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PTS har av Stockholms läns landsting ombetts att inkomma med synpunkter på 
”RUFS 2010”. 
 
PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – sektorsansvar – 
inom områdena post och elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta 
arbete skall PTS bland annat: 
 

 främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer 
enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation 

 verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för 
störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka 
för ökad krishanteringsförmåga 

 verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och elektronisk 
kommunikation under höjd beredskap, och stärka samhällets beredskap 
mot allvarliga störningar i näten för elektronisk kommunikation i fred 

 
Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det 
övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter. Regeringen har även år 2009 presenterat 
en Bredbandsstrategi. Målet i bredbandsstrategin är att 90 procent av 
befolkningen bör ha tillgång till 100 Mbit/s. Detta mål är även fastslaget i den 
digitala agendan. 
 
En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är 
en central infrastruktur som ligger till grund för många andra områden. En väl 
fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland 
annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer, vård 
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och omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social 
delaktighet. Av denna anledning anser vi även att it-infrastrukturen måste in i 
samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. Om inte it-
infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är 
beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna. Lagändringen i Plan- 
och bygglagen (PBL) från maj 2011, stärker även detta. 
 
PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och andra 
ledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till de operatörer och 
ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område att besvara remissen. I 
detta fall torde det vara lämpligt att kontakta Telia Sonera, Skanova, Tele2, 
Telenor, Tre, NET 1 samt Teracom. Även kommunen bör ha en förteckning 
över vilka ledningsägare som blir berörda. 
 
Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, 
”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka som är berörda ledningsägare kan 
en förfrågan skickas via https://www.ledningskollen.se/ 
 
PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr: 03-16005) till 
respektive länsstyrelse lämnat uppgifter om teleanläggningar som är att anse 
som riksintressen i enlighet 3 kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m 
 
Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka 
mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för 
radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande 
genomförs mellan vindkraftbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda 
av vindkrafts-etableringen för respektive område för att minimera 
störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med information om 
vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. 
 
 
PTS har inga ytterligare synpunkter. 
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