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Förord 

PTS arbetar på många sätt med att främja bredbandsutbyggnaden, vilket ger 
oss förutsättningar att nå målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. Vi vill alla i allt större omfattning ha bredband 
med mycket hög kapacitet, och samtidigt ha möjlighet att använda 
bredbandstjänster var som helst, när som helst. Ofta tänker vi på fiber när vi 
tänker på bredband, men väl utbyggda mobilnät är även de viktiga för att 
bredbandinfrastrukturen ska motsvara våra förväntningar på kapacitet och 
mobilitet. I vissa delar av Sverige, kan mobilnäten dessutom vara den enda 
möjligheten till att få bredbandstjänster.  

Ett av PTS viktigaste redskap i främjandearbete är att underlätta samverkan 
kring bredbandsutbyggnad. Många frågor kan få sina svar genom att företag, 
myndigheter och organisationer möts för att tillsammans identifiera hinder och 
hitta lösningar på dessa. Den här rapporten understryker hur viktigt det är att 
samverka för att lösa problem. Att hitta snabbare och enklare sätt att dra fram 
elanslutning till en nyetablerad mobilmast kan vara den faktor som avgör ett 
investeringsbeslut. Särskilt i områden där det inte är uppenbart att det är 
kommersiellt motiverat att investera.  

Genom den här rapporten vill PTS främja samverkan mellan 
mobilnätsoperatörer, elnätsföretag, länsstyrelser och andra myndigheter när det 
gäller elanslutning till mobilmaster. Vi hoppas att våra förslag ska leda till att 
utbyggnaden av mobilnät sker snabbare i de områden där den bäst behövs.  

Göran Marby 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 

I olika sammanhang har mobilnätsoperatörer uppmärksammat att det tar lång 
tid vid nyetablering av mobilmaster1. I de sammanhangen har 
mobilnätsoperatörerna bland annat uppmärksammat att det är långa ledtider 
hos myndigheter och elnätsföretag. De har även lyft att de saknar information 
om vad som sker under arbetets gång hos elnätsföretagen och hos 
myndigheterna. Post- och telestyrelsen (PTS) har på initiativ från 
Bredbandsforum2 skrivit denna rapport med syftet att göra en genomlysning av 
problemen i processen och lämna förslag till åtgärder. 

Problemen är kopplade till behovet av nya mobilmaster i glest bebyggda 
områden, särskilt i de norra delarna av Sverige. Framför allt i samband med 
den utbyggnad som sker just nu i 800 MHz-bandet. Framöver kan behovet av 
att etablera fler master för mobilnäten bli större i icke tätbebyggda områden. I 
slutet av 2016 är det planerat att frekvenser i 700 MHz-bandet ska auktioneras 
ut av PTS. PTS kommer i dessa att ställa täckningskrav för att täcka de luckor i 
mobiltäckningen som finns framför allt i norra Sverige.  

Processen att etablera en mobilmast är lång, relativt komplicerad och 
involverar åtskilliga aktörer, inte minst myndigheter. PTS konstaterar att det i 
processen finns betydande utrymme till effektiviseringar. Förutsättningen för 
att uppnå dessa effektiviseringar är i samtliga väsentliga fall en ökad samverkan 
mellan mobilnätsoperatörer och elnätsföretag. Men även med länsstyrelser och 
kommuner. 

En brist i processen med att etablera en mobilmast är att den består av två 
bygglovsprocesser som inte är synkroniserade sinsemellan. En som drivs av 
mobilnätsoperatören och en som drivs av elnätsföretaget. Elnätsföretagen 
inleder sina bygglovsprocesser först efter att mobilnätsoperatörernas 
bygglovsprocess är klar och efter att de skickat in en slutbeställning för 
elanslutning. Den enskilt viktigaste åtgärden för att korta ned ledtiderna för 
anslutning av el är att få mobilnätsoperatörernas och elnätsföretagens 
bygglovsprocesser att i stort utföras samtidigt.  

Bygglovsprocessen, som framför allt involverar kommuner och länsstyrelser, 
kan vara komplicerad. Speciellt i de fall då etableringen av mobilmasten och 
dragningen av elkablar ska ske i natur- och kulturskyddade miljöer. Eftersom 
gällande regelverk ofta är otydligt, kan det vara svårt för kommuner och 
länsstyrelser att bedöma det enskilda fallet. Dessutom är olika instanser inom 
både kommuner respektive länsstyrelser involverade. 

Eftersom de båda bygglovsprocesserna inte sker samtidigt, så saknas ofta en 
tydlig koppling hos länsstyrelserna mellan det ärende som inkommer i 

                                                 
1 Med mobilmast avses i den här texten dels en mobilmast, dels sådan omkringliggande utrustning som 
kräver bygglov, framför allt teknikbodar. 
2 Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi. Forumet främjar samverkan kring 
bredbandsutbyggnad genom att företag, myndigheter och organisationer tillsammans identifiera hinder 
och hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet. 
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samband med prövningen av mobilmasten och ärendet om att ansluta el till 
samma mast. De båda ansökningarna kommer inte in till samma instans och 
samma handläggare hos länsstyrelserna. Det skulle finnas en vinst i att 
handlägga de båda ärendena som ett, eller att de i vart fall sammankopplas. 

Mobilnätsoperatörens etablering av mast måste även genomgå 
hinderprövningar för höga objekt hos både Luftfartsverket och 
Försvarsmakten. Ett problem ligger i att totalförsvarets riksintressen inte kan 
redovisas öppet, vilket gör det omöjligt att på förhand ta hänsyn till dem och 
ett avslag blir svårt att förutse.  

Något som också kan försvåra etableringen av en mobilmast är om 
elnätsföretaget eller mobilnätsoperatören inte kommer överens med 
markägare. Om Lantmäteriet dessutom behöver besluta om att upplåta 
ledningsrätt till en ledningshavare kan det ta lång tid. 

