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Konsekvensutredning 

Inledning 

Post- och telestyrelsen (PTS) är en central förvaltningsmyndighet och 
bevakningsansvarig myndighet för området teknisk infrastruktur.1  

PTS meddelade 1995 föreskrifter på totalförsvarsområdet, Post- och 
telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 1995:1) om fredstida planering för 
totalförsvarets behov av telekommunikation m.m. PTS ska i enlighet med 
regleringsbrevet för 20182 och regeringens beslut den 10 december 2015 
avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret3, bland annat göra en 
översyn av tillämpbarhet och eventuellt behov av förändringar i författningar 
för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde. 
Som en del av detta arbete pågår nu en större översyn av PTSFS 1995:1 med 
målet att meddela nya föreskrifter på området senast 2020. Under arbetet med 
att ta fram de nya föreskrifterna har det framkommit att PTSFS 1995:1, 
meddelade med stöd av den nu upphävda telelagen (1993:597) jämte anslutande 
förordning, visserligen fortfarande gäller, men att det är oklart vilka de gäller 
för.  

Mot bakgrund av detta har PTS bedömt att PTSFS 1995:1 måste uppdateras på 
sådant sätt att angivandet av den krets som omfattas av bestämmelserna 
moderniseras och utgår från lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, 
nedan LEK, istället för telelagen. Delar av de gällande föreskrifterna bedöms 
därtill vara oproportionerliga och inaktuella varför de föreslås tas bort i 
samband med den föreslagna uppdateringen av berörd krets. De aktuella 

                                                 

1 Se bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap 
2 https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/regleringsbrev/regleringsbrev-2018-
pts.pdf 
3 https://www.regeringen.se/4aeb92/globalassets/regeringen/dokument/justitiedepartementet/beslut-
civilt-forsvar-planeringsanvisningar.pdf 
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föreskrifterna meddelades innan Regelrådet var tillsatt varför det saknas en 
utförlig konsekvensutredning att utgå ifrån.  

PTS har i enlighet med Tillväxtverkets handledning4 valt en ambitionsnivå på 
denna konsekvensutredning som avspeglar det faktum att regleringen kommer 
att ersättas i närtid.   

Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås 

Mot bakgrund av den pågående återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret 
har PTS genomfört en översyn av de föreskrifter som reglerar sektorn 
elektronisk kommunikations planering och förberedelse inför att verka i höjd 
beredskap. I översynen har det framkommit att nya föreskrifter på området 
behövs, då de nu gällande dels behöver uppdateras utifrån moderna tekniska 
och organisatoriska förhållanden, dels då kretsbeskrivningen i föreskrifterna 
måste anpassas till nu gällande lag (LEK). Den nuvarande definitionen av den 
krets som omfattas av PTSFS 1995:1 utgår från en numera upphävd lag. PTS 
arbetar med att ta fram helt nya föreskrifter. För att sektorn ska ha möjlighet att 
börja planera och förbereda inför höjd beredskap bedömer dock PTS att de nu 
gällande föreskrifterna bör uppdateras vad gäller den krets som träffas. Därtill 
bör vissa inaktuella och oproportionerliga krav som ställs upp i föreskriften tas 
bort. Se mer om dessa krav nedan.  

Regleringen i korthet 

Den krets som träffas av regleringen ska, vad gäller den fredstida planeringen, 
planera för att vid höjd beredskap fortsätta driften av verksamheten och så långt 
som möjligt tillhandahålla samma tjänster som i fredstid. Den berörda kretsen 
ska vidare styra och överföra nationell trafik inom Sverige (krav på drift i höjd 
beredskap) samt ställa personal för samverkan till förfogande i den omfattning som 
krävs (krav på samverkan). Ett krav om att företag ska vara beredda att flytta 
verksamhet till annan enhet i företaget om en enhet hotas av markstrid 
(omgrupperingskrav) föreslås tas bort genom den aktuella ändringsföreskriften.   

Därtill kommer krav på den fredstida organisationen med innebörd att 
företagen ska hålla en organisation för verksamhet vid höjd beredskap och krig 
aktuell (krav på organisation). Ett krav på att begära uppskov för den personal 
som är krigsplacerad inom försvarsmakten och oundgängligen erfordras för 
företagets verksamhet vid höjd beredskap och krig (krav på att begära uppskov) 
föreslås tas bort genom den aktuella ändringsföreskriften.  

