredbandsanläggning på webbplatsen och skickade ut 
denna till fiberföreningarna via Landsbygdsenheten som handlägger 
bredbandsstöd. Fiberföreningarna blev då informerade i ett tidigt skede vilket 
också innebar att Länsstyrelsens enheter som handlade olika tillstånd gällande 
bredbandsanläggning kom in tidigare i processen.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns råd och anvisningar för hur anläggning 
av bredband via fibernät ska utföras i syfte att minimera ändringar av 
naturmiljön återfinns i bilaga 5 till denna rapport. Genom dessa råd och 
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anvisningar har Länsstyrelsen kunnat effektivisera myndighetens 
tillståndsprocess genom ett minskat behov av samråd. Länsstyrelsens 
handläggningstid kortades också ned genom åtgärden, från 12 till cirka tre 
månader.206       

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en informationspromemoria, som 
kan fungera som en checklista, för hur bredbandsaktörer kan gå tillväga för att 
göra en komplett anmälan om 12:6-samråd gällande mobilmaster.207 Materialet 
innehåller information om sådant som länsstyrelsen behöver veta för att kunna 
göra en bedömning, till exempel en lista över olika skikt i ”WebbGIS” som kan 
behöva kontrolleras och uppgifter om kontaktvägar i övrigt där 
bredbandsaktören kan söka information om sådant som inte finns i 
”WebbGIS”. 

Flera av länsstyrelserna ser för närvarande över sin information gällande 
anmälan om samråd och ansökan om tillstånd kopplat till 
bredbandsanläggning, exempelvis inom ramen för ett 12:6-samråd. 

Kulturskydd 

När det gäller avstånd till skyddade kulturmiljöer uppger två länsstyrelser som 
intervjuats i PTS studie att de har tagit fram säkerhetsavstånd för 
fornlämningar. Av dessa två har den ena länsstyrelsen tagit fram olika avstånd 
för olika objekt och den andra har angett ett generellt säkerhetsavstånd oavsett 
fornlämningstyp.  

Tre av länsstyrelserna uppger att inga generella avstånd tillämpas när aktörer 
ansöker om dispens utan att länsstyrelserna bedömer detta från fall till fall. En 
av dessa länsstyrelser noterar att olika länsstyrelser eventuellt gör olika 
bedömningar om värdet av fornlämningar. En annan länsstyrelse noterar att 
samma typ av fornlämning kan kräva olika säkerhetsavstånd beroende på var 
fornlämningen är placerad.  

En bredbandsaktör uppger i sammanhanget att aktören utgår från sin 
projektering och i ansökan till länsstyrelsen lyfter fram de sträckor där det kan 
finnas påverkan. Bredbandsaktören anger att besked därefter kan fås från 
länsstyrelsen om vilka tillstånd som krävs. Bredbandsaktörerna anger att 

                                                 
206 Yttrande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, aktbilaga 179. 
207 Se Länsstyrelsen i Dalarnas webbplats för vidare information, 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/Blanketter/Djur-
natur/Instruktioner%2012_6%20samrad%20master.pdf. 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/Blanketter/Djur-natur/Instruktioner%2012_6%20samrad%20master.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/Blanketter/Djur-natur/Instruktioner%2012_6%20samrad%20master.pdf
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säkerhetsavstånd till fornlämningar avgörs antingen i dialog med länsstyrelsen 
eller genom informationen som finns på länsstyrelsens webbplats. 

Behov av ökad dialog mellan länsstyrelser och bredbandsaktörer 

Bredbandsaktörer upplever att det varierar från länsstyrelse till länsstyrelse hur 
mycket kontakt de har. En bredbandsaktör konstaterar att det kan vara svårt 
att få till en fördjupad dialog med länsstyrelsen innan detaljprojekteringen är 
genomförd och denna görs först när det finns ett avtal med en kund. Samtliga 
fem intervjuade länsstyrelser ställer sig positiva till en tidig dialog med 
bredbandsaktörer i syfte att minska antalet anmälningar och ansökningar som 
inte är nödvändiga för att bevara natur- eller kulturmiljöer.   

En av länsstyrelserna nämner att tidiga samråd skulle kunna medföra att 
kulturmiljöenheten inte behöver skicka ut en arkeolog i fält. En länsstyrelse 
lyfter fram att de idag har regelbundna träffar med Trafikverket angående 
tillstånd för bredbandsanläggning men inte med bredbandsaktörerna. En annan 
länsstyrelse tar upp att dialog kanske kunde ske genom att länsstyrelsen bjuder 
in till en eftermiddag med information.  

I samrådet av utkast till slutrapport har en länsstyrelse påpekat att tidig dialog 
är viktigt för all bredbandsutbyggnad.208 Exempelvis bör samråd om planerad 
sträckning och placering av bredband via fibernät påbörjas innan 
bredbandsaktören ansöker om tillstånd och tecknar markavtal, enligt denna 
länsstyrelse, för att aktören ska kunna ta fram så detaljerade underlag som 
möjligt inför kommande faser i processen.  

Behov av enhetliga metoder och bedömningar för länsstyrelserna 

Flera av de intervjuade bredbandsaktörerna anger att metodiken som tillämpas 
i Västra Götalands län avseende 12:6-samråd, med råd och anvisningar för hur 
anläggning av bredband via fibernät ska utföras i syfte att minimera ändringar 
av naturmiljön, verkar bra. Tre av de länsstyrelser som har intervjuats anser sig 
inte kunna använda motsvarande generella råd och anvisningar för när samråd 
eller tillstånd behövs utan vill bedöma detta från fall till fall. En länsstyrelse är 
tveksam till om säkerhetsavstånd som enbart anges på en webbsida kommer att 
efterlevas av bredbandsaktörerna vid en anläggning.  

En länsstyrelse uttrycker att det är tveksamt om användningen av 
säkerhetsavstånd är förenlig med gällande lagstiftning. Det är problematiskt om 
en bredbandsaktör utifrån detta säkerhetsavstånd gör bedömningen att 
aktörens bredbandsanläggning inte innebär någon påverkan på natur- eller 

                                                 
208 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala, aktbilaga 185. 
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kulturmiljön men ändå skadar ett skyddsobjekt. Fyra länsstyrelser uttrycker 
dock att det skulle vara bra med nationellt enhetliga processer. Bland annat vad 
avser länsstyrelsernas samråd.  

Två länsstyrelser nämner idén om ett nationellt forum skapat utifrån natur- och 
kulturmiljöfrågorna. Det finns en möjlighet när länsstyrelsernas webbplatser 
görs om att genomföra ett projekt med en gemensam sida för bredbandsstöd 
och samla information för ökad tydlighet gällande samråd och 
tillståndsansökningar.   

De intervjuade länsstyrelserna anser att det vore bra med en tydligare 
kravställning från myndigheterna om vilka underlag som krävs för samråd och 
ansökan och skulle kunna vara ett sätt att nå regeringsuppdraget att främja 
bredbandsutbyggnaden.  

Bredbandsaktörer och entreprenörer behöver få utbildning i hur man anmäler samråd 
och ansöker om tillstånd 

Länsstyrelserna föreslår att ha en inspelad utbildning om anmälan och ansökan 
om tillstånd, på länsstyrelsernas webbplatser som ett stöd för bredbandsaktörer 
och andra.  

En länsstyrelse anger att det också skulle vara bra att avdela ett par handläggare 
för att särskilt stödja mindre bredbandsaktörer för att klara av alla ansökningar 
och gör en jämförelse med kommunernas energirådgivare. Dessa handläggare 
skulle kunna ägna sig enbart åt ansökningar som rör anläggning av bredband 
via fibernät under tiden som utbyggnaden är omfattande.  

En bredbandsaktör anger i PTS studie att ovan föreslagna aktiviteter vore bra 
för att tillgängliggöra kunskap och därigenom effektivisera processer.  

Länsstyrelsernas handläggare av miljö- och kulturärenden behöver utbildning 

Länsstyrelserna anger att det finns ett behov av utbildning om nya 
anläggningstekniker för myndighetens handläggare av natur- och 
kulturmiljöärenden. Tre av länsstyrelserna uppger ett intresse av att bli 
uppdaterade om olika anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur för att 
kunna bedöma påverkan på natur- och kulturmiljön och för att kunna besluta 
om tillstånd respektive dispenser. Två av dessa länsstyrelser anger att det vore 
intressant att få se anläggningsteknikerna användas i fält.  

En av länsstyrelserna, som inte angav något behov av en organiserad 
utbildning, uttrycker att det är svårt att få tid att gå på utbildning en heldag och 
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önskar istället att få ta del av ett lättillgängligt utbildningspaket att arbeta med 
på myndigheten. 

Länsstyrelserna efterfrågar även ett informationsmaterial från PTS eller någon 
annan aktör om hur det går till när bredbandsaktörer anlägger bredband. 

Resursbehovet för handläggning av bredbandsärenden är idag oklart 

Brist på resurser anges i vissa fall som skäl till att handläggning av natur- och 
kulturmiljöärenden tar tid. Länsstyrelserna som PTS intervjuat har svårt att 
uppskatta det framtida behovet av resurser för handläggningen av 
bredbandsärenden avseende natur- och kulturmiljöfrågor. Anledningen är att 
det är oklart hur många anmälningar om samråd respektive ansökningar om 
tillstånd som myndigheten borde få in men som inte kommer in till 
länsstyrelsen.  

En länsstyrelse beskriver att problemet med bristande resurser kan vara större 
hos mindre länsstyrelser eftersom det är svårare för mindre länsstyrelser att 
omfördela resurser vid behov. En annan länsstyrelse lyfter fram att det finns 
krav på att länsstyrelsen ska ta in arkeologer för kulturmiljöbedömningar när 
fornlämningar påträffas. Detta kan driva upp kostnaderna för ett 
bredbandsprojekt. Sådana kostnader kan dock vara stödberättigande enligt 
Landsbygdsprogrammet.209 

Processkvalitet och systemstöd 

En länsstyrelse har fått synpunkter på att systemet för ”WebbGIS” kan vara 
svårt att använda första gången. Länsstyrelsen har därför övervägt att skapa en 
instruktionsvideo och att förenkla webbplatsen.  

En annan länsstyrelse anger att systemet för ”WebbGIS” kan vara trögt att 
använda beroende på datakapacitet. Det är inte heller möjligt att lägga ut alla 
kartlager i ”WebbGIS”, som exempelvis skyddade arter. Det kan vara svårt att 
zooma in till mindre skala än 1:10 000 i ”WebbGIS” på grund av den befintliga 
upplösningen i Lantmäteriets kartor. Länsstyrelserna har haft en dialog med 
Lantmäteriet om detta men enligt myndigheten saknas resurser för att 
genomföra den efterfrågade förändringen.  

Två länsstyrelser anger även att det finns bredbandsaktörer som använder 
Google Earth och Eniro som kartunderlag, vilket inte är tillräckligt för 
myndigheternas bedömning gällande påverkan på natur- och kulturmiljön. 

                                                 
209 Enligt uppgift från Länsstyrelsen i Stockholm vid samrådsmöte 2018-03-21. 
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En länsstyrelse ser ett hinder i att det kan vara svårt att hitta information på 
myndighetens webbplats och anger att ansökningsprocessen kanske kunde 
förenklas om informationen var samlad efter olika målgruppers behov.  