PTS föreslår till Bredbandsforum ett antal åtgärder för att förbättra situationen 
och förkorta ledtiderna vid etablering av nya mobilmaster. Som förutsättning 
för samtliga åtgärder ligger en ökad samverkan och dialog mellan 
mobilnätsoperatörerna och elnätsföretagen och i vissa fall även en samverkan 
med kommuner och länsstyrelser. 

En arbetsgrupp bör tillsättas och få i uppdrag att fördjupa och 
konkretisera förslagen till åtgärder. Möjliga deltagare i arbetsgruppen kan 
vara representanter från branschorganen IT&Telekomföretagen och Svensk 
Energi, mobilnätsoperatörer och elnätsföretag. I arbetet med vissa 
problemområden är det lämpligt att även länsstyrelser och kommuner, de 
senare eventuellt genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), finns 
representerade i arbetsgruppen. Arbetsformerna, vem som deltar och under 
vems ledning arbetet kan genomföras, behöver diskuteras exempelvis inom 
ramen för Bredbandsforum. 

Genom att komma överens om gemensamma förhållningssätt för 
samverkan ges tydligare spelregler för alla. Problematiken med en 
bristande kommunikation och samverkan mellan mobilnätsoperatörer och 
elnätsföretag är likartad i de flesta fall. Det kan därför vara lämpligt att 
arbetsgruppen tar fram förslag på ett antal gemensamma förhållningssätt för 
samverkan för att hantera den mer vardagliga relationen och 
kommunikationen. 

Projekteringsavtal, den viktigaste åtgärden för en betydligt snabbare 
hantering. En viktig åtgärd är att parterna i ett tidigt stadium ingår ett 
projekteringsavtal, det vill säga en slags preliminärbeställning av en elanslutning. 
Ett sådant avtal skulle reglera elnätsföretagets samtliga förarbeten inför en 
elanslutning till en mobilmast. Det innefattar att ta fram bygglov och alla 
tillstånd, samt ta fram en teknisk lösning för arbetet. Avtalet skulle även kunna 
reglera möjligheten att samförlägga elkablar och fiber och elnätsföretagens 
beställningar av utrustning för elinstallationerna. Parterna måste komma 
överens om hur de ska hantera den ökade risk i form av kostnader som 
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uppkommer när elnätsföretagen inleder sitt arbete trots att det ännu inte finns 
bygglov och nödvändiga tillstånd för en mast. Den vinst som 
mobilnätsoperatöreren får är att tiden för att få en mobilmast i funktion kortas 
betydligt i och med att de båda bygglovsprocesserna kan genomföras samtidigt. 

Bredbandskoordinatorerna, en sammanhållande länk i regionala 
mastplaneringsmöten. En samverkan mellan mobilnätsoperatörerer, 
elnätsföretag, länsstyrelser och kommuner behöver skapas. 
Bredbandskoordinatorerna skulle kunna ha en samordnande roll. De frågor 
som behöver hanteras utgår från behovet av att minska risken för 
förgävesplanering (det vill säga att planering sker i onödan), öka förutsägbarheten 
och minska tidsåtgången i bygglovs- och tillståndsprocessen. Bland annat 
behövs regionala mastplaneringsmöten med berörda aktörer för att utifrån ett 
helhetstänk och i ett tidigt stadium diskutera flera och kanske alternativa 
mastplaceringar samtidigt. Det skulle även göra det möjligt för länsstyrelsen att 
koppla de olika frågorna som hör till samma mobilmast till ett gemensamt 
ärende.  

Mobilmastkollen kan minska risken för förgävesplanering och skyndar 
på planeringsprocessen. En potentiellt framkomlig väg för att minska risken 
för förgävesplanering, underlätta arbetet i den gemensamma mastplaneringen, 
men även skynda på bygglovs- och tillståndsprocesserna, skulle kunna vara att 
parterna samlas kring ett webbaserat kartverktyg. Funktionen skulle bygga på 
att mobilnätsoperatörerna lägger in positionerna för sina planerade 
mobilmaster i ett kartverktyg. Kommuner och länsstyrelser kan då i ett tidigt 
skede göra preliminära bedömningar av platsens lämplighet och den kan vara 
ett verktyg i regionala mastplaneringmöten. Den skulle även kunna ge 
elnätsföretag access till uppdaterad och exakt lokalisering för föreslagna 
mobilmaster inför deras arbete. Flera frågor behöver besvaras i samband med 
ett arbete med att ta fram Mobilmastkollen. Bland annat kostnader, möjliga 
effekter, ansvarfrågor, juridiska frågor, behov av säkerhetsskydd och 
kopplingar till andra arbeten med webbaserade kartverktyg.  
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Uppdraget 

Mobilnätsoperatörer har i olika sammanhang uppmärksammat att det tar lång 
tid att ansluta el vid nyetablering av mobilmaster3. Bland annat har synpunkter 
om problem kommit fram vid de så kallade regionala dialogmötena4 som hölls 
med berörda aktörer under framför allt 2014. Post- och telestyrelsen (PTS) har 
i sin rapport Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för 
utbyggnaden av mobilnät5, sammanställt de synpunkter som kom fram. Syftet med 
den rapporten var dock inte att ge en sammanhållen bild av situationen eller 
hur problemen bör hanteras för att processen för att ansluta el till mobilmaster 
ska bli effektivare.  

Flertalet av de hinder som lyftes under dialogmötena avseende anslutning av el 
till mobilmaster har handlat om långa ledtider hos myndigheter och 
elnätsföretag, men även att mobilnätsoperatörerna saknar information om vad 
som sker under arbetet gång hos elnätsföretagen och hos involverade 
myndigheter.  

Med utgångspunkt i det som kom fram i dialogmötena, lade Bredbandsforums 
kansli i oktober 2015 fram ett förslag om en arbetsgrupp till forumets 
styrgrupp. Arbetsgruppen föreslogs få i uppgift att främja en samverkan mellan 
mobilnätsoperatörer och elnätsföretag samt ta fram en lägesbild som beskriver 
situationen vid anslutning av el till mobilmaster och utifrån denna föreslå 
konkreta förbättringsåtgärder. PTS åtog sig att genomföra uppgiften som en 
utredning. Utredningen ska ses som grund till ett fortsatt arbete för att ta fram 
konkreta åtgärder. 