Alternativa lösningar och effekter  

Ett alternativ till den nu föreslagna ändringen är att avvakta med att uppdatera 
de nu gällande föreskrifterna med en ny krets och istället invänta de nya 
föreskrifterna på området. PTS bedömer dock att den osäkerhet som då skulle 
råda under tiden de nya föreskrifterna tas fram riskerar att få en menlig 

                                                 

4 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning/varfor-
konsekvensutreda.html 
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påverkan på totalförsvaret. Något som talar emot att uppdatera kretsen för de 
gällande föreskrifterna nu istället för att avvakta de nya föreskrifterna på 
området är att de aktörer som inte tidigare kan anses ha omfattats av 
föreskrifterna kan komma att behöva ställa om till kraven i de nya föreskrifterna 
inom relativt kort tid. Detta problem förminskas dock av att motsvarande krav i 
stor uträckning redan finns i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 
2015:2) om krav på driftsäkerhet (driftsäkerhetsföreskrifterna) vilka omfattar 
samtliga aktörer, se mer om detta nedan.  

Ett ytterligare alternativ till att meddela ändringsföreskrifterna enligt förslaget är 
att meddela dem utan att ta bort omgrupperingskravet och kravet på att begära 
uppskov, dvs. att enbart uppdatera definitionen av de som omfattas av 
regleringen. PTS bedömer dock att dessa krav bör tas bort genom den nu 
föreslagna ändringsföreskriften eftersom de är oproportionerliga och/eller 
inaktuella.  

Vad gäller omgrupperingskravet tar det sikte på den situationen att ett företags 
anläggning direkt hotas av markstrid. När PTSFS 1995:1 ursprungligen 
meddelades saknades de möjligheter att fjärrstyra tillgångar som finns idag. Mot 
den bakgrunden är en fullskalig omgruppering av material och personal inte 
alltid nödvändig eller lämplig. Därtill får omgrupperingskravet anses vara till 
viss del uppfyllt genom de krav på redundans som finns i 
driftsäkerhetsföreskrifterna vad gäller kritiska tillgångar och förbindelser. Av 
driftsäkerhetsföreskrifterna framgår att det för de mest kritiska tillgångarna och 
förbindelserna ska finnas geografiskt separerad redundans. Det finns vidare 
krav på lokal- och arbetsplatsanpassade möjligheter till utrymning i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning. 
Sammantaget framstår omgrupperingskravet som dels onödigt betungande för 
företagen, dels i viss utsträckning täckt av andra föreskrifter som omfattar de 
berörda aktörerna. 

Vad gäller kravet på att begära uppskov är det i dagsläget inte möjligt att begära 
uppskov från krigsplacering. Uppskovsbegreppet i PTSFS 1995:1 härrör från 
uppskovskungörelsen (1973:939). Uppskovskungörelsen upphörde att gälla den 
1 juli 1995. I lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt nämns visserligen 
möjligheten att begära uppskov i 5 kap. 8 §, men det rör sig då om uppskov från 
grundutbildning samt repetitionsutbildning och uppskovet ska begäras av den 
krigsplacerade. Begreppet har idag en annan legal innebörd än det hade när 
PTSFS 1995:1 meddelades. Mot den bakgrunden anser PTS att även kravet på 
att begära uppskov bör tas bort genom den nu föreslagna ändringsföreskiften. 
Syftet med kravet framstår dock alltjämt som viktigt. I arbetet med att ta fram de 
nya föreskrifterna utreder PTS vilka möjligheter som finns att uppnå syftet 
utifrån gällande lagstiftning.  

Vilka berörs av regleringen 

De som berörs av regleringen är företag inom sektorn elektronisk 
kommunikation. Se mer utförlig redovisning nedan under rubriken ”Antalet 
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företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på 
företagen ”. 

Bemyndiganden 

Enligt 1 kap. 8 § andra stycket LEK får regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om den fredstida planeringen för 
totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer vid krig, krigsfara, 
sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför 
Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.  
 
Genom 5 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation har PTS 
fått behörighet att meddela sådana föreskrifter som avses i 1 kap. 8 § andra 
stycket LEK.  
 
Kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen medför och 
en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen  

För att kunna bedöma regleringens effekter krävs en jämförelse med övrig 
reglering på området, framförallt driftsäkerhetsföreskrifterna. Dessa föreskrifter 
fanns inte när PTSFS 1995:1 meddelades men påverkar dess betydelse i 
dagsläget genom att de ställer krav som i många delar går utöver de krav som 
ställs i PTSFS 1995:1. Driftsäkerhetsföreskrifterna remitterades till Regelrådet 
och dess konsekvensutredning fanns vara godtagbar.5 Enligt PTS bedömning 
uppstår ingen merkostnad för företagen om ett krav i den nu föreslagna 
ändringsföreskriften redan ställs i driftsäkerhetsföreskrifterna.  