En länsstyrelse skulle gärna se mer digitaliserade system och att e-tjänster 
kunde användas i högre grad för ansökningarna. Då skulle ansökningarna 
kunna kompletteras lättare. Samma länsstyrelse påpekar att innehållet i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister inte är exakt och skulle kunna 
förbättras. 

En bredbandsaktör uttrycker att det vore önskvärt att det skulle gå att ladda 
upp filer på länsstyrelsens webbplats och få ett digitalt flöde som inte är baserat 
på mejl. En länsstyrelse anger att den idag tar hand om alla samråd och 
ansökningar om tillstånd via 12:6-samrådet. Detta innebär att samrådet utgör 
ingången, men att exempelvis tillståndsansökningar slussas vidare på 
länsstyrelsen. Hanteringen beskrivs som en form av ”en-väg-in-lösning” för 
den som ansöker om tillstånd.  

En länsstyrelse anger att ett sätt att effektivisera handläggningen gällande 
ärenden där bland annat samråd kan behövas skulle kunna vara att i samarbete 
med GIS-samordnaren på länsstyrelsen lägga ut en samlad karta som ett 
planeringsunderlag för samråd som bredbandsaktörer kan använda vid samråd 
och ansökan. 

Risk att kommunala naturreservat förbises 

I PTS utredning har det framkommit att det kan finnas en risk för att 
kommunala naturreservat förbises i länsstyrelsernas informationsunderlag. En 
bredbandsaktör är osäker på om kommunala naturreservat finns i ”WebbGIS”. 
Två länsstyrelser beskriver att allt ska synas i deras ”WebbGIS”. En länsstyrelse 
anger att det finns en risk att kommunala naturreservat förbises av 
bredbandsaktörerna om de endast utgår från informationen på länsstyrelsernas 
webbplatser, men att de ändå bör få information om dessa kommunala 
naturreservat vid samråd med länsstyrelserna.  

Bland de kommuner som PTS intervjuat har några kommuner en upparbetad 
dialog med länsstyrelserna, och skickar information om naturreservat på remiss 
till länsstyrelserna vid behov. Det finns dock också kommuner som är osäkra 
på hur frågan om kommunala naturreservat skulle hanteras vid en 
bredbandsanläggning där ett sådant naturreservat berörs.  
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5.5.3 PTS slutsatser och förslag  

Länsstyrelserna har ansvar för flera olika tillståndsprocesser som 
bredbandsaktörer behöver beakta i bredbandsutbyggnaden. Det är av denna 
anledning viktigt, anser PTS, att de tillståndsprocesser som länsstyrelserna har 
ansvar för, är väl fungerande och effektiva ur bredbandsaktörernas perspektiv. 

18. PTS föreslår att länsstyrelserna, i de län där myndigheterna bedömer att det 
finns brister i bredbandsaktörernas kunskap om samråds- och tillståndsfrågor, 
anordnar informationsträffar för bredbandsaktörer och deras entreprenörer 
gällande samråd och ansökan om tillstånd under 2018.  

En tidig och återkommande dialog mellan länsstyrelser och bredbandsaktörer 
kan spara mycket tid och bidra till ökad kvalitet i bredbandsanläggningen med 
avseende på natur- och kulturmiljövärden.  

Det kan finnas samordningsvinster i att länsstyrelserna anordnar dessa 
informationsträffar i samverkan med de regionala bredbandskoordinatorerna 
som har god överblick över bredbandsmarknadens olika aktörer. 

19. PTS föreslår att regeringen inrättar ett forum för nationell samordning av 
tillståndsfrågor med utgångspunkt i natur- och kulturmiljöfrågorna. Syftet med 
forumet skulle vara att underlätta för länsstyrelserna att utbyta kunskap och 
erfarenheter om samråd och hantering av tillståndsansökningar för verksamhet 
som innebär påverkan på natur- och kulturmiljön, bland annat 
bredbandsverksamhet, så att tillståndshanteringen blir mer likartad.  

En länsstyrelse bör få i uppdrag att starta ett sådant forum snarast dock senast 
första kvartalet 2019. Övriga länsstyrelser bör få i uppdrag att aktivt delta i 
samordningsforumet. 

Metoderna och bedömningarna om påverkan på natur- och kulturmiljöer vid 
bredbandsanläggning, samt om det är möjligt att ge tillstånd respektive 
dispenser för sådan anläggning, ser olika ut bland landets länsstyrelser.  

Länsstyrelserna behöver uppnå en större enhetlighet för ökad förutsägbarhet 
för bredbandsaktörer som investerar i bredbandsinfrastruktur. Detta skulle 
underlätta arbetet också för länsstyrelsernas handläggare. Länsstyrelserna själva 
efterlyser ett forum för nationell samordning med utgångspunkt i natur- och 
kulturmiljöfrågorna.  

Viss samordning gällande miljöfrågor sker idag, framför allt i fråga om tillsyn, 
genom ”Miljösamverkan Sverige” där Havs- och vattenmyndigheten, 
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Jordbruksverket, länsstyrelserna och Naturvårdsverket ingår.210 Det forum som 
efterfrågats av länsstyrelserna i PTS utredning, med avseende på natur- och 
kulturmiljöfrågor, bör dock kunna ha ett tydligt och avgränsat bredbandsfokus 
under de närmsta åren. Länssamverkan Bredband 2.0 har nämnts som tänkbar 
utgångspunkt för hur forumet bör utformas.  

Forumet bör samverka med bland annat PTS gällande myndighetens arbete 
med att tillgängliggöra information via plattformen Utbyggnadsportalen, bland 
annat ny information om tillstånds- och avtalsprocesser (se avsnitt 5.1.3). 
Naturvårdsverkets arbete inom ramen för ”Digitalt först – Smartare 
miljöinformation” bör beaktas liksom annat pågående arbete med relevans för 
området.  

En fråga som lyfts i PTS samråd av utkast till slutrapport är behovet av att 
undersöka om bredbandsaktörer vid anläggning av bredband via fibernät 
använder sig av ditforslade schaktmassor med risk för spridning av invasiva 
främmande arter. 

20. PTS föreslår att regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att under 2018 ta 
fram ett informationsmaterial och informera om befintliga applikationer och 
tjänster som kan användas för att tillgodose både tillståndsgivares och 
bredbandsaktörers, samt andra aktörer med verksamhet som kan ha påverkan 
på natur- och kulturmiljön, krav på underlag för anmälan om samråd 
respektive ansökan om tillstånd, bland annat upplösning i kartor. 

Förslaget syftar till att underlätta bredbandsaktörers planering och att 
effektivisera tillståndsprocessen. Upplösningen bör exempelvis kunna medge 
att bredbandsaktörer ser skyddsvärda träd i planeringen av 
bredbandsutbyggnad.  

21. PTS föreslår att regeringen ger Riksantikvarieämbetet i uppdrag att under 
2018 utreda och ta fram förslag på hur myndighetens fornminnesregister kan 
förbättras för att tillgodose tillståndsgivares och bredbandsaktörers, samt andra 
aktörer med verksamhet som kan ha påverkan på natur- och kulturmiljön, krav 
på underlag för att anmälan om samråd respektive ansökan om tillstånd.   

Det har i utredningen framkommit uppgifter om att fornminnesregistret inte är 
exakt. Eftersom detta register är ett viktigt underlag för både bredbandsaktörer 
och länsstyrelser, samt andra aktörer enligt ovan, vid samråd och ansökan om 

                                                 
210 http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/Pages/default.aspx (2018-05-25). 

http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/Pages/default.aspx
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tillstånd anser PTS att Riksantikvarieämbetet bör utreda möjligheterna till att 
förbättra innehållet i detta register.  

22. PTS föreslår att Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som har till uppgift 
att samordna länsstyrelsernas it-system, får i uppdrag av regeringen att under 
2018 undersöka och ta fram förslag på hur ett samlat kartlager för planering av 
bland annat bredbandsanläggning kan åstadkommas i länsstyrelsernas 
”WebbGIS”. 

Flera olika kartunderlag utgör utgångspunkt för bredbandsaktörerna i deras 
planering av anläggning av bredbandsinfrastruktur. Ett samlat kartlager skulle 
kunna underlätta planeringen och effektivisera tillståndsprocessen. I förslaget 
avses samtliga relevanta uppgifter som inte är hemliga, såsom till exempel kan 
vara fallet med skyddade arter.  

I detta kartlager bör även kommunala skyddsvärda områden, exempelvis 
kommunala naturreservat, på sikt ingå för att få en helhetsbild. I arbetet bör 
Länsstyrelsen ha en dialog med bland annat GIS-samordnare på olika 
länsstyrelser, SKL alternativt kommunförbund eller enskilda kommuner.  

Länsstyrelsen bör även ha i åtanke att diskussioner om utökad funktionalitet, 
pågått inom ”Ledningskollen”, exempelvis att e-tjänsten ska inkludera 
fornlämningar i ett kartlager. PTS kommer att, som en följd av de 
diskussionerna, under 2018 utreda hur sådan ytterligare funktionalitet skulle 
kunna läggas in i ”Ledningskollen”.  

Se även avsnitt 5.2.3 angående utbildning om branschöverenskommelsen 
”Robust fiber”.   
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Del C. Förstudie om plan- och bygglagen 
och elektroniska kommunikationer 

 

Foto: PTS 
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6 Hur tillgodoses behovet av 
infrastruktur för elektronisk 
kommunikation i samband med 
kommuners planering och byggande 
– en förstudie med nulägesbeskrivning 

6.1 Allmänt om kommunal planering 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten.211 Planläggningen ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
de ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov.212 Vid planläggningen ska kommunerna också ta hänsyn till andra 
intressen exempelvis natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter.213  

Elektronisk kommunikation utgör ett allmänt intresse enligt PBL och 
planläggning ska ske så att bebyggelse lokaliseras till den mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheten att ordna elektronisk 
kommunikation.214 Detta innebär att kommunen vid planläggning och 
lovgivning ska väga möjligheterna till elektronisk kommunikation mot andra 
allmänna intressen för att åstadkomma ett från helhetssynpunkt bra resultat.215  

En konsult har på uppdrag av PTS genomfört en studie av hur kommuner 
arbetar med bredband kopplat till PBL genom djupintervjuer med kommuner, 
länsstyrelser och andra aktörer inom samhällsbyggnadsområdet.216 Resultatet av 
studien redovisas nedan kopplat till de olika teman som ingick i 
djupintervjuerna.  

6.2 Kommunens översiktsplan 

Översiktsplanen är den mest övergripande planläggningsåtgärden i kommunen. 
En översiktsplan ska finnas i varje kommun och omfatta hela kommunens 
geografiska område.217 Översiktsplanen ska vara långsiktig. Kommunerna ska 
hålla översiktsplanerna aktuella och aktualiteten ska prövas minst en gång 
under varje mandatperiod.  

