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Post- och telestyrelsen
Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se
Besöksadress: Valhallavägen 117 A E-post: pts@pts.se

Vår referens: 21-1208

Tillsyn över skyldigheten att vidta skyddsåtgärder 
för sjökablar – Telenor Sverige AB (Telenor)

Saken
Planlagd tillsyn avseende skyldigheten att vidta skyddsåtgärder för sjökablar, nu fråga om 
avskrivning. 

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Bakgrund
Post- och telestyrelsen (PTS) deltar som representant för Sverige i flera internationella 
samarbeten om tillsyn och regelutveckling på telekomområdet. I ett sådant nordiskt 
samarbete har PTS tagit del av information om tillsyn av sjökablar i Norge och Finland. De 
norska och finska tillsynsinsatserna visade att det fanns brister i skyddet av sjökablar som 
terminerar inom de respektive ländernas jurisdiktion och då i synnerhet vad avser 
landningspunkter för sjökablar.

Mot denna bakgrund har PTS funnit skäl att undersöka hur Telenor säkerställer att bolagets 
sjökablar i Sverige är skyddade på ett tillfredsställande sätt i enlighet med kraven i lag och 
tillhörande föreskrifter.  
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Telenors uppgifter

Telenor har i tillsynsärendet inkommit med följande uppgifter till PTS:

- En riskanalys för sjökablar samt en beskrivning av hur processen för uppdatering av 
riskanalysen ser ut. 

- En redogörelse för de fel och avbrott Telenor har haft avseende sjökablar de senaste 
fem åren.

- Vid nyförläggning av sjökablar anammar Telenor riktlinjerna i Robust fiber.

Telenor har i sitt svar också angett att bolaget har utvärderat Robust fibers mall för riskanalys 
och kommit fram till att resultatet var samstämmigt med Telenors egen riskanalys.  

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska den som 
tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas 
ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och 
kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott.

Vilka åtgärder som tillhandahållare är skyldiga att vidta för att nå upp till en rimlig 
driftsäkerhetsnivå förtydligas i PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet (PTSFS 2015:2, nedan 
”föreskrifterna”).

Enligt 3 § i föreskrifterna ska tillhandahållarens driftsäkerhetsarbete bedrivas långsiktigt, 
kontinuerligt och systematiskt. Driftsäkerhetsarbetet ska omfatta såväl normala 
driftsförhållanden som extraordinära händelser. 

Föreskrifterna omfattar vidare krav på bl.a. riskanalyser (5 §) samt vidtagande av lämpliga 
skyddsåtgärder (9 §).

PTS bedömning

PTS konstaterar att Telenor har en dokumenterad riskanalys för sjökablar som uppdateras 
regelbundet och vid behov. Riskanalysen visar att Telenor har vidtagit grundläggande 
skyddsåtgärder för sjökablar. Bolaget anger även att de anammar riktlinjerna i Robust Fiber 
och aktivt använder dessa som en del av bolagets styrande dokument vid nyförläggning av 
fiberkabel (både sjö och land). Även Telenors redogörelse av tidigare avbrott ger en 
indikation på att bolagets skydd av sjökablar i dagsläget kan anses vara tillräckligt.
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Sammanfattningsvis har PTS vid granskningen inte kunnat finna några uppenbara brister i 
Telenors skydd av sjökablar. 

Det saknas därmed skäl att fortsätta tillsynen mot Telenor och ärendet ska därför avskrivas 
från vidare handläggning.

Beslutet har fattats av enhetschefen Anna Montelius. I ärendets slutliga handläggning har 
även handläggarna Karin Thomasson, Petra Nilsson och Anders Franzén (föredragande) 
deltagit.
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