Inledningsvis bedöms kravet på fredstida planering. Som beskrivits ovan 
består kraven idag av krav på drift i höjd beredskap, krav på samverkan samt 
omgrupperingskrav. Vad gäller driftsäkerhetsföreskrifterna finns generella krav 
på att driftsäkerhetsarbetet ska bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och 
systematiskt (Se 3 § första stycket driftsäkerhetsföreskrifterna). Arbetet med 
driftsäkerhet ska omfatta såväl normala driftförhållanden som extraordinära 
händelser. Därtill anges det att tillhandahållaren i arbetet ska ha en tydlig 
rollfördelning med särskilt utpekade ansvariga för arbetet (3 § andra stycket). 
Företagen ska ta fram och dokumentera vissa processer, planer och tester enligt 
övrig kravställning i föreskrifterna. Företagen ska också tillse att anställda och 
uppdragsgivare har kunskap om de processer och planer de är berörda av (3 § 
tredje stycket). Detta gäller bl.a. krav på att ta fram riskanalys och 
konsekvensanalys. Vid framtagandet av riskanalysen ska företagen identifiera 
och dokumentera samtliga relevanta tillgångar och förbindelser samt hot 
relaterade till extremt väder och intrång (4 § första stycket och 5 § första 
stycket). Konsekvenserna om en tillgång eller förbindelse slås ut ska analyseras 
och dokumenteras (5 § sjätte stycket). Av konsekvensanalyserna ska det framgå 
när företagens kontinuitetsplaner ska sättas i kraft (6 §).  

                                                 

5 Regelrådets yttrande N2008:05/2014/480 RR-2015-0030. 
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I den konsekvensutredning som togs fram i samband med meddelandet av 
driftsäkerhetsföreskrifterna beskrivs kraven och konsekvenserna för företag 
utförligt. Av konsekvensutredningen framgår att det för att fullgöra kraven 
enligt ovan krävs att företagen identifierar vilka kritiska verksamhetsdelar som 
företaget har. Med kritiska verksamhetsdelar avses ”del av verksamhet som är 
nödvändig för att kunna begränsa omfattande störningar eller avbrott i 
kommunikationsnät eller kommunikationstjänster”, med ”omfattande” avses 
störningar eller avbrott med allvarliga konsekvenser för nät och tjänsters 
tillgänglighet. En sådan analys ska visa vilka kritiska komponenter 
verksamheten har och redovisa hur länge företaget klarar sig utan dessa. 
Konsekvensanalysen ska i kombination med en kontinuitetsplan tillse att 
företagen har en förberedelse för omständigheter och händelser som inte kan 
förutses i en riskanalys. Kontinuitetsplanen ska visa hur länge verksamhetens 
ordinarie drift kan upprätthållas om den kritiska delen skulle bortfalla. 
Företagen ska därefter planera för vilka åtgärder som bör vidtas för att begränsa 
de negativa konsekvenserna av en förlorad tillgång och för att så snart som 
möjligt återställa verksamheten. Effekten av konsekvensanalys, kontinuitetsplan 
och handlingsplan är att företagen säkerställer att det finns resurser, 
befogenheter och dokumenterade tillvägagångssätt för hur organisationen ska 
agera om kritiska tillgångar eller förbindelser slås ut. Inom detta inryms att det 
ska finnas en tydlig organisation som kan verkställa kontinuitetsplanen samt 
vidarerapportera inom verksamheten.  

Mot bakgrund av de krav som redan uppställs genom 
driftsäkerhetsföreskrifterna bedömer PTS att kravet på fredstida planering för 
drift i höjd beredskap inte medför mer betungande krav än de som ställs i 
driftsäkerhetsföreskrifterna. Vad gäller kravet på fredstida planering för 
samverkan är även detta kravställt i driftsäkerhetsföreskrifterna då de personer 
som är verksamma inom ramen för en kontinuitetsplan sannolikt också är de 
personer som ska samverka i höjd beredskap. Det ska enligt 
driftsäkerhetsföreskrifterna finnas processer för hur vidarerapportering inom 
verksamheten ska gå till och därmed kan de myndigheter som behöver 
samverka med företagen få ta del av händelseutveckling och vidtagna åtgärder 
genom redan existerande kontinuitetsplaner.   