                                                 
211 1 kap. 2 § plan och bygglagen (PBL) (2010:900). 
212 2 kap. 2 § PBL. 
213 2 kap. 3 § PBL. 
214 2 kap. 5 § PBL. 
215 Regeringsuppdrag (10) M2009/4802/A (DELVIS), Elektroniska kommunikationer i planeringen, Boverket, 
december 2010. 
216 Studie gällande plan- och bygglagen och elektroniska kommunikationer, WSP, 2018-02-13, aktbilaga 135. 
217 3 kap. 1 § PBL. 
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Översiktsplanen är en avsiktsförklaring och ska ge vägledning för utvecklingen 
av kommunens områden. Översiktsplanen är därför, till skillnad från 
detaljplanen, inte bindande.218 Det sistnämnda innebär att kommunen i till 
exempel plan- och lovärenden inte är bundna av det som tidigare beslutats i 
översiktsplanen.219 Skäl till avvikelser från en översiktsplan i en detaljplan måste 
dock redovisas.220  

Majoriteten av kommunerna hanterar frågan om utbyggnad av bredband i 
kommunen i någon form av strategiskt dokument som till exempel i en 
översiktsplan eller bredbandsstrategi. Ett flertal av kommunerna svarade att det 
finns behov av vägledning och förtydligande kring hur elektroniska 
kommunikationer (bredband) kan hanteras strategiskt i olika planer. 
Glesbefolkade kommuner anser sig behöva sådan vägledning i högre grad än 
tätbefolkade kommuner. 

Kommuner ska hålla samråd om förslag till översiktsplaner med bland annat 
länsstyrelsen, som ska lämna ett granskningsyttrande.221 Länsstyrelsen verkar 
bland annat för att riksintressen tillgodoses, att miljökvalitetsnormer följs och 
ger råd om vilka hänsyn till de allmänna intressena enligt PBL som 
kommunerna bör ta.222  

Minst vart fjärde år ska länsstyrelserna också lämna en redogörelse om sådana 
statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för en 
översiktsplans aktualitet.223 Boverket har i vägledningen ”Elektroniska 
kommunikationer i planeringen” från 2010 angett att aktualiteten i kommuners 
översiktliga planering för it-infrastruktur utgör exempel på en mellankommunal 
fråga som länsstyrelsen bör bevaka.224 Utöver länsstyrelserna ska kommunerna 
också samråda med regionerna, där de regionala bredbandskoordinatorerna 
oftast är placerade.225 

Länsstyrelserna informerar kommunerna om regeringens mål för bredband i 
kommunernas arbete med översiktsplaner.226 Frågor om bredband hanteras 
sammantaget med andra frågor i planarbetet. De regionala 
bredbandskoordinatorerna lyfter också upp frågor om bredband i 

                                                 
218 3 kap. 2-3 §§ PBL. 
219 3 kap. 3 § PBL; Se även: En enklare bygglag (prop. 2009/10:70) s. 418.   
220 4 kap. 33 § 1 st. 5 p. PBL. 
221 3 kap. 8 § PBL. 
222 3 kap. 10 § PBL. 
223 3 kap. 28 § PBL. 
224 Regeringsuppdrag (10) M2009/4802/A (DELVIS), Elektroniska kommunikationer i planeringen, Boverket, 
december 2010. 
225 3 kap. 8 § PBL. 
226 Studie gällande plan- och bygglagen och elektroniska kommunikationer, WSP, 2018-02-13, aktbilaga 135. 
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kommunernas strategiska bredbandsarbete bland annat i möten med 
kommunen och i samordningsmöten med aktörer på bredbandsområdet.  

PTS har via information på kommuners webbplatser, kartlagt hur kommuner 
planerar för bredband genom översiktsplaner inklusive bredbandsstrategier.227  

Tabell 2 Kommuners strategiska planering avseende bredband228  

Län 
Antal 
kommuner 

Andel med bredband i 
översiktsplan (%) 

Andel med 
bredbandsstrategi (%)   

Blekinge 5 80 60 

Dalarna 15 67 100 

Gotland 1 100 100 

Gävleborg 10 70 80 

Halland 6 67 67 

Jämtland 8 25 88 

Jönköping 13 62 85 

Kalmar  12 83 92 

Kronoberg 8 75 63 

Norrbotten 14 64 43 

Skåne  33 64 79 

Stockholm 26 65 46 

Totalt 151 66 83229 

 

Det är fler kommuner som har med bredband i översiktsplaneringen för år 
2017 jämfört med år 2015.230 De flesta översiktsplaner innehåller en kort 
beskrivning av nuläget avseende bredbandstillgång och beskriver nyttan med 
bredband.  

Det är vanligare att behovet av trådbundet bredband via fibernät lyfts fram i 
översiktsplanerna, jämfört med behov av trådlöst bredband via mobilnät. Ett 
exempel på ett undantag är Örebro kommuns översiktsplan från 2010 som 
aktualiserades 2014 och som innehåller tydliga ställningstaganden från 
kommunen gällande bredbandsutveckling både för bredband via fibernät och 

                                                 
227 Kartläggningen genomfördes under november 2017-januari 2018. 
228 Underlag från PTS kartläggning och kommunenkäten för 2016 (andel med bredbandsstrategi). 
229 83 % avser alla kommuner och län. 
230 Se exempelvis https://www.pts.se/upload/Ovrigt/Internet/Bredband/2016/Resultat-kommunernas-
bredbandsarbete-2015_final.pdf. 

https://www.pts.se/upload/Ovrigt/Internet/Bredband/2016/Resultat-kommunernas-bredbandsarbete-2015_final.pdf
https://www.pts.se/upload/Ovrigt/Internet/Bredband/2016/Resultat-kommunernas-bredbandsarbete-2015_final.pdf
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mobilnät.231 Örebro kommun har även tagit fram riktlinjer för utbyggnaden av 
mobilnät till vilka en hänvisning görs i översiktsplanen.232 

Enligt en studie från Boverket förefaller större kommuner i högre grad lyfta 
fram digitaliseringsperspektivet i sina översiktsplaner jämfört med mindre 
kommuner.233 Nyare översiktsplaner från 2016 och framåt innehåller i högre 
grad en sammankoppling av kommunens, och även samhällets, digitalisering 
med behovet av bredbandsinfrastruktur, enligt Boverkets studie.  

Enligt Boverket kan detta vara en fråga om prioritering och spegla det faktum 
att större städer har kommit längre i bredbandsutvecklingen. Av myndighetens 
studie framgår dock att samtliga studerade kommuner (36 stycken) lyfter fram 
bredband i någon utsträckning i sin översiktsplanering. En del kommuner 
refererar till det nationella målet om ett uppkopplat Sverige och andra 
kommuner refererar till regionala mål i sin planering för bredband.  

Boverkets studie bekräftar PTS bild att kommunala bredbandsstrategier är 
vanligt förekommande som ett led i att främja bredbandsutvecklingen. Andelen 
kommuner med bredbandsstrategi uppgick år 2016 till 83 procent. I siffran 
ingår även strategier som inte är publicerade på kommunens webbplats. PTS 
kartläggning utifrån information på kommuners webbplatser visar att 
strategierna inte alltid är lättillgängliga enbart genom en webbsökning.  

Region Skåne tog under 2017 i samverkan med länets samtliga 36 kommuner 
fram en temarapport om hur kommuner kan planera för det digitala 
samhället.234 Enligt rapporten behöver tillgång till bredband via fiber och 
digitalisering lyftas som en strategisk samhällsplaneringsfråga för 
översiktsplaneringen och för den politiska ledningen.  

Enligt Region Skåne fungerar översiktsplanen som en plattform för respektive 
kommuns medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen och i dialogerna 
med andra aktörer i samhällsbyggandet. Såväl kommunens egna som andra 
aktörers investeringar i infrastruktur, bostäder, verksamheter och 

                                                 
231 http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling--planering/oversiktsplan-vart-framtida-
orebro/14.-teknisk-forsorjning.html#h-146InformationsteknikIT. En ny översiktsplan är under 
framtagande. 
232 
http://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841674f/1467966300126/Riktlinjer%20f%C3%
B6r%20lokalisering%20och%20bygglov%20f%C3%B6r%20mobiltelemaster%20och%20antenner%20i%
20%C3%96rebro%20kommun.pdf 
233 Smarta städer, En kartläggning av digitalisering och ny teknik i översiktsplaner, Praktikarbete hösten 2017, 
Boverket. 
234 Planera för det digitala samhället, Fysisk planering som verktyg för fiberutbyggnaden i Skåne, Region Skåne, 
Enheten för samhällsplanering, 2017. 

http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling--planering/oversiktsplan-vart-framtida-orebro/14.-teknisk-forsorjning.html#h-146InformationsteknikIT
http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling--planering/oversiktsplan-vart-framtida-orebro/14.-teknisk-forsorjning.html#h-146InformationsteknikIT
http://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841674f/1467966300126/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20lokalisering%20och%20bygglov%20f%C3%B6r%20mobiltelemaster%20och%20antenner%20i%20%C3%96rebro%20kommun.pdf
http://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841674f/1467966300126/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20lokalisering%20och%20bygglov%20f%C3%B6r%20mobiltelemaster%20och%20antenner%20i%20%C3%96rebro%20kommun.pdf
http://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841674f/1467966300126/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20lokalisering%20och%20bygglov%20f%C3%B6r%20mobiltelemaster%20och%20antenner%20i%20%C3%96rebro%20kommun.pdf
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samhällsservice underlättas genom översiktsplanen. Därför är översiktsplanen, 
enligt regionen, ett bra redskap för att tydliggöra kommunens ambition och 
ställningstagande för hur den avser att stimulera och genomföra utbyggnaden 
av bredbandsinfrastruktur.  

Kopplat till översiktsplanen bör det, enligt Region Skåne, finnas en strategi för 
bredband (fibernät) som fördjupar och följer upp ambitioner och 
ställningstaganden i översiktsplanen.  

I ett aktuellt kommunexempel från Region Skåne har kommunen både en 
översikts- och en bredbandsplan från år 2017.235 I översiktsplanen lyfter 
kommunen bland annat betydelsen av digitalisering och kopplat till detta, 
behovet av tillgång till bredband. Kommunen gör i översiktsplanen ett 
ställningstagande att utveckla den digitala infrastrukturen i enlighet med 
kommunens bredbandsplan som innehåller ett detaljerat planeringsunderlag för 
den önskvärda bredbandsutvecklingen. 

6.3 Detaljplanering och genomförande av planer 

För att mer i detalj reglera ett områdes användning använder kommunen 
detaljplaner.236 En detaljplan har en genomförandetid på 5-15 år och kan 
förlängas med fem år i taget.237 I en detaljplan bestämmer kommunen ett 
områdes lämplighet för till exempel ny sammanhållen bebyggelse, men kan 
också göra överväganden rörande befintlig användning av området.238  

Vid tilltänkt nyetablering ska kommunen bestämma och ange gränserna för 
allmänna platser, kvartersmark och vattenområden, samt bestämma hur dessa 
ska användas.239 Den reglering som görs i en detaljplan sätter ramarna för 
prövningen av framtida bygglovsärenden. Planen medger en rätt att bygga i 
enlighet med bestämmelserna och har bindande verkan vid prövningen av 
bygglov. 240 Om kommunen är huvudman för allmänna platser ansvarar 
kommunen för detaljplanens genomförande i den takten planen byggs ut. 

