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Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att kartlägga operatörers 

och tillståndsgivande aktörers erfarenheter av tillståndsprocesser för 

anläggning av bredband, inklusive processer för markavtal med offentliga 

aktörer. PTS ska med utgångspunkt i kartläggningen och i relation till berörd 

lagstiftning identifiera hur relevanta tillståndsprocesser, som påverkar fast 

och trådlös bredbandsutbyggnad, kan tydliggöras och förenklas i syfte att 

underlätta för berörda tillståndsgivare att ås tadkomma en effektivare 

handläggning. 

Regeringen uppdrar även åt PTS att mot bakgrund av plan- och bygglagens 

(2010:900) bestämmelser som påverkar elektroniska kommunikationer 

genomföra en förstudie med nulägesbeskrivning av hur behovet av 

infrastruktur för elektronisk kommunikation tillgodoses i samband med 

kommuners planering och byggande. Förstudien ska bl.a. inkludera hur 

planeringen av mastplatser kan göras mer ändamålsenlig i processen. I 

uppdraget ingår att göra en bedömning av vilka utmaningar som är 

förknippade med tillämpningen av lagstiftningen på området, hur 

genomförandet av utbyggnaden fungerar i praktiken samt vilken vägledning 

och vilka andra insatser som kan behövas för att skapa förutsättningar för en 

effektiv tillämpning av regelverket. 

Inom ramen för uppdraget ska PTS samråda med Boverket, Lantmäteriet, 
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Trafikverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. 

PTS får för uppdragets genomförande använda högst 500 000 kronor för att 

genomföra den del av uppdraget som utförs under 2017. Kostnaderna ska 

belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 2:4 

Informationsteknik och telekommunikation, anslagspost 1 -

Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen. Regeringen avser att 

återkomma om finansiering av den del av uppdraget som genomförs under 

2018, när riksdagen fattat beslut om budgetpropositionen för 2018. 

Uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning för hela uppdraget, ska 

redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 

2018. 

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen presenterade i Sverige helt uppkopplat 2025 - en 

bredbandsstrategi (dnr N2016/08008/D) ett antal strategiska områden där 

aktiviteter behövs för att skapa goda förutsättningar för en fortsatt snabb 

utbyggnad av både fast och mobilt bredband. 

Regeringens vision i bredbandsstrategin är ett helt uppkopplat Sverige. 

Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av 

grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället. Den 

utvecklingen har redan kommit långt. I framtiden kommer många av våra 

välfårdstjänster att bäras av den digitala infrastrukturen. 

En utgångspunkt i strategin är att bredbandsutbyggnaden behöver 

underlättas i områden som saknar tillgång till snabbt bredband och 

mobiltäckning genom snabbare och smidigare tillståndsprocesser inom 

områden som har relevans för bredbandsutbyggnaden. 

Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna ha översikts- och detaljplaner 

för kommuners planläggning av mark och vatten och om byggande. Då 

översikts- och detaljplanerna har stor betydelse för utbyggnaden av 

bredbandsinfrastruktur, innebär plan- och bygglagen därtill både en 

skyldighet att inkludera bredbandsinfrastruktur i översikts- och detaljplaner 

och en möjlighet att i detaljplanen reservera mark för ändamålet. 

För att öka förutsättningarna för en effektiv utbyggnad av både fast och 

mobil bredbandsinfrastruktur vill regeringen se över hur relevanta 
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tillståndsprocesser kan göras mer effektiva och hur befintligt regelverk 

tillämpas i praktiken. Detta mot bakgrund av att dagens tillståndsprocesser 

kan upplevas som komplicerade och tidskrävande, vilket kan påverka 

investeringsvilja och utbyggnadstakt i negativ riktning och då översikts- och 

detaljplanerna har stor betydelse för utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. 

PTS bör därför ges i uppdrag att analysera hur relevanta tillståndsprocesser 

kan tydliggöras och förenklas samt undersöka hur behovet av elektronisk 

kommunikation tillgodoses i samband med kommuners planering och 

byggande. 
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