Som framgår ovan föreslår PTS att omgrupperingskravet tas bort. På grund av 
den extrema situation som en omgruppering till följd av ett direkt hot av 
markstrid innebär är det svårt att bedöma kostnadseffekten av att kravet tas 
bort. Planeringen inför en sådan omgruppering kommer att ha en kostnad som 
är proportionerlig till ambitionsnivån. En fullskalig beredskap att omgruppera 
skulle vara väldigt dyr att uppnå och upprätthålla. Å andra sidan finns det till 
följd av lokalsäkerhetsföreskrifter redan viss grundläggande beredskap. Det är 
inte troligt att företagen har tolkat det krav som nu tas bort som särskilt 
långtgående, varför dess borttagande inte torde generera några besparingar för 
företagen. 

Sammantaget bedömer PTS att kravet på fredstida planering inte bör ge 
upphov till några kostnader hos de berörda aktörerna då det till följd 
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avdriftsäkerhetsföreskrifterna redan finns krav för planering i alla relevanta 
hänseenden.  

Kraven avseende den fredstida organisationen är uppdelade dels i krav på att 
ha en organisation för verksamhet vid höjd beredskap (krav på organisation), dels 
krav på uppskov för krigsplacering (krav på att begära uppskov).  

Vad gäller kravet på organisation finns det även här mycket att utgå från vad 
gäller driftsäkerhetsföreskrifterna. Som framgår ovan ska det finnas en 
organisation som ska kunna återställa drift av kritiska funktioner, vilket i princip 
är vad en organisation som ska verka i höjd beredskap ska klara av. Även om 
organisationen ska ha möjlighet att lösa de problem som uppstår i höjd beredskap 
måste ansvaret formaliseras genom att personer i organisationen utnämns som 
ansvariga. Kontinuitetsplanerna kan därtill behöva uppdateras ur ett höjd 
beredskaps-perspektiv. Formalisering av ansvar och uppdatering av 
kontinuitetsplaner ur ett höjd beredskaps-perspektiv är krav som inte går att 
återfinna i driftsäkerhetsföreskrifterna. Kostnaden för att uppnå detta krav 
bedöms leda till vissa mindre kostnadsmässiga konsekvenser för företagen6.   

Vad gäller kravet på att begära uppskov föreslår PTS, som framgår ovan, att det 
tas bort. Kostnaden för att följa ett krav som inte går att följa anses inte gå att 
beräkna på ett tillförlitligt sätt.  

En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver 
de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

De aktuella föreskrifterna avser Sveriges fredstida planering för totalförsvarets 
behov av telekommunikation. Unionsrätten reglerar inte medlemsstaternas 
nationella totalförsvarsorganisation. De aktuella föreskrifterna kan därför inte 
anses gå utöver sådana skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen. Enligt PTS bedömning är de föreslagna föreskrifterna 
förenliga med gällande unionsrätt.  

Särskilda hänsyn vad gäller tidpunkten för ikraftträdande eller behov av 
speciella informationsinsatser 

Enligt PTS bedömning behöver ingen särskild hänsyn tas till tidpunkten för 
ikraftträdande. 

PTS bör kommunicera innehållet i de föreslagna ändringarna samt att de 
bestämmelser som nu meddelas kommer att ersättas av ett mer omfattande 
regelverk under kommande år.  

                                                 

6 Enligt konsekvensutredningen som upprättades inför meddelandet av driftsäkerhetsföreskrifterna lägger 
företagen årligen åtta timmar på kontinuitetsplanering till en kostnad om cirka 3 600 kronor. Det är rimligt 
att tro att företagens årliga arbete med kontinuitetsplanerna kommer dubbleras till en kostnad om 3 600 
kronor per företag. En engångskostnad kommer också att uppstå vid upprättandet av nya rutiner för 
kontinuitetsplanerna. Denna engångskostnad beräknas uppgå till 16 timmar eller 7 200 kronor. 
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Avseende om regleringen får effekter av betydelse för företagens 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 

Som framgår ovan kommer regleringen vad avser krav på den fredstida 
organisationen att medföra effekter av betydelse för företagen. 

Reglernas konsekvenser för företag 

Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken 
på företagen7 

Föreskrifterna gäller för samtliga tillhandahållare av allmänna kommunikations-
nät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Tillhanda-
hållarna är anmälda till PTS och utgörs idag av 521 olika företag.   