                                                 
235 Se Ängelholm kommuns översikts- respektive bredbandsplan, https://www.engelholm.se/Kommun-
politik/planer/oversiktsplan2035/ och 
https://www.engelholm.se/Documents/Trafik%20och%20infrastruktur/Bredbandsplan%202017-
2026%20Godk%C3%A4nd%20KF.pdf. 
236 4 kap. 1 § PBL; Kommuner kan också reglera markanvändning med områdesbestämmelser, enligt 4 
kap. 41 § PBL. Av PTS förstudie framgår dock att kommuner inte använder områdesbestämmelser när de 
planerar för bredbandsutbyggnad. 
237 4 kap. 21 och 24 §§ PBL. 
238 4 kap. 2 § PBL. 
239 4 kap. 5 § PBL. 
240 9 kap. 30 § PBL. 

https://www.engelholm.se/Kommun-politik/planer/oversiktsplan2035/
https://www.engelholm.se/Kommun-politik/planer/oversiktsplan2035/
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Av PTS studie framgår att flera kommuner hanterar såväl trådbundet som 
trådlöst bredband på liknande sätt som andra infrastrukturslag både inom och 
utanför detaljplanelagt område.  

Vid utbyggnad av bredband via fibernät försöker kommunerna på 
bredbandsaktörernas förfrågan tillgodose aktörernas behov av tillgång till 
mark. För det mesta finns utrymme för bredbandsledningar i kommunens 
mark (se avsnitt 6.3.1).  

Vid bredbandsutbyggnad via mobilnät, i form av master, och vid utbyggnad av 
annan infrastruktur för bredband ovan jord, såsom teknikbodar, är det oftast 
fråga om en bygglovsprövning. Bygglovsprövningen gällande master och bodar 
hanteras på liknande sätt som annan bygglovsprövning (se avsnitt 6.3.4).  

I arbetet med en detaljplan ska kommunen se till att samråd sker med: 

 Länsstyrelsen 

 Lantmäterimyndigheten, 

 Andra berörda kommuner, 

 Kända sakägare, 

 Kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

 Vissa kända organisationer av hyresgäster, och 

 Myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt 
intresse av planförslaget.241 

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende ingår såväl första- som 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget samt 
lokalhyresgäster.  
 
Länsstyrelsen samordnar de statliga myndigheter som har statliga intressen att 
bevaka,242 dock inte statens intressen i egenskap av fastighetsägare.243 
Kommunen kan dock samråda direkt med myndigheter som har ett sådant 
intresse. De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av ett förslag 
till detaljplan kan till exempel vara funktionshinders- eller friluftsorganisationer 
samt villaföreningar. Genom att samråda med olika intressenter kan 

                                                 
241 5 kap. 11 § PBL. 
242 5 kap. 14 § PBL;  
243 Förslag till ny plan- och bygglag (prop. 1985/86:1) s. 540. 
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kommunen få in information i form av lokalkunskap och synpunkter och 
överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.244  

Under ett samråd om en detaljplan ska Lantmäteriet bland annat verka för att 
ett förslag till detaljplan är förenligt med bestämmelserna om 
fastighetsindelning.245 Genom fastighetsindelningen i en detaljplan kan 
kommunen påverka befintliga eller planerade dragningar av bredband via 
fibernät eller andra anordningar för elektronisk kommunikation såsom master, 
teknikskåp med mera.246  

Lantmäteriet har i en tidigare rapport påpekat att det är förenat med 
svårigheter att ta hänsyn till infrastruktur för elektronisk kommunikation i 
detaljplaner och att kommunerna snarare planerar för bredbandsutbyggnad 
genom bredbandsstrategier.247   

Resultatet av PTS studie tyder på att Lantmäteriet generellt sett inte har så stor 
del i planarbetet avseende frågor om bredband. Om Lantmäteriet är delaktiga i 
planarbetet avseende bredband, så är det främst gällande ledningsrättsfrågor.    

Av PTS utredningar gällande hinder i tillståndsprocesser samt om PBL och 
elektroniska kommunikationer framgår att bredbandsaktörer som inte är 
sakägare normalt sett inte bjuds in till samråd i detaljplaneprocessen. Enligt 
bredbandsaktörerna beror detta bland annat på att det kan det vara svårt att på 
ett tidigt stadium få ta del av detaljplaner och kunna påverka utformningen av 
dem.  

Enligt SKL bjuder kommuner i många fall in företag som har 
ledningsinfrastruktur till samråd men bredbandsaktörer väljer i vissa fall att inte 
delta på mötena, på grund av att de inte vill diskutera sina utbyggnadsplaner 
med konkurrerande aktörer.248  

Av PTS studie framgår att kommuner undantagsvis bjuder in andra än sakägare 
till samråd om detaljplaner, men att det finns exempel på större kommuner 
som bjuder in en bredare krets än sakägarna. Detta ser bredbandsaktörer som 
något positivt för möjligheten att bygga ut bredbandsinfrastruktur. 

                                                 
244 Prop. 1985/86:1) s. 537. 
245 5 kap. 15 § PBL. 
246 4 kap. 18 § PBL. 
247 Regeringsuppdrag – Bredband, Markåtkomst i samband med Bredbandsutbyggnad, slutrapport från Lantmäteriet, 
juni 2014, s. 66. 
248 Tjänsteanteckning från möte mellan SKL och PTS, december 2017, aktbilaga 129. 
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6.3.1 Markreservat 

Vid planläggning kan en kommun påverka en tilltänkt eller framtida lednings- 
eller mastutbyggnad genom att reservera mark i ett så kallat markreservat.249 
Planbestämmelser för markreservat innebär att kommunen inte får lämna 
bygglov eller fatta något annat beslut som omöjliggör eller försvårar till 
exempel en utfart eller framdragandet av en ledning i det aktuella 
markreservatet. Ett markreservat innebär med andra ord en begränsning för 
fastighetsägaren i fråga om att använda marken.250   

PTS studie visar att flera kommuner använder så kallade u-områden för att 
reservera mark för allmännyttiga ledningar på kvartersmark. Kommunerna 
uppger att också bredbandsledningar kan hänvisas till dessa reservatsområden 
om behov skulle finnas.  

Privata aktörer anlägger främst bredbandsledningar i kommunalt ägd allmän 
platsmark som vägar, gator, parker et cetera. För det mesta finns utrymme för 
bredbandsledningar i kommunens mark och det förefaller inte finnas ett stort 
behov av att reservera mark specifikt för bredbandsledningar. Det förekommer 
också att fiberledningar samförläggs med till exempel elledningar. 

Det är också möjligt att reservera mark för andra anordningar för elektronisk 
kommunikation än ledningar, exempelvis teknikbodar. Det har dock inte i PTS 
studie framkommit något fall där kommuner tillämpat denna möjlighet. Av 
studien framgår dock att det förekommer intressekonflikter gällande bland 
annat estetiska avväganden kring teknikbodar. 

6.3.2 Bredband som en del av ett genomförandeavtal? 

Kommuner tecknar olika slags avtal med exploatörer eller byggherrar om att 
utveckla ett område. Exempelvis tecknar kommuner exploateringsavtal med 
byggherrar eller fastighetsägare om genomförandet av en detaljplan avseende 
mark som inte ägs av kommunen.251 Avtalet har för avsikt att tydliggöra syftet 
med detaljplanen och reglerar frågor som inte kan regleras genom detaljplanen, 
exempelvis ansvar och kostnader för genomförande av detaljplanen, 
fastighetsreglering och eventuella markupplåtelser för allmänna platser och 

                                                 
249 4 kap. 5, 6 och 8 §§ PBL. 
250 Se PBL Kunskapsbanken, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/markreservat-
for-gemensamhetsanlaggning/ (2018-05-15). 
251 6 kap. 39-42 §§ PBL; Angående skyldigheten för kommuner om att i planprocessen ange om de har 
för avsikt att teckna exploateringsavtal, se: 4 kap. 33 § PBL. Se även 1 kap. 4 § PBL. Gäller inte avtal 
mellan kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/markreservat-for-gemensamhetsanlaggning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/markreservat-for-gemensamhetsanlaggning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/markreservat-for-gemensamhetsanlaggning/


Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur 

processer kan effektiviseras 

 
 

Post- och telestyrelsen 100 
 

ledningar.252 Andra exempel på avtal om genomförande av detaljplan är 
markanvisningsavtal.253 

Omkring hälften av kommunerna som intervjuats uppger att de sluter avtal 
med en exploatör eller byggherre där bredband ingår. Andra kommuner menar 
att det är en självklarhet att kommunen diskuterar bredband, särskilt vid 
nybyggnation.  

En kommun uppger att det ofta är de kommunala bolagen som sluter dessa 
exploateringsavtal och därför har kommunens planavdelning mindre 
kännedom om innehållet i dem. Ungefär hälften av kommunerna efterfrågar 
vägledning om exploateringsavtal, bland annat avseende om och hur krav kan 
ställas gällande bredband, samt vilka krav som bör ställas i syfte att möjliggöra 
digitalisering i enlighet med samhällets behov.  

6.3.3 Tekniskt egenskapskrav gällande bredbandsanslutning  

Ett byggnadsverk ska uppfylla väsentliga tekniska egenskaper, bland annat vad 
gäller bredbandsanslutning.254 Kraven gäller vid nybyggnad, ombyggnad och 
annan ändring av en byggnad än ombyggnad.255  

Enligt plan- och byggförordningen (härefter PBF)256 ska byggnader som 
innehåller bostäder eller arbetslokaler vara konstruerade så att de kan få 
bredbandsanslutning och flerfamiljshus ska vara utrustade med 
anslutningspunkter i eller utanför byggnaden.257  

Kravet avseende bredbandsanslutning gäller vid nybyggnad, men behöver inte 
uppfyllas vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad.258 För att underlätta 
tillämpningen av det tekniska egenskapskravet finns vägledning i Boverkets 
allmänna råd om bredbandsanslutning.259  

Hälften av kommunerna i PTS studie anger att hänsyn tas till det tekniska 
egenskapskravet i planeringen medan hälften anger att de inte har tagit ställning 
till det. Det finns också exempel på kommuner som uppger att bredband 
inkluderas i såväl planeringen som det tekniska samrådet oavsett införandet av 
det tekniska egenskapskravet i PBL. Omkring hälften av kommunerna 

                                                 
252 Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91) s. 193f. 
253 1 kap. 4 § PBL. 
254 8 kap. 4 § 1 st. 10 p. PBL. 
255 8 kap. 5 § 1 st.  PBL. 
256 2011:338 plan- och byggförordning (PBF). 
257 3 kap. 20a § PBF. 
258 3 kap. 22 § PBF. 
259 BFS 2017:1. 
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efterfrågar vägledning kring hur det tekniska egenskapskravet kan realiseras i 
praktiken. 