I uppdragsbeskrivningen sammanfattas de uppmärksammade hindren med att 
det finns en frustration från två håll som synes bottna i att olika aktörer med 
delvis motstridiga intressen pratar förbi varandra. De problem som detta 
medför i fråga om bredbandstillgång är att de hushåll och företag med störst 
behov av förbättrad täckning och kapacitet får vänta ännu längre på en bra 
bredbandsanslutning. 

Syftet med uppdraget är att det i förlängningen ska bidra till en ökad 
samverkan mellan elnätsföretag och mobilnätsoperatörer samt att 
förbättringsmöjligheter i processen för elanslutning har identifierats och 
påtalats.  
                                                 
3 Med mobilmast avses i den här texten dels en mobilmast, dels sådan omkringliggande utrustning som 
kräver bygglov, framför allt teknikbodar. 
4 Dialogmötena ingick i ett tidigare regeringsuppdrag till PTS och syftade till att diskutera samverkan för 
fortsatt utbyggnad av mobilnät. Deltagare var regionala och lokala aktörer samt operatörer och andra 
intressenter. 
5 PTS-ER-2015:18, 27 april 2015. 
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PTS rapport Utmaningar vid elanslutning i samband med nyetablering av mobilmaster är 
myndighetens återrapportering och ska ses som en del i att förverkliga 
regeringens bredbandsstrategi och att målen i strategin uppnås.  

De förslag på åtgärder som presenteras i rapporten är Post- och telestyrelsens. 
Rapporten görs tillgänglig för diskussion i samband med att den presenteras 
för Bredbandsforums styrgruppsmöte den 18 februari 2016. 

1.2 Avgränsningar 

Fokus för den här rapporten har framför allt varit att tydliggöra 
etableringsprocessen för en mobilmast och anslutning av el till denna. Men 
även att ge förslag till åtgärder för att korta ledtiderna för etableringen. Det bör 
dock poängteras att denna rapports förslag till åtgärder endast är översiktligt 
presenterade och behöver konkretiseras och utvärderas i ett påföljande arbete. 
I ett sådant arbete fordras ett aktivt deltagande från de parter som är direkt 
börda av de i rapporten redovisade utmaningarna.  

Mobilnätsoperatörens process för att dra fram fiber till mobilmasten liknar 
visserligen den som elnätsföretagen har för att dra fram el, men har inte 
analyserats specifikt i denna rapport. Dock bör slutsatser relevanta för 
processen för fiberdragning kunna dras ur det som redogörs i denna rapport 
för anslutning av el. I rapporten tas dock upp möjligheten till samförläggning 
av fiber och elkablar. 

1.3 Genomförande 

PTS har framför allt inhämtat kunskap genom intervjuer med 
mobilnätsoperatörer och elnätsföretag. Intervjuer har även genomförts med 
Länsstyrelsen i Dalarnas län och med branschorganisationen Svensk Energi (se 
listan över de organisationer som intervjuats i slutet av rapporten). PTS rapport 
Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av 
mobilnät (se ovan) ligger även den till grund för kunskapen om hinder som är 
kopplat till att ansluta el till mobilmaster. Utöver det har information tillgänglig 
via berörda myndigheters webbsidor använts.  
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2 Utmaningar i nuvarande processer 
och deras konsekvenser 

2.1 Huvudorsaken till problemen – två parter som inte 

når varandra i dialog och som därför sällan förstår 
varandras verkligheter 

I processen med att etablera en mobilmast, och i det ingår att ansluta el till 
denna mast, finns goda möjligheter till effektiviseringar. Processen att etablera 
en mobilmast är lång, relativt komplicerad och involverar åtskilliga aktörer, inte 
minst myndigheter. Längs med hela processvägen finns som sagt möjligheter 
till effektiviseringar som kan ge tidsreduceringar, samhällsekonomiska vinster 
och inte minst minskad frustration bland de som berörs. Det finns framför allt 
en enskild förutsättning som initialt behöver skapas och som i sin tur kan leda 
till att förändringar i processen uppnås, både i sin helhet som i dess delar: 
parterna måste börja tala med varandra. De måste etablera en samverkan och 
ett samarbete.    

En mobilnätsoperatör beskriver sin kontakt med ett av elnätsföretagen som 
om de enbart betraktas som ett ärendenummer. De genomför en elförfrågan 
på en webbsida, men får ingen tydlig bekräftelse tillbaka. För att få en referens 
så måste mobilnätsoperatören själv ringa elnätsföretaget, det räcker inte med 
att de skicka in en fråga om det via mejl. De upplever det som om de inte vet 
vad som händer längs med vägen och att de själva måste ligga på för att något 
ska ske. Denna beskrivning är naturligtvis inte representativ för alla relationer 
mellan mobilnätsoperatörerna och elnätsföretagen. Men det finns tillfällen då 
det har fungerat på det här eller liknande sätt.  

Flera elnätsföretag beskriver i mångt och mycket relationen med 
mobilnätsoperatörerna på ett motsvarande vis. ”Mobilnätsoperatören skickar 
in en elförfrågan och därefter så hör man inget alls från dem. Ofta kan det 
dröja mer än ett år innan det kommer in en slutlig beställning av el.” Vid det 
laget kan det vara svårt för elnätsföretaget att hitta tillbaka till den ursprungliga 
offerten. I vissa fall kan ärendet ha lagts ned på grund av inaktivitet. När tillslut 
mobilnätsoperatören återkommer med sin slutbeställning, behöver 
elnätsföretaget öppna ett nytt ärende. Men då har man förlorat kontinuiteten. 
Elnätsföretagen har även uppmärksammat att det ofta är konsulter eller 
underleverantörer som arbetar med elfrågan hos mobilnätsoperatörerna, att det 
ofta inte är samma person som de har att göra med under arbetets gång, vilket 
de menar försvårar en diskussion mellan parterna (här bör dock nämnas att det 
verkar vara få elnätsföretag som själva har en och samma person som följer ett 
ärende hela vägen).  
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Från elnätsföretagens sida saknar man även att bli informerad av 
mobilnätsoperatörerna om utvecklingen i deras arbete med 
bygglovsprocesserna. Ett elnätsföretag säger att de kan få in en slutlig 
beställning först när mobilnätsoperatörerna börjar etablera mobilmasten. De 
tycker att de då blir lite tagna på sängen. Samtidigt menar mobilnäts-
operatörerna att elnätsföretagen inte inleder något arbete innan det finns en 
etablerad mobilmast, dvs. att där finns fundament och bod dit de kan dra el.  