Det finns en stor variation när det gäller utbudet av olika typer av nät och 
tjänster. En del aktörer tillhandahåller telefoni i form av traditionell fast 
telefoni, ip-baserad telefoni eller mobiltelefoni. Andra tillhandahåller 
internetåtkomst via fiber eller via radiobaserade accessnät eller infrastruktur i 
form av svartfiber. De sistnämnda tillhandahållarna hanterar överhuvudtaget 
inte överföring av signaler. Ytterligare andra har som affärsidé att tillhandahålla 
drift och överföring av signaler, men äger inte infrastrukturen och 
tillhandahåller inte heller kommunikationstjänster till slutkunderna. Detta 
innebär att förutsättningarna och kraven för att uppnå driftsäkerhet eller 
förmåga i höjd beredskap varierar stort beroende på vilken typ av verksamhet 
den berörda tillhandahållaren bedriver.  

När det gäller marknadsandelar kan man konstatera att de fyra största 
tjänstetillhandahållarna har ungefär 80 procent av det totala antalet abonnenter 
på fasta samtalstjänster och omkring 96 procent av det totala antalet 
abonnenter på mobila samtals- och datatjänster. När det gäller internettjänster 
har de fem största tjänstetillhandahållarna sammantaget ca 85 procent av 
abonnenterna. Huvuddelen av abonnenterna på telefoni- och internettjänster 
återfinns således hos ett mycket litet antal tjänstetillhandahållare. Mot denna 
bakgrund, och med beaktande av totalförsvarets behov, bedömer PTS att 
främst stora och medelstora företag berörs av föreskriften.  

Med utgångspunkt i den årsomsättning som utgör grund för PTS avgiftsuttag 
kan det konstateras att 7 aktörer har över 1 miljard kronor i anmälningspliktig 
omsättning medan 25 aktörer har mer än 100 miljoner kronor men mindre än 1 
miljard kronor vardera. Resterande aktörer, 489 stycken, har mindre än 100 
miljoner vardera i anmälningspliktig omsättning.  

Som utgångspunkt för bedömningen av de kostnader som uppstår som en följd 
av föreskrifterna görs följande uppdelning baserad på anmälningspliktig 
omsättning: 

                                                 

7 Uppgifter om antalet aktörer, marknadsandelar och omsättning under denna rubrik är hämtad från 
rapporten Svensk telekommarknad 2017 http://www.statistik.pts.se/media/1315/svensk-
telekommarknad-2017.pdf. 
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Små tillhandahållare: mindre än 100 miljoner kronor i anmälningspliktig 
omsättning, 489 tillhandahållare 

Medelstora tillhandahållare: mindre än 1 miljard kronor men mer än 100 
miljoner kronor i anmälningspliktig omsättning, 25 tillhandahållare 

Stora tillhandahållare: mer än 1 miljard kronor i anmälningspliktig 
omsättning, 7 tillhandahållare 

 
Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen 
innebär för företagens administrativa kostnader 

De kostnader som uppstår bedöms inte vara nämnvärt betungande. Vissa 
administrativa engångskostnader kommer att uppstå. Vissa löpande kostnader 
kan också förväntas och torde vara jämt fördelade mellan administrativa 
kostnader och kostnader för att delta i utbildningar.8 

Förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den 
föreslagna regleringen 

Mot bakgrund av att de krav som föreslås redan finns i de betydligt utförligare 
driftsäkerhetsföreskrifterna bedömer inte PTS att företagen behöver vidta andra 
förändringar i verksamheten än de som nämns ovan.  

 
I vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för 
företagen 

Mot bakgrund av att de kostnader som drabbar företagen är små relativt deras 
storlek bedöms inte konkurrensförhållandena påverkas.  

 
Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen 

Regleringen bedöms inte påverka företagen i andra avseenden än de som 
beskrivs ovan.  

 
Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning. 

Mot bakgrund av att regleringen enbart förväntas träffa stora och medelstora 
företag bedöms ingen särskild hänsyn behöva tas till små företag vid reglernas 
utformning.  

                                                 

8 Som framgår av fotnot 4 beräknas kostnaderna uppgå till 7 200 kronor per företag i engångskostnad och 
3 600 kronor per företag i årlig kostnad. Sammantaget kommer engångskostnaderna för samtliga 35 stora 
och medelstora företag uppgå till 230 400 kronor. Denna kostnad kommer i sin helhet att vara 
administrativ. De årliga kostnaderna kommer sammantaget att uppgå till 115 200 kronor och torde vara 
jämt fördelade mellan administrativa kostnader och kostnader för att medverka i utbildningar. 