6.3.4 Bygglov för mobilnätsutbyggnad 

Bygglov krävs som regel för master och torn för mobilnät 

Enligt huvudregeln krävs bygglov för nybyggnad och tillbyggnad samt för vissa 
typer av ändringsåtgärder på befintliga byggnader.260 I PBF fastslås att det krävs 
bygglov för uppförandet av radiomaster, telemaster och torn.261 Om 
kommunen ifråga har bestämt om undantag från bygglov för uppförandet av 
en radio- eller telemast inom ramen för en detaljplan krävs inget bygglov.262 

Kommuner har möjlighet att ställa upp krav som innebär begränsningar i fråga 
om att etablera mobilmaster, exempelvis för att förhindra att landskapsbilden 
ändras.263 Detta innebär i sin tur att bredbandsaktörer behöver samordna sig 
vid utbyggnad av bredbandsinfrastruktur via mobilnät.264 Oftast behöver dock 
inte kommuner ställa upp sådana begränsande krav på mastetablering eftersom 
bredbandsaktörerna har upparbetade kontakter sinsemellan gällande 
möjligheter till inplacering.  

Vid prövning av ansökan om bygglov ska kommunen ta hänsyn till både 
enskilda och allmänna intressen.265 I områden utanför detaljplan har 
lämpligheten av mark för ett visst ändamål inte prövats i förväg annat än i den 
vägledande översiktsplanen. Utanför detaljplan ska därför bygglov som inte har 
föregåtts av ett förhandsbesked innefatta en lokaliseringsprövning.266 
Lokaliseringsprövningen omfattar bland annat en bedömning av om den 
planerade åtgärden kan medföra en påtaglig skada på ett riksintresse.267  

Exempel på riksintressen som kan ha påverkan på förutsättningarna att 
etablera master eller torn för utbyggnad av mobilnät är riksintresset för 
totalförsvaret.268 Höga objekt riskerar att störa försvarets system för spaning, 
kommunikation och underrättelse. Samråd ska därför ske med Försvarsmakten 
i ärenden som avser byggnader och andra objekt högre än 20 respektive 45 

                                                 
260 9 kap. 2 § PBL. 
261 6 kap. 1 § 5 p. PBF. 
262 9 kap. 7 § 1 st. 1 p. PBL och 6 kap. 2 § 3 st. PBF. 
263 2 kap. 6 § 1 st. 1 p. PBL. 
264 Om bredbandsaktörerna inte kommer överens är det även möjligt att begära samlokalisering med stöd 
av 4 kap. 14 § LEK. 
265 2 kap. PBL. 
266 9 kap. 31 § 1 st. 3 p. 
267 9 kap. 31 § 1 st 3 p. PBL; Se vidare: Boverket, Riksintressen vid lov och förhandsbesked (16 oktober 
2017). Tillgänglig: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/riksintressen/riksintressen-i-pbl/riksintressen-vid-lov-och-forhandsbesked/ (2018-01-03). 
268 3 kap. 9 § MB. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/riksintressen/riksintressen-i-pbl/riksintressen-vid-lov-och-forhandsbesked/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/riksintressen/riksintressen-i-pbl/riksintressen-vid-lov-och-forhandsbesked/
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meter över mark, beroende på om byggnadsobjektet är beläget utanför eller 
inom sammanhållen bebyggelse.269 Riksintresset för luftfart kan också ha 
påverkan på möjligheten att etablera master och torn.270  

Det är kommunen som har hand om remissförfarandet gällande riksintresset 
för totalförsvaret. Det finns dock enligt PTS studie om tillstånd en upparbetad 
praxis där bredbandsaktörer i sin planering tar kontakt direkt med 
Försvarsmakten för att samråda om lämpligheten för en tilltänkt placering av 
en mobilmast.271   

Utöver bygglovet finns även andra avtal och tillstånd som behöver beaktas 
såsom tillgång till mark och tillstånd från länsstyrelsen för anläggning med 
påverkan på natur- och kulturmiljöer (se kapitel 5 i denna rapport). Det är 
verksamhetsutövaren, i det här fallet bredbandsaktören, som har ansvar för att 
söka alla nödvändiga tillstånd för en mastetablering, men kommunen har en 
skyldighet att upplysa om att andra tillstånd kan behövas utöver bygglov.272  

Enligt huvudregeln ska kommunerna ge bygglov för en åtgärd inom ett 
detaljplanelagt område om åtgärden inte strider mot detaljplanen.273 
Byggnadsnämnden kan dock ge bygglov för åtgärder som avviker från en 
detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.274 En 
sådan avvikelse kan till exempel vara placering av en mast som avviker från 
detaljplanens bestämmelser om var masten ursprungligen skulle ha placerats.  

Byggnadsnämnden kan också ge bygglov för åtgärder som strider mot en 
detaljplan och avviker från detaljplanens syfte, under förutsättning att åtgärden 
avser ett allmännyttigt ändamål.275 Ett sådant allmännyttigt ändamål kan vara 
tillgång till elektroniska kommunikationer.276 Byggnadsnämnden kan därför ge 

                                                 
269 Försvarsmakten, Öppet redovisade Riksintressen (Bilaga 1, FM2017, 3631:2). Tillgänglig: 
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/riksintresseforteckning.pdf (2018-01-25); Se vidare: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/samhallsplanering/vindkraft/. 
270 Trafikverket är, enligt 2 § 2 st. 9 p. förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 
vattenområden, ansvarig myndighet för riksintresset kommunikationer, vilket bland annat inbegriper 
luftfarten. 
271 Studie samt förslag gällande tillståndsprocesser och hinder vid anläggning av fast och mobilt bredband, WSP, 2018-02-
26, aktbilaga 138. 
272 9 kap. 23 § PBL. 
273 9 kap. 30 § PBL. 
274 9 kap. 31 b § PBL. 
275 9 kap. 31 b § PBL; Jfr Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-05-18 i mål nr P 7611-14. Se även P 
9535-14, P 10330–14, P 3525-15, P 7907-15, P 11236–15 och P 1489-16. 
276 RÅ 2002 ref. 63. 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/riksintresseforteckning.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/riksintresseforteckning.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/samhallsplanering/vindkraft/
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bygglov i vissa fall för till exempel master för mobilt bredband, även om 
mastplaceringen som sådan strider mot en detaljplans bestämmelser.  

Prövningen av bygglov för bredbandsinfrastruktur som strider mot 
bestämmelserna i en detaljplan och avviker från detaljplanens syfte ger dock 
upphov till gränsdragningsproblem. Exempelvis kom Mark- och 
miljööverdomstolen, i ett avgörande från 2018, fram till att placeringen av en 
mast inte kunde godtas som en mindre avvikelse förenlig med planens syfte 
som naturpark. Det spelade i det aktuella målet ingen roll att masten tjänade ett 
allmännyttigt ändamål.277  

Att kommuner inte anvisar platser för master i stora områden, som var fallet i 
det aktuella målet, skulle kunna utgöra ett hinder för mobilnätsutbyggnad och 
en god mobiltäckning. En regional bredbandskoordinator uppger att det 
förekommer att kommuner i länet har problem med att bevilja bygglov för 
mobilmaster kopplat till detaljplanerna eftersom kommunerna inte har planerat 
för utbyggnad av mobilnät.278 

Bygglov för mobilmaster hanteras, enligt PTS studie, på motsvarande sätt som 
övriga bygglov. Kommuner tillhandahåller mer eller mindre utförlig 
information och vägledning om bygglov för mobilmaster på sina webbplatser 
och det finns möjlighet att kontakta kommunen tidigt i processen för att ställa 
frågor. En del kommuner tillhandahåller även underlag för bygglovsansökan i 
form av kartor. Det finns exempel på kommuner som har relativt nya riktlinjer 
för utbyggnad av master och antenner för mobilnät.279  

Både kommuner och bredbandsaktörer anser att det finns lång erfarenhet av 
mobilnätsutbyggnad och tillhörande tillståndsprocesser. Detta gör att rutiner 
har upparbetats som gör att utbyggnaden för det mesta fungerar bra. 
Exempelvis finns som nämnts ovan en dialog mellan Försvarsmakten och 
bredbandsaktörerna om totalförsvarets riksintressen och eventuell påverkan 
från mobilnäten.  

Både bredbandsaktörerna och deras ombud har kunskap om vilka underlag 
som kommuner behöver i en bygglovsansökan och eventuella kompletteringar, 

                                                 
277 Mål P 2185-17. 
278 Enligt uppgift från regional bredbandskoordinator i Kalmar vid möte med regionala 
bredbandskoordinatorer 2018-03-14. 
279 Exempelvis Helsingborgs kommun och Täby kommun, https://foretagare.helsingborg.se/wp-
content/uploads/sites/29/2013/11/mobilmaster_riktlinjer_antagen_151209_sbf.pdf respektive 
https://doc.taby.se/handlingar/Stadsbyggnadsn%C3%A4mnden/2017/2017-06-
20/Handlingar/13.2%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20antenn-,%20torn-%20o%20mastetablering.pdf. 

https://foretagare.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/29/2013/11/mobilmaster_riktlinjer_antagen_151209_sbf.pdf
https://foretagare.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/29/2013/11/mobilmaster_riktlinjer_antagen_151209_sbf.pdf
https://doc.taby.se/handlingar/Stadsbyggnadsn%C3%A4mnden/2017/2017-06-20/Handlingar/13.2%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20antenn-,%20torn-%20o%20mastetablering.pdf
https://doc.taby.se/handlingar/Stadsbyggnadsn%C3%A4mnden/2017/2017-06-20/Handlingar/13.2%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20antenn-,%20torn-%20o%20mastetablering.pdf
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bland annat på grund av bristande lokalkännedom hos bredbandsaktörerna, 
kan därför göras relativt enkelt.  

Bygglov för antenner för mobilnät krävs i vissa fall 

Bygglov kan i vissa fall krävas även för ändring av byggnad inom område med 
detaljplan, om ändringen innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt 
påverkas.280 Så kan exempelvis vara fallet vid installation av antenner för 
mobilnät.  

Vid några tillfällen har domstolarna och länsstyrelserna prövat om bygglov 
krävs för att sätta upp antenner för mobilnät på befintliga byggnader. I flera 
mål har överklagandeinstanserna bedömt att det inte var nödvändigt med 
bygglov för att installera antenner på byggnader, främst med anledning av 
antennernas begränsade höjd och mot bakgrund av att den visuella påverkan 
varit liten.281    

Det förekommer både tolkningsfrågor gällande PBL och intressekonflikter i 
samband med ansökan om att få placera en mobilmast eller en antenn för 
mobilnät. Detta kan bland annat röra vad som är en mindre avvikelse enligt 
detaljplan, estetiska avväganden och påverkan på natur- och kulturmiljöer 
inbegripet strandskydd samt konflikter med riksintressen. Här önskar 
kommunerna få ytterligare vägledning genom Boverkets webbplats, exempelvis 
via ”PBL Kunskapsbanken”. 

Om handläggningen av bygglovsansökningar 

En ansökan om bygglov prövas av byggnadsnämnden.282 Byggnadsnämnden 
ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt 
beslut inom tio veckor från det att fullständig ansökan kom in till nämnden. 
Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en 
gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna.283  

Kommunala nämnder har för vissa ärenden möjlighet att delegera 
beslutanderätt vidare till exempelvis ett utskott, en ledamot i nämnden eller till 
en anställd i kommunen.284 Delegationen kan till exempel avse rätten att besluta 
om bygglov för master och torn.  