De här beskrivningarna ger en bild av två sidor som ofta inte når varandra i 
dialog och som därför får svårt att förstå varandras verkligheter och de 
förutsättningar som respektive part arbetar under. Eftersom antalet aktörer är 
så pass många, så ser naturligtvis relationerna mellan mobilnätsoperatörerna 
och elnätsföretagen ut på olika sätt. Det finns exempel på att parterna har 
etablerat en god relation, att de har utpekade kontaktpersoner och att de har 
upprättat en dialog. I dessa fall har det fört med sig att man har ökat sina 
respektive förståelser för den andres arbete och de svårigheter som det innebär 
att etablera en mobilmast respektive att ansluta el till denna. Detta förefaller 
dock inte vara det vanliga och trots den förbättrade dialogen verkar det inte ha 
lett fram till konkreta förändringar i etableringsprocesserna. Dessa verkar se i 
stort likadana ut oavsett vilka relationer man byggt upp. 

2.2 Utmaningarna är mest påtagliga norr om Dalälven 
och om inget görs blir de än större av 
yttäckningsvillkoren i tillstånden för 700 MHz-

banden 

Både på elsidan som på mobilsidan finns som sagt många aktörer. Enligt 
Svensk Energi så finns det 160 elnätsföretag6 av olika storlek som äger elnäten i 
Sverige. Antalet mobilnätsoperatörer däremot är inte fler än fem stycken. 
Utöver det har flera av dessa fem mobilnätsoperatörer, i olika konstellationer, 
gemensamma bolag som bygger och äger mobilnät. Mobilnätsoperatörerna 
skiljer sig sinsemellan åt på flera sätt. I det här sammanhanget är skillnaderna 
betydelsefulla framför allt i det att det är två av mobilnätsoperatörerna som just 
nu har fokus på att bygga ut sina mobilnät i mer glest bebyggda områden, 
särskilt i de norra delarna av Sverige, norr om Dalälven, medan två andra 
mobiloperatörer redan sedan tidigare är så etablerade på dessa platser att de 
därför inte behöver bygga fler master där just nu. Ytterligare en av 
mobilnätsoperatörerna har fokus på mer tätbebyggda områden och de har 
därför inte samma behov av att nyetablera master i glest bebyggda områden. 
Eftersom det är just vid utbyggnad i glest bebyggda områden som problem 
med elanslutningar till nyetablerade mobilmaster är som störst, så är det med 

                                                 
6 Varje företag har inom sitt geografiska område ensamrätt att distribuera el till kunderna. 
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andra ord endast ett par mobilnätsoperatörer som i större utstäckning berörs 
av en bristfälligt fungerande etableringsprocess. Problemen med att det tar lång 
tid att få el till nya mobilmastser ska dock inte ses isolerade till den utbyggnad 
av mobilnät som sker just nu och som i mycket är kopplad till operatörernas 
tillståndsvillkor i framför allt 800 MHz-bandet. Framöver kommer efterfrågan 
på tillgänglighet till mobilnät var som helst och när som helst bli allt mer påtaglig, 
och då kan behovet av att etablera fler master för mobilnäten bli allt större i 
icke tätbebyggda områden. I slutet av 2016 är det planerat att frekvenser i 700 
MHz-bandet ska auktioneras ut av Post- och telestyrelsen (PTS). Villkoren för 
dessa tillstånd är ännu inte slutligt fastställda, men PTS kommer att ställa 
täckningskrav för ett av dessa tillstånd för att täcka de luckor i mobiltäckningen 
som finns framför allt i norra Sverige. Med andra ord, behovet för 
mobilnätsoperatörerna att etablera ytterligare master i glest bebyggda områden 
kommer troligen bli mer trängande inom en överskådlig tid och därmed så är 
behovet av att komma till rätta med hindren i etableringsprocessen av stor vikt.  

2.3 De två bygglovsprocesserna utförs efter varandra 

istället för samtidigt och tidsförlusten blir stor 

Efter att elnätsföretaget lämnat sin eloffert följer två efter varandra bygglovs- 
och tillståndsprocesser som båda involverar kommuner, länsstyrelse och ett 
antal andra myndigheter.  

En tydlig brist i processen med att etablera en mobilmast är att vi ofta inte har 
att göra med en sammanhängande och gemensam process, utan snarare två 
processer som i stort inte är synkroniserade sinsemellan. En som drivs av 
mobilnätsoperatören och en som drivs av elnätsföretaget. Och när de inte är 
synkroniserade med varandra, så tvingas de två processerna att utföras seriellt i 
stället för parallellt. De båda processerna möts formellt vid några ställen i form 
av en elförfrågan, en offert, en slutlig beställning av el, en leverans och en 
räkning. Och i många fall så sker dessa ”möten” i processen utan en direkt 
personlig kontakt eller dialog. I just det att processerna hanteras seriellt efter 
varandra ligger den största tidsförlusten. Om parterna kan lösa ut denna brist i 
process så uppnås troligen huvuddelen av möjliga tidsbesparingar.  
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Processen inleds vanligen med att mobilnätsoperatöreren lokaliserar en plats 
för en mobilmast och att de därefter tar kontakt med markägare för att få 
tillstånd att bygga på platsen. När de får en positiv signaler från markägaren, 
gör mobilnätsoperatören en elförfrågan till elnätföretaget och får då en eloffert 
som, beroende på vilket elnätsföretag det är, gäller mellan en till sex månader. 
Elnätsföretagen ser mobilnätsoperatörerna som vilken kund som helst. De har 
inte några särskilda rutiner för deras elförfrågningar. Elofferten är vanligen en 
skrivbordsprodukt. Elnätsföretagen inleder den verkliga planeringen av 
alanslutningen först efter att mobilnätsoperatörens bygglovsprocess är klar och 
efter att de skickat in en slutbeställning för el. Det kan inkludera att 
elnätsföretaget åker ut i fält för att rekognosera. I och med det kan 
förutsättningarna förändras helt.  

