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Vår referens: 21–8645

PTS remissvar – Regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2021–2025

Remissvar
PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025. Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1 §
förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom
postområdet och området för elektronisk kommunikation. Remissvaret omfattar frågor
inom myndighetens ansvarsområde.
I remissversionen lyfts flera prioriterade områden fram som centrala för att skapa en hållbar
samhällsutveckling i Skåne. Inom ramen för dessa prioriterade områden belyses åtgärder för
att möta de regionala utmaningarna inom miljöområdet. PTS anser att digitalisering och
behov av digital infrastruktur, såväl fast som mobil, tydligare kan lyftas fram inom
prioriterade områden och åtgärder för miljöarbetet, exempelvis inom området Hållbara
städer. Fast och mobil infrastruktur utgör en förutsättning för att kunna bo, leva och verka i
det allt mer digitaliserade samhället, både nu och i framtiden. Inte minst med hänsyn till
rådande covid-19-pandemi då användandet av digitala verktyg och tjänster har ökat i
betydelse. Digitalisering och därmed digital infrastruktur, både fast och mobil, kan utgöra
förutsättningar för att möta nuvarande men även kommande miljöutmaningar som
samhället står inför. Likväl är det viktigt att digital infrastruktur anläggs på ett robust och
driftsäkert sätt inför framtida miljöutmaningar och klimatförändringar.
I remissversionen lyfts åtgärdsområden som bland annat avser att skydda tätortsnära natur
samt begränsa exploatering av jordbruksmark. PTS vill i sammanhanget understryka att det
är viktigt att väga åtgärderna mot det behov som finns av att bygga ut den digitala
infrastrukturen. Detta mot bakgrund av betydelsen av digital delaktighet samt digitalisering
i samhällets olika sektorer och verksamheter, både på ett individuellt och organisatoriskt
plan.
I remissversionen finns också ett avsnitt där det redogörs för vilka strategier och planer som
gäller för transporter i Skåne. Med hänsyn till dagens digitala utveckling och den ökande e-
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handeln vill PTS understryka vikten av att inte utelämna det ökande behovet av leveranser
av varuförsändelser i ett övergripande åtgärdsprogram som detta. I dokument som
länsstyrelsen refererar till belyses frågorna, men utvecklas inte ytterligare i remissversionen.
PTS har i flera rapporter (se bl.a. Svensk Postmarknad 20191 och 20212) beskrivit behovet av
samverkan och insatser för att utveckla hållbara och mottagarvänliga leveranslösningar,
oavsett om det gäller utdelning av traditionella brev eller försändelser med e-handlade
varor. PTS vill understryka att hållbara leveranser av varuförsändelser är en del av framtidens
smarta hållbara samhällen, såväl i städer som i landsbygder.
Yttrandet har beslutats av enhetschefen Nicklas Liss-Larsson. I ärendets slutliga
handläggning har handläggaren Jessica Johansson deltagit.
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