                                                 
280 9 kap. 2 § 1 st. 3 p. c) PBL. 
281 Se exempelvis P 6948-14 och LST 403-5165-14. 
282 9 kap. 20 § PBL. 
283 9 kap. 27 § PBL. 
284 6 kap. 37 § KL.  
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När en person fattar ett beslut efter delegation ska personen återrapportera om 
beslutet till nämnden.285 Sker delegation från en nämnd till en förvaltningschef 
inom nämndens verksamhetsområde kan nämnden överlåta till denne att 
vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd.286 Beslut som den anställde 
tar ska sedan anmälas till förvaltningschefen.287  

Delegation av beslutanderätt om bygglov till enskilda handläggare är enligt PTS 
studie vanligt förekommande. Av studien framgår också att det förekommer att 
kommuner samarbetar kring bygglovshantering genom ett kommunalförbund. 
Detta underlättar hanteringen för mindre kommuner som kan ha svårt att hålla 
alla nödvändiga kompetenser. 

Digitala verktyg och gränssnitt, bland annat för överföring av kartor och annat 
material i en bygglovsansökan, används inte fullt ut i kommunernas 
tillståndsprocesser. 

6.3.5 Resultat från utredningen om bygglov och annan prövning 
enligt PBL 

Hinder för bredbandsutbyggnad gällande bygglov och annan prövning enligt PBL 

Bredbandsaktörer har i PTS utredning uppgett följande hinder: 

 Handläggning av bygglov och andra prövningar, exempelvis om en 
antenn för mobilnät påverkar byggnadens utseende, tar lång tid.  

 Kommuner agerar olika kring bygglov under till synes liknande 
förutsättningar. Motsvarande gäller även för placering av antenner för 
mobilnät (basstationer). Bredbandsaktörerna menar att antenner oftast 
inte är bygglovspliktiga men att det hos en del kommuner finns en 
osäkerhet gällande tolkning av regelverket.  

 Det saknas en framförhållning hos kommuner och andra 
tillståndsgivare när det gäller att ge ut information om planerade 
naturskyddsområden. Detta påverkar etableringen av exempelvis en 
mobilmast genom att bredbandsaktörernas planering försvåras.288 

Ledtider och bedömningar 

Av de elva kommuner som har svarat på frågorna om bygglov i PTS studie om 
tillstånd, är det endast en kommun som uppger att den har tagit fram tydliga 
kriterier för i vilka fall mobilmaster eller antenner för mobilnät på befintliga 

                                                 
285 6 kap. 40 § KL. 
286 7 kap. 6 § KL. 
287 7 kap. 8 § KL. 
288 Uppgifter från intervjuer med bredbandsaktörer juni-oktober 2017 (diarieförda tjänsteanteckningar), 
aktbilaga 4, 19, 21-23, 26 och 31 samt tillståndsstudien, aktbilaga 138. 
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byggnader kräver bygglov eller inte.289 Policyn innebär att antenner för 
mobilnät över fem meter inom detaljplanelagt område kräver bygglov. Genom 
detta har kommunen minskat antalet bygglovsansökningar.  

Två landsbygdskommuner uppger att de försöker träffa bredbandsaktörerna 
tidigt i processen för att diskutera kommande etableringar av mobilmaster. 
Kommunerna kan då meddela om bygglov krävs eller inte innan 
bredbandsaktörerna skickar in en ansökan.  

En bredbandsaktör uppger att hanteringen av bygglov för antenner skiljer sig 
åt i olika kommuner, men att det oftast inte krävs något bygglov för att sätta 
antenner för mobilnät på fasader eller tak på befintliga byggnader.  

Sex kommuner bedömer att viss samordning för att skapa samsyn kring vad 
som kräver bygglov avseende mobilnätsutbyggnad skulle kunna ske mellan 
kommunerna. En av dessa, en landsbygdskommun, nämner att Boverket 
tidigare drivit projekt där diskussioner om samsyn ingått. En större stad 
påpekar att i slutändan är det den praxis som skapas av 
överklagandeinstanserna som gäller.  

En möjlighet till att skapa samsyn och förbättra tillämpningen av regelverket är 
enligt kommunerna att använda sig av Boverkets ”PBL Kunskapsbanken” och 
de lagtolkningar som finns där. 

Fyra kommunerna tror inte på samordning eftersom förutsättningarna för att 
ge bygglov skiljer sig åt från kommun till kommun. Detta kan till exempel yttra 
sig i att detaljplanerna har olika syften.  

Det är vanligt förekommande att bygglovsansökningar kräver en utredning av 
påverkan på riksintressen enligt de flesta av de intervjuade kommunerna. Två 
kommuner, en mindre och en större stad, uppger att deras stadskärnor utgör 
riksintressen för kulturmiljövård. I de fallen kommunerna utreder påverkan på 
riksintressen använder de sig av länsstyrelsens kartdatabas för att bedöma 
risken för påverkan. Om sådan information saknas i kardatabasen tar 
kommunerna kontakt med länsstyrelsen. 

En pendlingskommun nära en storstad uppger att det är vanligt att kommunen 
gör en prövning av om det behövs strandskyddsdispens före 

                                                 
289 Studie samt förslag gällande tillståndsprocesser och hinder vid anläggning av fast och mobilt bredband, WSP, 2018-02-
26, aktbilaga 138. 
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bygglovsprövningen. Denna bedömning görs av kommunen såvida inte 
ansökan avser ett område inom ett naturreservat där länsstyrelsen är ansvarig.  

En landsbygdskommun uppger att den har haft en bra dialog med länsstyrelsen 
och bredbandsaktörerna vilket har gjort att ansökningar om dispens för att få 
anlägga bredbandsinfrastruktur i områden med naturskydd har gått smidigt. I 
denna landsbygdskommun finns många fornlämningar, stränder med skydd 
och skyddsvärda träd. 

Kommunerna upplever generellt att de har en bra dialog med 
bredbandsaktörerna när det gäller att hitta olika lösningar för utformning av 
antenner för mobilnät som gör att antennerna inte syns så mycket. Eftersom 
flera av kommunerna har haft begränsad utbyggnad av mobilnät de senaste 
åren upplevs inte detta som en prioriterad fråga just nu. En kommun påpekar 
att det oftast är bättre att placera antenner för mobilnät på tak än på fasader, 
eftersom fasaderna har en större betydelse för kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader.  

Samtliga kommuner uttrycker att en ökad koordinering mellan 
bredbandsaktörer skulle underlätta arbetet. Det skulle öka möjligheten till 
samordning och samförläggning. Det skulle till exempel minska antalet 
ansökningar och minska den visuella påverkan från mobilmaster på 
naturreservat.  

En landsbygdskommun bedömer att ökad koordinering skulle skapa en bättre 
enhetlighet i hur bredbandsaktörerna arbetar vilket skulle förenkla 
handläggningen. En annan kommun påpekar att det kan vara svårt för 
bredbandsaktörerna att koordinera tidigt i processen eftersom de är 
konkurrenter.  

Åtta av kommunerna och en bredbandsaktör ser positivt på det preliminära 
förslaget om att peka ut lämpliga platser för etablering av mobilmaster i 
detaljplaner för att underlätta planeringen. En annan kommun ser positivt på 
förslaget, men påpekar att det kan bli svårt att genomföra eftersom det bland 
annat skulle krävas utbildning av kommunens personal. Ytterligare en kommun 
påpekar att det kan bli svårt att genomföra ett sådant förslag eftersom det 
skulle krävas mycket utredning och kontakter med remissinstanser, såsom 
exempelvis Försvarsmakten, innan områdena kan pekas ut.  

Information 

Fem kommuner uppger att de publicerar information om naturreservat på sina 
webbplatser. Tre av dessa har publicerat kartor medan resten tillhandahåller 
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skriftlig information. Tre kommuner uttrycker att informationen finns 
tillgänglig, till exempel i översiktsplanen, men kanske inte är så lätt att hitta för 
den enskilde. Ett fåtal kommuner är osäkra på om det finns information om 
naturreservat tillgängligt på kommunernas webbplatser. 

6.4 PTS slutsatser och förslag 

Aktörerna inom samhällsbyggnadsområdet, såsom kommunerna och 
länsstyrelserna, samt bredbandsaktörerna, som intervjuats, ser PBL varken som 
ett hinder för, eller som en möjliggörare av, bredbandsutbyggnad.  

Den största utmaningen avseende utbyggnaden av elektroniska 
kommunikationer och att nå målen i bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 
2025 – en bredbandsstrategi” är enligt aktörerna bristen på ekonomiska resurser i 
förhållande till de långa avstånden på landsbygden. Detta är ett större problem 
än planläggning eller bygglovshantering. I detta sammanhang framträder 
kommunernas viktiga funktion som samordnare av bredbandsutbyggnaden, 
bland annat efterfrågan hos användare av bredband och bredbandstjänster, 
som än viktigare.290 Kommuners roller för att främja bredbandsutveckling 
beskrivs i ett annat av PTS regeringsuppdrag. 

Fler kommuner än tidigare har med bredband i översiktsplaneringen. Enligt 
PTS studie om PBL önskar dock fortfarande flera kommuner, särskilt 
glesbefolkade kommuner, få vägledning om hur bredband kan hanteras i den 
strategiska planeringen. Kommunerna uppger att utbyggnaden av bredband via 
fibernät relativt enkelt kan samordnas med utbyggnaden av övrig 
ledningsinfrastruktur. 

Omkring hälften av de tillfrågade kommunerna efterlyser vägledning, gärna i 
form av praktiska exempel, på hur andra kommuner har löst olika frågor i 
genomförandet av en detaljplan. Detta kan till exempel avse vad som kan ingå i 
ett exploateringsavtal i fråga om bredband och hur det tekniska 
egenskapskravet om bredbandsanslutning kan realiseras i praktiken.  

När det gäller etablering av mobilmaster och antenner för mobilnät framgår att 
kommunerna och bredbandsaktörerna löser det mesta genom dialog även om 
det initialt kan vara problematiskt att hitta en lämplig placering. Det synes dock 
även finnas ett behov av förtydligande av regelverket, exempelvis avseende vad 
som är gällande rättspraxis.  

                                                 
290 Kommuners roller för att främja bredbandsutveckling generellt beskrivs i ett annat av PTS 
regeringsuppdrag, dnr 17-6891. 



Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur 

processer kan effektiviseras 

 
 

Post- och telestyrelsen 109 
 

Kommunerna föreslår att innehållet på Boverkets ”PBL Kunskapsbanken” 
utvecklas med den vägledning gällande regelverket och strategiskt arbete som 
efterfrågas.  

Sammanfattningsvis efterfrågar kommuner vägledning om följande: 

Hur kan elektroniska kommunikationer på lämpligt sätt inkluderas i kommunernas 
strategiska planering?  

23. PTS föreslår att Boverket uppdaterar vägledningen ”Elektroniska 
kommunikationer i planeringen” från 2010 och gör den webbaserad samt kopplar 
den till samhällets pågående digitalisering.  

Syftet med förslaget är att underlätta kommuners strategiska planering 
avseende bredband.  

PTS kan, i egenskap av rollen att främja tillgången till bredband i hela landet, 
bistå Boverket i arbetet med en uppdatering.  

PTS anser att strategisk planering handlar om att på ledningsnivå och för 
kommunen som helhet fastställa behov av och ange mål för digital 
infrastruktur för att kunna planera och underlätta för bredbandsutbyggnad, 
exempelvis genom en bredbandsstrategi med en handlingsplan som följs upp 
på löpande basis.  