Men redan innan mobilnätsoperatören kommit så långt att en elförfrågan 
skickas till elnätsföretaget, ser flera mobilnätsoperatörer hinder i att 
planeringen för en mobilmast sker i avsaknad av adekvata underlag, exempelvis 
i form av infrastrukturkartor för el. Det de saknar är tillgänglig information om 
var elkablar finns dragna och vilken operatör som äger infrastrukturen. Att ha 
kunskap om vilken infrastruktur som finns i närheten av en planerad 
mobilmast anser mobilnätsoperatören skulle underlätta deras planering och 
kostnadsbedömning.  

Samtidigt kan den här typen av information vara känslig för elnätsföretagen att 
lämna ut. I alla fall så sker det inte. Enligt elnätsföretagen så skulle troligen 
sådan information inte heller utgöra den hjälp som mobilnätsoperatörerna 

Processkarta – elanslutning vid nyetablering av mobilmast – befintligt läge 2015/16  

Källa: PTS, 2016 
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hoppas på. De menar att det skulle vara svårt för en mobilnätsoperatör att 
utifrån underlagen göra bedömningen själva. Att det finns ett elskåp som ligger 
bra till i förhållande till en tänkt mobilmast, innebär inte att det skåpet är den 
bästa utgångspunkten vid en elanslutning. Även planerade anslutningar av el i 
närheten, men för andra ändamål, kan inverka på hur en elanslutning till en 
mast ska utföras. 

2.4 Otydliga regelverk ger minskad möjlighet till 
helhetssyn i myndigheternas bedömning av olika 

intressen – det kan därför ta ett år att få bygglov 

Ur länsstyrelsens perspektiv upplevs det som att mobilnätsoperatörerna inleder 
sitt arbete med att hitta lämpliga platser för sina master allt för sent och inte 
tillräckligt samordnat med berörda myndigheter så som länsstyrelser och 
kommuner. Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län, som engagerat sig i denna 
fråga, har mobilnätsoperatörerna viss förståelse för vilka hinder som kan 
finnas, men deras insikt i hur en plats lämplighet bedöms är ofta otillräckligt 
djup för att de alltid ska hamna rätt. Det kan leda till att mobilnätsoperatörerna 
lägger ner lite för mycket arbete på mastplanering för platser där de inte 
kommer att få tillstånd, så kallad förgävesplanering7. Bland annat behövs en 
djupare kunskap om Natura 2000-områden8. 

En komplicerande faktor i detta sammanhang är att synen på en plats 
lämplighet för en mast kan skilja sig åt mellan olika administrativa delar inom 
både kommuner som länsstyrelser. Vissa instanser inom respektive kommun 
och länsstyrelse kan ha en positiv inställning till byggnation av en mobilmast, 
medan andra delar av myndigheterna har en annan syn på samma plats. Detta 
har även uppmärksammats av flera mobilnätsoperatörer som upplever 
länsstyrelserna och kommunerna som osynkroniserade i sin syn på lämpliga 
platser för en mobilmast. 

För närvarande pågår en översyn av hushållningsbestämmelserna, det vill säga 
de regelverk som styr hur områden av allmänt intresse ska beaktas vid 
planering av och beslut om mark- och vattenanvändning. Det handlar alltså om 
hur dessa intressen skyddas särskilt genom att staten kan ingripa i planerings- 
och beslutsprocesserna. Bland annat ska kommuner i sina översiktsplaner, 
enligt gällande regelverk, visa hur hänsynen till allmänna intressen ska 
tillgodoses vid kommande beslut om användningen av mark- och 
vattenområden. Regeringen beslutade den 19 december 2013 att tillkalla en 

                                                 
7 Det vill säga att genomförd planering inte leder till ett genomförande eftersom det hindras av regelverk. 
8 Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Syftet är att värna om livsmiljöer och arter 
som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Sverige har ca 4 000 Natura 2000-
områden. Bland annat finns sådana områden i den svenska fjällvärlden. 
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särskild utredare med uppdrag9 att göra en översyn av 3 kap. miljöbalken och 
relevanta delar av 4 kap. miljöbalken. Utredningen, den så kallade 
Riksintresseutredningen, överlämnade sitt slutbetänkande10 i december 2015. 
PTS rapport om el till mobilmaster kommer inte att fördjupa sig i de förslag 
som lämnas av utredaren. Vi vill dock här uppmärksamma läsaren på att 
myndigheternas respektive roller i och hantering av dessa frågor, relevanta i 
samband med bygglov för mobilmaster, kan komma att ändras på viss sikt. 

Mobilnätsoperatörernas bygglov och tillstånd handlar om att få bygga en 
fristående mast och en eller flera teknikbodar. I kommunens bygglovshantering 
ingår att genomföra ett samråd med länsstyrelsen. I vissa fall, i naturskyddade 
områden, gäller särskilda regler där det behövs tillstånd eller undantag från 
länsstyrelsen. Att få bygglov kan, enligt mobilnätsoperatörerna, ta mellan tre 
och tolv månader. För helt nya mobilmaster, som det handlar om här, kan det 
ofta ta ett år. Det är inte ovanligt att byggloven drar ut på tiden och i sådana 
fall efterlyser mobilnätsoperatören mer underhandsinformation om det som 
pågår hos kommunen. I dag brister kommunerna ofta, enligt flera 
mobilnätsoperatörer, i att löpande återkoppla om varför byggloven blir 
försenade.  

Antalet kommuner är många i Sverige, 290 stycken, och deras sätt att hantera 
bygglov skiljer sig åt. Flera mobilnätsoperatörer menar att små kommuner inte 
alltid är säkra på hur de ska hantera bygglovsfrågan vid byggnation av master, 
att de helt enkelt inte alltid har en tydlig praxis för sina respektive 
bygglovsprocesser. Motsvarande menar dessa mobilnätsoperatörer gäller 
länsstyrelserna och deras tillståndsprocesser. Det finns exempel där kommunen 
gett avslag på ett bygglov, men när mobilnätsoperatören överklagat hos 
länsstyrelsen, så har de fått rätt. I andra fall har de fått bygglov, men fått avslag 
hos länsstyrelsen efter att bygglovet har överklagats av någon. Vid påföljande 
prövning i Mark- och miljödomstolen har dock mobilnätsoperatören åter fått 
rätt. Med andra ord, menar mobilnätsoperatörerna, verkar det inte alltid finnas 
en tydlig linje hos vare sig kommuner eller länsstyrelser, i avvägningen mellan 
olika intressen och mellan olika samhällsnyttor. Här menar 
mobilnätsoperatörerna att det behöver utvecklas mer praxis för hur kommuner 
och länsstyrelser ska uppnå en god avvägning mellan olika intressen. En 
mobilnätsoperatör menar att det ofta kan vara så att domstolen ser annorlunda 
på förhållandet mellan olika samhällsnyttor än vad länsstyrelserna gör och att 
domstolen oftare tycker att nyttan med telefoni väger tyngre än flera andra 
nyttor. Sådana skillnader i synsätt borde, menar mobilnätsoperatörerna, kunna 
överbryggas. 

                                                 
9 Dir. 2013:126. 
10 Planering och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (SOU 2015:99). 



Utmaningar vid elanslutning i samband med nyetablering av mobilmaster 

  

Post- och telestyrelsen 16 
 

Åter bör man här koppla an till utredningen Planering och beslut för hållbar 
utveckling, Miljöbalkens hushållningsbestämmelser, Slutbetänkande av 
Riksintresseutredningen och de otydligheter som man där pekar på: 

”När det saknas ställningstaganden i [kommunens] översiktsplanen om hur 
allmänna intressen, bl.a. riksintressen bör beaktas vid beslut om användningen 
av mark- och vattenområden måste sådana överväganden ske i det enskilda 
ärendet. Det minskar möjligheten till helhetssyn i bedömningen, och är en 
process som när det gäller områden av riksintresse kan vara både långdragen 
och kostsam eftersom det ofta behövs ytterligare utredning för bedömningen av 
ifall åtgärden kan innebära påtaglig skada eller motsvarande för intresset. Ofta 
kan inte heller länsstyrelsen i sådana fall lämna klara besked om den kommer 
att ingripa i ärendet förrän sent i processen vilket ökar risken för s.k. 
förgävesplanering. Vid överklagande kvarstår dessa tveksamheter angående 
bestämmelsernas tillämpning, och prövningen avser ofta bedömning av påtaglig 
skada eller motsvarande.” 

”Systemet för hushållning med mark och vatten har ett regelverk som är 
splittrat på flera lagar och svåröverskådligt, vilket också bidrar till otydlighet 
och oklarheter vid tillämpningen.” 

Med andra ord, det är svårt för kommuner och länsstyrelser att bedöma det 
enskilda fallet, och, vilket påpekats tidigare i denna text, så är olika instanser 
inom både kommuner och länsstyrelser involverade. Att de har olika 
ansvarsområden och olika regelverk att förhålla sig till påverkar ofta deras syn 
på hur byggnationen av en mast inverkar i exempelvis ett naturskyddat område. 

Alla ärenden måste dock anmälas till länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken och i de fall det handlar om en bygglovspliktig fråga så är det 
kommunen som ansvarar för att hantera samrådet med länsstyrelsen. Framför 
allt är det tre områden som länsstyrelsen bedömer: 

 Kultur: Här handlar det om landskapsbilder och k-märkta miljöer och 
byggnader. De kan även handla om fornlämningar. I fjällvärlden kan 
det vara fråga om samelämningar, ofta gamla bosättningar.  

 Miljö: Här handlar det om arter och miljöer som ska bevaras. 
Exempelvis att en viss lav endast finns på en viss sluttning och därför 
ska skyddas. 

 Fiske: Här är det frågan om att man behöver ta särskild hänsyn vid 
elanslutningar så att man exempelvis inte, då man behöver korsa bäckar 
eller vattendrag, förstör vattenflöden eller grumlar upp vatten. Vissa 
vattendrag kan av olika skäl vara känsliga och störningar kan leda till 
problem för de djur som finns i vattendraget. 
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I de fall där länsstyrelsen inte har något att erinra går samråden fort. I andra 
mer komplicerade fall kan det ta lång tid. Även kommunerna har motsvarande 
situation i samband med bygglov. De behöver exempelvis ta hänsyn till 
detaljplaner och översiktsplaner.  

Nämnas i det härsammanhanget bör även det pågående arbete som Boverket 
genomför enligt regeringsuppdrag om att samordna riksintressemyndigheternas 
arbete. En svårighet i dag för kommuner och länsstyrelser är att 
riksintressemyndigheterna i många fall har bristfälliga beskrivningar av sina 
riksintressen, vilket värde ett riksintresse har och vilken skada som olika andra 
användningar kan ge på dessa riksintressen. Enligt Riksrevisionens rapport som 
analyserar statens hantering av riksintressen, anser många kommuner att även 
länsstyrelserna brister i sitt arbete med att ompröva och förtydliga 
riksintressemyndigheternas beskrivningar av riksintressen, inklusive vad som 
skulle kunna innebära påtaglig skada.11 Kommunerna anser att länsstyrelserna i 
större utsträckning fokuserar på att sammanställa och lämna över 
sektorsmyndigheternas underlag och att de i mindre utsträckning bearbetar 
underlagen och ger råd till kommunerna om hur de kan hantera riksintressena i 
den översiktliga planeringen.  