I PTS andra regeringsuppdrag om bland annat kommuners roller redogör 
myndigheten för vilka frågor som bör behandlas i en kommunal 
bredbandsstrategi.291 En viktig del i arbetet med strategisk planering för digital 
infrastruktur blir den vägledning som PTS förväntas ta fram inom ramen för 
regeringsuppdraget om fasta och trådlösa tekniker.292  

När det gäller att omsätta Boverkets vägledning om hur bredband kan hanteras 
strategiskt till praktisk handling bedömer PTS att Bredbandsforums 
Kommungrupps förslag ”Bredbandslyftet” kan vara en möjlighet. 
Bredbandslyftet är tänkt att vara en vägledning i dialogform om bland annat 
strategiskt arbete med bredband. 

PTS vill i sammanhanget även lyfta fram SKL:s publikationer med information 
om reglerna i PBL och intresseorganisationens nätverksträffar angående 

                                                 
291 N2017/04037/D. 
292 N2018/01206/D. 
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bredbandsutbyggnad via fibernät som ytterligare exempel på hur 
kunskapsspridning kan ske bland kommuner. 

Hur kan krav på bredbandsutveckling ställas i genomförandeavtal och hur kan det 
tekniska egenskapskravet tillgodoses i praktiken? Hur ska regelverket tolkas 
avseende bygglov för mobilmaster och antenner för mobilnät? 

Förslagen nedan avser bland annat hur långtgående krav som det är rimligt och 
lagligt att kommuner ställer samt hur kraven kan utformas. Inte minst gäller 
detta vilka krav som kan ställas på exploatörer eller byggherrar avseende 
bredbandsutveckling på landsbygden, där det kan röra sig om relativt få 
anslutningar och avsaknad av anslutningsnät.  

Förslagen behandlar också tolkningar av regelverket för bygglov, bland annat 
vad som utgör en mindre avvikelse från en detaljplan. Kommunerna önskar 
vägledning men också att få möjlighet att ta del av hur andra kommuner har 
hanterat frågeställningarna.  

24. PTS föreslår att Boverket tar fram fördjupad vägledning om 
genomförandeavtal och det tekniska egenskapskravet, båda med avseende på 
bredband. 

Syftet med förslaget är att underlätta kommuners genomförande av 
detaljplaner med avseende på bredband.  

En vägledning från Boverket kan exempelvis förmedlas via myndighetens 
webbplats ”PBL Kunskapsbanken”. PTS anser också att det vore bra om 
utbyte av erfarenheter kan ske genom lämpligt forum, exempelvis via nätverk 
som tillhandahålls av Boverket eller SKL, eftersom kommuner har efterfrågat 
möjligheten att ta del av hur andra kommuner gör.  

25. PTS föreslår att Boverket förtydligar och kompletterar befintlig 
information om bygglov och annan prövning enligt PBL avseende utbyggnad 
av mobilnät på myndighetens webbplats ”PBL Kunskapsbanken” och bland 
annat uttolkar regelverket i fråga om och när en antenn för mobilnät är 
bygglovspliktig.  

Syftet med förslaget är att effektivisera processen för bygglov och annan 
prövning enligt PBL och därigenom underlätta utbyggnaden av bredband via 
mobilnät.  

Rättspraxis har utvecklats avseende bygglov för mobilmaster och antenner för 
mobilnät. Trots detta upplever vissa kommuner att regelverket är svårtolkat. 
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Bland annat anser kommunerna att det är oklart vad som kan godtas som en 
liten avvikelse från detaljplan, samt om och när en antenn för mobilnät kräver 
bygglov.  

PTS anser att Boverket också i detta avseende kan främja bredbandsutveckling 
genom att ta fram en fördjupad vägledning om regelverket avseende bygglov 
och annan prövning om master och antenner för mobilnät. En redogörelse för 
rättspraxis bör ingå i arbetet med att utveckla ”PBL Kunskapsbanken”. 
Kunskapsspridning bör därefter kunna ske på motsvarande sätt som för 
genomförandeavtal och tekniskt egenskapskrav enligt ovan.  

Hur kan digitala planerings- och lovgivningsprocesser införas? 

Kommunerna lyfter fram att digitalisering skulle kunna underlätta deras 
planering och lovgivning samt även underlätta för olika intressenter och önskar 
därför få hjälp från nationell nivå i att driva utvecklingen mot digitala 
planerings- och lovgivningsprocesser. Digitala verktyg och gränssnitt tillämpas 
idag inte fullt ut av kommunerna. 

På uppdrag av regeringen presenterade Boverket den 29 augusti 2017 ett 
förslag om reglering av gemensamma standarder för utformningen av 
detaljplaner.293 Därefter presenterade Lantmäteriet den 30 augusti 2017 ett 
förslag om hur det är möjligt att reglera gemensamma standarder för 
grundkartor till detaljplaner.294 Mot bakgrund av myndigheternas rapporter 
föreslog regeringen en ändring av PBL som innebär att kommunerna ska börja 
tillämpa gemensamma standarder när de utformar grundkartor, detaljplaner 
och planbeskrivningar.295 Lagändringen börjar gälla 1 juli 2018 och regeringen 
har för avsikt att ge Boverket och Lantmäteriet uppdraget att utveckla 
gemensamma standarder.296 

Regeringen har också för avsikt att ge medel till Boverket för att utveckla och 
säkerställa en enhetlig och effektiv tillämpning av PBL i digital miljö.297 Av 
förarbetena till regeringens prop. 2017/18:132 framgår att kommuner kan 
behöva visst stöd från Boverket och Lantmäteriet i arbetet med digitaliseringen 
av kartor och planer och att mindre kommuner även kan behöva särskilt stöd 

                                                 
293 Boverket, Digitala detaljplaner, Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (Rapport 
2017:21). 
294 Lantmäteriet, Digitalt först – För en smartare samhällsbyggnadsprocess, Föreskriftsrätt om 
gemensamma standarder för information i grundkartor (Lantmäterirapport 2017:2). 
295 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner (prop. 2017/18:132). 
296 Riksdagsskrivelse 2017/18:301; Civilutskottets betänkande 2017/18:CU28; Prop. 2017/18:132, s. 9. 
297 Prop. 2017/18:132, s. 9 och prop. 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 18 s. 56. 
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för att klara av en omställning till de nya kraven.298 Boverket ska få medel för 
att stödja kommunerna i detta arbete.   

Lantmäteriet har i ett regeringsuppdrag från december 2017 tilldelats medel för 
att genomföra en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- 
och byggprocessen.299  

PTS bedömer att förslagen och de stödjande insatserna enligt ovan, svarar upp 
mot kommunernas uttalade behov av hjälp från nationell nivå med att driva 
utvecklingen mot digitala plan- och lovgivningsprocesser.   

Utöver de föreslagna insatserna ovan om utökad information och vägledning 
vill PTS lyfta ytterligare två förslag för att främja bredbandsutbyggnad genom 
mobilnät. 

26. PTS anser att kommuner och länsstyrelser, där så inte redan sker idag, bör 
främja bredbandsutveckling genom att i samband med ansökan om bygglov för 
mobilmaster, exempelvis vid 12:6-samråd eller dialogmöten, förse 
bredbandsaktörer med allmänna handlingar om planerade naturreservat och 
andra skyddade naturområden i pågående reservatsprocesser. 

Allmänna handlingar kan exempelvis vara remissunderlag till sakägare och 
särskilda rättighetsägare. Det föreslagna arbetssättet bör enligt PTS kunna 
begränsa bredbandsaktörers risk för förgävesplanering av mobilmaster. 

27. PTS anser att länsstyrelserna, i samverkan med de regionala 
bredbandskoordinatorerna, bör utreda behov av och möjligheter till att 
anordna regionala mastplaneringsmöten inför en större utbyggnad i länet eller i 
några av länets kommuner.  

Också detta förslag syftar till att minska förgävesplanering av mobilmaster. 
Erfarenheter och stöd kring processen för sådana möten finns bland annat att 
få från Länsstyrelsen i Dalarna. 

                                                 
298 Prop. 2017/18:132 s. 9. 
299 N2017/07544/PBB. 
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Bilaga 1 Lantmäteriets bredbandsprocess  

År 2015 tog Lantmäteriet ett formellt beslut om att prioritera 
bredbandsärenden i syfte att främja Sveriges bredbandsmål.300 Lantmäteriet 
bedrev därefter under 2016 ett särskilt arbete kring verksamhetsutveckling 
avseende bredbandsärenden i syfte att skapa en gemensam och enhetlig 
process för bredbandsärenden inom lantmäterimyndigheterna och deras 
tillhörande verksamhetskontor.301 

Lantmäteriet identifierade behovet av prioritering av bredbandsärenden i 
myndighetens tidigare regeringsuppdrag om markåtkomst för bredband som 
slutrapporterades 2014.302 Efter slutrapporteringen av detta uppdrag fick 
Lantmäteriet ett tydligt uppdrag i regleringsbrevet (2015) att främja 
bredbandsutveckling, genom att underlätta markåtkomst för bredband.303 
Lantmäteriet har allt sedan dess haft ett tydligt uppdrag om att främja 
bredbandsutveckling i regleringsbrevet.304  

Behovet av att prioritera bredbandsärenden förstärktes ytterligare i och med 
införandet av utbyggnadslagen (2016:534) 1 juli 2016, enligt vilken en 
hänvisning görs till bland annat ledningsrättslagen (1973:1144) och dess 
betydelse för bredbandsutbyggnaden. I samband med införandet av 
utbyggnadslagen ändrades handläggningstiden för ledningsrättsärenden för 
markåtkomst för bredband till högst fyra månader.  

Lantmäteriets prioritering av bredbandsärenden och förändrade arbetsprocess 
innebär att myndigheten direkt fördelar inkomna bredbandsärenden till 

                                                 
300 Underlag från Lantmäteriet, aktbilaga 113. 
301 Se exempelvis Lantmäteriets årsredovisning avseende 2016 och Lantmäteriets presentation på 
Lantmäteriets och PTS seminarium om markåtkomst 25 november 2016, 
http://www.bredbandsforum.se/Documents/byan%c3%a4tsforum/Lantm%c3%a4teriets%20presentati
on%2025%20november.pdf och tjänsteanteckning från möte med Lantmäteriet 13 december 2017, 
aktbilaga 116.   
302 Regeringsuppdrag – Bredband, Markåtkomst i samband med Bredbandsutbyggnad, slutrapport från Lantmäteriet, 
juni 2014. 
303 Lantmäteriet ska med utgångspunkt i den analys som görs i rapporten Markåtkomst i samband med 
bredbandsutbyggnad och de observationer som myndigheten i övrigt gör inom förrättningsverksamheten 
redovisa hur man bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid 
bredbandsutbyggnad, och eventuella inte tidigare identifierade problem som bedöms vara av strategisk 
betydelse för bredbandsutbyggnaden. 
304 Se regleringsbrev för Lantmäteriet avseende 2016 respektive 2017. 

http://www.bredbandsforum.se/Documents/byan%c3%a4tsforum/Lantm%c3%a4teriets%20presentation%2025%20november.pdf
http://www.bredbandsforum.se/Documents/byan%c3%a4tsforum/Lantm%c3%a4teriets%20presentation%2025%20november.pdf
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handläggare på tre olika bredbandsteam oberoende av vilket geografiskt 
område som avses i det aktuella ärendet.305  

Totalt finns arton förrättningslantmätare bland teamen. Varje team har en 
teamledare. Teamen har tillgång till specialistkompetens och ärendena har 
förtur gentemot andra typer av ärenden. Teamen har återkommande 
gemensamma möten för att bibehålla och utveckla förrättningsprocessens 
enhetlighet.  