Det arbetar som Boverket nu gör med att ompröva och förtydliga 
riksintresseunderlagen och ta fram en vägledning om vad påtaglig skada på 
riksintressen innebär i planprocessen, ska redovisas under 2016 och 2017. 
Avsikten är att Boverkets arbete ska underlätta hanteringen av 
bygglovsärenden. Även om uppdraget främst har fokus på planeringen av 
bostäder, så kommer det troligen även ha motsvarande inverkan på 
planeringen av mobilmaster och dragning av fiber och elkablar.  

2.5 Besluten efter hinderremisserna hos 
Försvarsmakten och Luftfartsverket kan vara 

oförutsägbara och ta tid  

Utöver byggtillstånd från kommuner och samråd med länsstyrelser, måste 
mobilnätsoperatörens etablering av mast genomgå hinderprövningar enligt 3 
eller 4 kap. miljöbalken hos både Luftfartsverket och Försvarsmakten.12 Båda 
myndigheterna har möjlighet att inte medge anläggning av höga objekt med 
utgångspunkt i de riksintressen som anges i miljöbalken. 

Luftfartsverket ska alltid tillfrågas som sakägare för infrastrukturutrustning vid 
planerade höga objekt högre än tjugo meter. Luftfartsverket flyghinderanalys 

                                                 
11 För ytterligare läsning se även Riksrevisionens rapport Statens hantering av riksintressen - ett 
hinder för bostadsbyggande, RiR 2013:21. 
12 Se www.lfv.se och www.forsvarsmakten.se.  

http://www.lfv.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
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genomförs utifrån ett antal intressen13. Till sin hjälp använder Luftfartsverket 
bland annat en komplett hinderdatabas. Inom luftfarten är det av yttersta vikt 
att upprätthålla en god marginal till hinder. En vanlig marginal till hinder är 300 
meter, vilket, enligt Luftfartsverket, är ganska lite i flygsammanhang, då denna 
höjd endast tar ca 30 sekunder att sjunka för ett vanligt trafikflygplan.  

De objekt som oftast påverkar riksintressen (enligt 3 kap 9 § miljöbalken) för 
totalförsvarets militära del är höga objekt. Sådana höga objekt kan exempelvis 
vara vindkraftverk, master eller höga byggnader. I många fall påverkar 
myndigheters planläggning och lovgivning den militära infrastrukturen. 
Kommuner ska därför remittera samtliga förhandsbesked och bygglov för 
höga objekt till Försvarsmakten. För telekommunikationsmaster handlar det 
om samtliga master som uppnår en högre höjd än tjugo meter. Försvarsmakten 
genomför en analys om just det aktuella ärendet riskerar att medföra påtaglig 
skada på riksintresset för totalförsvaret. Det kan vara att det höga objektet 
skulle hamna för nära ett flygfält eller att det inkräktar på militärt 
skyddsområde. För just telekommunikationsmaster tillkommer ytterligare 
faktorer som kan medföra påtaglig skada för riksintresset för totalförsvaret. 
Bland annat med anledning av att det i dessa fall handlar om radiobaserad 
kommunikation.  

 

Källa: Försvarsmaktens hemsida, december 2015 

Försvarsmakten redovisar sina så kallade influensområden/samrådsområden14. 
Detta gör att kommuner och länsstyrelser utifrån dessa i förväg kan veta vilka 
områden och i vilka fall ett ärende ska remitteras till Försvarsmakten. På det 
                                                 
13 Luftafartsverket kontrollerar att det planerade byggnadsverket inte påverkar bl.a. ICAO Annex 14-
ytorna (tidigare BCL-ytor), MSA-ytor och in- och utflygningsprocedurerna. Se Luftfartsverkets hemsida, 
www.lfv.se. 
14 Se Försvarsmaktens hemsida, www.forsvarsmakten.se. 
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sättet, menar man, underlättas integrationen av Försvarsmaktens fastställda 
ansvar (enligt miljöbalken) med civila verksamheter. 

Vissa av totalförsvarets riksintressen kan dock inte redovisas öppet, vilket gör 
det omöjligt för civila myndigheter att på förhand ta hänsyn till dem i sina 
planer och det blir även svårt att förutse avslag. Påverkan på tekniska system, 
myndighetens dagliga verksamhet så som flyg- eller vapenövningar är dock 
exempel på funktioner som konstituerar riksintresse och som bedöms i 
förhållande till det enskilda ärendet när det remitteras till Försvarsmakten. En 
mobilnätsoperatör bekräftar att det kan vara svårt att veta vad det är som 
gäller. Det är svårt att läsa sig till det på myndighetens hemsida. Motsvarande 
tycker vissa gäller även Luftfartsverket. 

Tillståndsarbetet hos Försvarsmakten innehåller ofta många steg och kan 
därför ta lång tid. Försvarsmakten poängterar därför vikten av att de redan i ett 
tidigt stadium av projektering av höga objekt får möjlighet att bedöma om 
planer utgör en konflikt med riksintresset för totalförsvarets militära del.  

Flera mobilnätsoperatörerer anser att kontakterna med Försvarsmakten och 
Luftfartsverket fungerar bra. En operatör menar att det har skett en del 
förändringar i deras tillståndsprövning och att hinderremissen därigenom har 
blivit något enklare att hantera. En av mobilnätsoperatörerna anser även att 
Försvarsmakten, som deltagit i några av de dialogmöten15 som PTS anordnat, 
fått kännedom om att det just nu byggs många mobilmaster och att de därför 
arbetat med att bli mer tillgängliga för att hantera hinderremisserna.  

2.6 Energimarknadsinspektionens schablonpriser har 
ökat transperensen och minskat antalet 

överklaganden 

När mobiloperatöreren slutligen har fått bygglov och alla övriga tillstånd, 
färdigställs anslutningspunkten för el. Det innebär vanligen att man etablerar 
ett fundament för masten och bygger en eller flera teknikbodar. Först efter att 
allt detta är klart skickar mobilnätsoperatören en slutbeställning för anslutning 
av el till elnätsföretaget som därmed inleder sitt planeringsarbete för att 
leverera el.  