Teamen stöds av två nationella samordnare och en verksamhetsutvecklare. De 
nationella samordnarna följer upp arbetet i teamen två gånger per år och tar 
fortlöpande fram förslag på hur verksamheten kan förbättras. De som arbetar i 
teamen har stort mandat och får genom delegation fatta beslut för snabbare 
handläggning.  

Tidigare låg en del av beslutsfattandet och fördelningen av arbetet hos 
enhetschefer. Enhetscheferna har lyfts ut ur teamen och deras dagliga arbete 
och roll är mer långsiktigt strategisk gällande förrättningsarbetet och 
verksamhetens finansiering. 

Prioriteringen av bredbandsärenden och den förändrade arbetsprocessen har 
lett till en mer förutsägbar process för den som ansöker om ledningsrätt. Inom 
några dagar får ledningsägaren återkoppling på att ansökan har mottagits och 
att ärendet har påbörjats från den förrättningslantmätare som tilldelats ärendet.   

Lantmäteriets uppföljning av bredbandsärenden visar att myndigheten under 
2017 har hanterat de flesta bredbandsärenden inom den lagstadgade tiden.306  

Lantmäteriet har också i PTS utredning uppgett att de genomförda åtgärderna 
för verksamhetsutveckling har lett till att myndigheten fått bättre koll på sin 
tillståndsprocess och nu lättare kan omsätta identifierade behov från 
myndighetens omvärldsbevakning i eventuella omställningar av arbetet.307 En 
omställning skulle exempelvis kunna vara aktuell vid en markant ökning av 
antalet ansökningar om ledningsrätt. 

 

                                                 
305 Här beskrivs arbetet för den statliga lantmäterimyndigheten. Arbetssättet är dock detsamma för de 
kommunala lantmäterimyndigheterna i fråga om bredbandsärenden. Se även Tjänsteanteckning från möte 
med Lantmäteriet 13 december 2017, aktbilaga 116 och underlag från Lantmäteriet, aktbilaga 111. 
306 Underlag från Lantmäteriet, aktbilaga 104. 
307 Tjänsteanteckning från möte med Lantmäteriet 13 december 2017, aktbilaga 116.  
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Bilaga 2 Gemensamhetsanläggning  

För att en fastighet ska kunna fungera behöver den ha tillgång till anläggningar 
såsom vägar, vattenledningar, bredbandsnät etc. utanför den egna fastighetens 
gränser. Flera fastigheter inom samma by eller kvarter kan ha liknande behov. 
Behoven kan tillgodoses genom att bilda en gemensamhetsanläggning.  

En gemensamhetsanläggning bildas genom att Lantmäteriet genomför en 
anläggningsförrättning. Anläggningen och den mark som har upplåtits ägs 
gemensamt av de fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen. 
När förrättningen görs beslutas hur fastigheterna ska samverka för att bygga, 
sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. En gemensamhetsanläggning 
ska tillgodose ”ändamål av stadigvarande betydelse” för de fastigheter som har 
andelar i anläggningen.  

Gemensamhetsanläggningar för bredband är mer vanligt förekommande i 
Skåne och södra Sverige än i norra Sverige. För en fiberförening kan en 
gemensamhetsanläggning vara ett lämpligt sätt att säkra markåtkomsten på. 
Det är vanligt att gemensamhetsanläggningar för bredband kombineras med 
vatten- och avloppsanläggningar.    

PTS har inte identifierat några hinder kopplade till ansökan och bildande av 
gemensamhetsanläggning för bredband. Däremot har myndigheten identifierat 
förutsättningar för bredbandsutveckling utan att områden uppstår som saknar 
tillgång till bredbandsanslutning, så kallade vita fläckar, genom användning av 
gemensamhetsanläggning för att få tillgång till mark. 

Vid bildandet av en gemensamhetsanläggning finns möjlighet att pröva om en 
fastighet som till exempel väljer att stå utanför kan tvingas in i den 
gemensamma anläggningen. För att detta ska vara möjligt krävs att den 
gemensamma anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheten.  

Lantmäteriet har i ett aktuellt ärende bedömt att fiberoptisk ledning är av sådan 
väsentlig betydelse för en bostad om inte annan motsvarande teknik redan 
finns. Frågan prövades av Mark- och miljööverdomstolen som kom fram till 
att tillgång till bredband via fibernät numera till följd av den tekniska 
utvecklingen utgör en sådan viktig samhällsfunktion som är av väsentlig 
betydelse för en bostadsfastighet.308 Målet överklagades till Högsta domstolen 
som inte beviljade prövningstillstånd.  

                                                 
308 Mål nr F 4707-15. 
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Bilaga 3 Robust fiber 

 
 
Behovet av bredband ökar ständigt i samhället. Den fiberinfrastruktur som 
byggs idag kommer vi att vara beroende av under lång tid framöver. Därför 
finns ett samhällsintresse av att den som anlägger fiber gör det på ett robust 
och driftsäkert sätt.  

Flera av branschens aktörer har med stöd från PTS tagit fram anvisningar, 
kallade Robust fiber. Anvisningarnas syfte är att beskriva och kravställa en 
lägstanivå för hur ett robust nät ska anläggas.  

Robust fiber bidrar till att höja robusthetsnivån i fiberanläggningar 
genom att branschens aktörer följer de krav som finns i anvisningarna.  

Anvisningarna riktar sig till branschens intressenter, till exempel nätägare, 
fiberföreningar, leverantörer av materiel, entreprenadföretag som anlägger 
bredbandsinfrastruktur, tillverkare av anläggningsmaskiner, aktörer för 
hantering av utbildning och certifiering för företag och individer samt utförare 
av infrastrukturprojekt. Även handläggare vid myndigheter, kommuner och 
landsting är målgrupp för anvisningarna.  

Robust fiber utgår från standarder och regelverk inom de olika delområden 
som berörs i anvisningarna. Anvisningarna kan bland annat användas som:  

 Underlag för utbildning  

 Tekniskt stöd vid upphandling  

 Informationsmaterial för tillståndsgivare  

 Beskrivning över tillvägagångssätt för besiktning  

 Beskrivning av momenten i ett fiberanläggningsprojekt  

 Grund för kravspecifikation vid ansökan om bidrag  

För att höja kompetensnivån om robusta fiberanläggningar hos företag och 
individer så erbjuds certifieringar och utbildningsbevis i olika nivåer.  

All dokumentation rörande anvisningarna finns tillgänglig på 
www.robustfiber.se. 
  

http://www.robustfiber.se/


Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur 

processer kan effektiviseras 

 
 

Post- och telestyrelsen 119 
 

Bilaga 4 Ledningskollen  

  
En av de vanligaste orsakerna till störningar och avbrott i elektroniska 
kommunikationstjänster är att kablar skadas i samband med grävningsarbeten 
av olika slag. För att minska risken för dessa problem finns e-tjänsten 
Ledningskollen. Tjänsten drivs av PTS och finansieras av PTS, Svenska 
Kraftnät och Trafikverket. 

Ledningskollen är en kostnadsfri e-tjänst som underlättar kommunikation 
mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta 
var dessa finns. Både att registrera sina nuvarande och planerade ledningsnät 
samt skapa ärenden i Ledningskollen är kostnadsfritt.  

Genom e-tjänsten kan den som planerar att gräva få kontakt med ett stort antal 
ledningsägare. Den som planerar någon slags markarbete begär då 
ledningsanvisning/kabelanvisning av den som äger ledningar i området, för att 
minska risken för att ledningar grävs av. På så sätt behöver den som ska gräva i 
ett område endast ställa en fråga i e-tjänsten i stället för att identifiera och 
kontakta samtliga ledningsägare i ett område. Anslutna ledningsägare slipper 
också få frågor som inte rör det område där de har ledningar.  

Tjänsten bidrar till att skydda flera viktiga samhällsfunktioner, såsom el, 
tele och vatten, genom att minska risken för skador på infrastrukturen.  

 
Av säkerhets- och sekretesskäl finns inte information om exakt placering av 
ledningar samlad i Ledningskollen. Ledningskollen kan också bara svara för 
infrastruktur från dess deltagare.  Ju fler som använder tjänsten desto större 
förväntas de positiva effekterna bli i form av minskat antal avgrävningar och 
större samordningsmöjligheter. Idag finns närmare 1 000 ledningsägare med i 
Ledningskollen.  

Mer information finns på www.ledningskollen.se. 

 

  

http://www.ledningskollen.se/
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Bilaga 5 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
råd och anvisningar för hur anläggning av 
fiberbredband kan utföras för att begränsa 
ändringarna av naturmiljön 

Från länsstyrelsens webbplats: 

Fiberledning – samråd, tillstånd, dispens eller anmälan309 
Om anläggning av fiberkabel sker genom plöjning eller kedjegrävning bedömer 
Länsstyrelsen att det inte behövs samråd under förutsättning att följande råd 
och anvisningar följs: 

Råd och anvisningar - fiberledning  

 Körskador i terräng ska förhindras. Detta gäller i synnerhet våtmarker 
och stränder. Om körskador uppstår, ska ni laga dessa.  

 Eventuellt länsvatten får inte spolas direkt ut i vattendrag utan ska 
samlas upp i ett slutet system eller tömmas över en grönyta.  

 Passage av eventuella stenmurar i jordbruksmark ska ske genom 
tryckning eller borrning. Schaktning och grävning får inte ske så nära 
stenmurar att dessa riskerar att få sättningsskador. Är detta inte möjligt 
ska ni söka dispens hos Länsstyrelsen.  

 Vid arbetet ska stor försiktighet iakttas så att inte odlingsrösen, öppna 
diken, små våtmarker och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet 
skadas eller förstörs.  

 Vid eventuell passage av träd i alléer, stora lövträd med en diameter 
>70 cm, eller träd präglade av jordbrukshävd får ledningarna inte 
grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför femton 
gånger stammens diameter. Stor försiktighet ska iakttas vid arbetet så 
att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap.  

 Fiberförläggning i betesmarker som ingår i Ängs- och 
Betesmarksinventeringen ska i första hand göras genom plöjning 
alternativt genom handstyrd kedjegrävare. Blir det aktuellt med 
schaktning ska grässvålen grävas av i större stycken för att sedan läggas 
tillbaka med grässidan uppåt då schaktet läggs igen. Kabelskåp/nodhus 
ska inte placeras i betesmarker.     

                                                 
309 http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/tillstand/samrad-for-
fiberkabel/Pages/default.aspx (2017-10-03). 
 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/tillstand/samrad-for-fiberkabel/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/tillstand/samrad-for-fiberkabel/Pages/default.aspx
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