En fråga som de flesta mobilnätsoperatörer lyft är frågan om elnätsbolagens 
prissättning för elanslutningar. I stort menar de flesta att det är betydlig bättre i 
dag än det var för några år sedan. Framför allt saknades då transparensen i 

                                                 
15 Dialogmötena ingick i ett tidigare regeringsuppdrag till PTS och syftade till att diskutera samverkan för 
fortsatt utbyggnad av mobilnät. Deltagare var regionala och lokala aktörer samt operatörer och andra 
intressenter. 
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prissättningen och mobilnätsoperatörer ansåg att priserna var allt för höga. 
Men efter att Energimarkandsinspektionen tog fram schablonpriser, vilket 
skedde 2010, så anser de flesta att det blivit mycket bättre. De nu gällande 
schablonpriserna sattes 2013.  

Tidigare när det saknades schablonpriser kunde elnätsföretagens prissättning 
variera stort menar flera mobilnätsoperatörer. Det fanns även små möjligheter 
att kontrollera prisernas riktighet. Numera behöver rimligheten i offerterna 
sällan ifrågasättas.  

Schablonpriserna påverkas av hur stor strömstyrka (hur många amper) som 
behövs, exempelvis för att driva en basstation. Eftersom mobilmaster vanligen 
inte kräver allt för mycket el, så fungerar det nästan alltid med lågspänning, det 
vill säga under 1000 volt och en strömstyrka på 16-25 A. I så fall gäller de 
schablonpriser som redovisas i tabellen här nedan. 

Anslutningsavgift inom olika intervall (vid lågspänning, 16-25 A) 

Avstånd till närmaste 

anslutningspunkt (fågelvägen) 

Avgift (belopp exkl. moms) 

0-200 meter  22 100 kr  

200-600 meter  22 100 kr + 189 kr/meter  

600-1 200 meter  97 700 kr + 112 kr/meter  

1 200-1 800 meter  164 900 kr + 167 kr/meter  

 

Källa: Energimarknadsinspektionens hemsida, december 2015 

Som det är i dag får man inga prisunderlag för nya anslutningar vars avstånd till 
anslutningspunkter faller inom schablonen för de kortaste avstånden (dvs. 
avståndet 0-200 meter samt en kostnad på max 22 100 kronor). För 
anslutningsavgifter över det priset, måste elnätsföretaget bifoga prisunderlag, 
men enligt mobilnästsoperatörer sker det inte alltid med en gång. Schabloner 
används för elanslutningar upp till 1800 meter. För anslutning av el för längre 
sträckor tar elnätsföretagen fram individuella offerter. Även om dessa 
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innehåller prisuppgifter, så anser mobilnätsoperatörerna att de ofta är otydliga 
och att det är svårt att använda underlagen i de egna beräkningarna.  

Flera elnätsföretag uttrycker att de är bakbundna genom att de dels har 
anslutningsplikt, dels är bundna vid Energimarknadsinspektionens 
schablonpriser. Schablonregeln gäller lika för alla, företag som privatpersoner. 
Schablonpriserna är i stort helt styrda av avståndet mellan de två 
anslutningspunkterna, däremot är kostnaderna beroende av flera faktorer som 
kan vara svåra att förutse. För elnätsföretagen kan det därför vara kostsamt att 
leverera en anslutning av el till mobilmaster och det är därför inte ett orimligt 
antagande att elnätsföretagens motivation påverkas av att de måste ansluta el 
även när det inte är lönsamt.  

De flesta elnätsföretag anser dock att schablonpriserna är bra. Det är ett tydligt 
och effektivt system och det går snabbt att använda dem. Däremot är 
elnätsföretagen inte helt nöjda med själva nivåerna på schablonerna. 
Elnätsföretagen menar att nivåerna ger en något snedvriden effekt på 
marknaden.  

Just eftersom elnätsbolaget i sin prissättning måste hålla sig till 
schablonpriserna, finns ett behov av att tänka utifrån ett vidare samhällsansvar. 
Då mobilnätsoperatörerna endast betalar ett schablonpris, så kanske de inte 
alltid ser till samhällskostnaden, menar ett elnätsföretag. Samma elnätsföretag 
efterlyser en diskussion med mobilnätsoperatörerna för att gemensamt hitta 
bra lösningar för anslutning av el som inte leder till alltför höga kostnader.  

I det bagage som relationen mellan mobilnätsoperatörerna och elnätsföretagen 
bär på finns en historia av överklaganden av de priser som satts för 
elanslutningar. De flesta av dessa överklaganden är från tiden före det att 
schablonpriserna började användas och relaterar ofta till utbyggnaden av 3G-
näten. I princip samtliga anslutningsavgifter i samband med anslutning av el vid 
utbyggnaden av 3G har överklagats, menar ett elnätsföretag. Sedan de nya 
schablonpriserna infördes, så har mobilnätsoperatörernas överklaganden i stort 
upphört. Flera ärenden ligger dock, enligt några elnätsföretag, fortfarande i 
domstol och parterna arbetar därför alltjämt aktivt med ärendena, vilket i sig 
inverkar på relationen mellan elnätsföretagen och mobilnätsoperatörerna. Ett 
elnätsföretag ser dessutom risk för att det kommer nya överklagande för de 
anslutningsavgifter till mobilmaster som i nutid hanterats utanför 
schablonramarna och som därför ges ett pris som baserar sig på 
elnätsföretagens verkliga kostnader.  
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Orsaken till att mobilnätsoperatörerna har begärt prövning av 
anslutningsavgiften, och fortfarande gör det för sträckor längre än 1800 meter, 
är att de anser att prissättningen var och är otydlig och att det är svårt att 
bedöma prisernas rimlighet. Genom att begära prövning hos 
Energimarknadsinspektionen hoppas de få en saklig bedömning av det. Det 
viktiga är att schablonpriserna är just tydliga och rimliga, för då kan man, 
menar mobilnätsoperatörerna, bättre anpassa och styra sina 
mobilmastprojekteringar, det vill säga den fas då avtal och offerter arbetas 
fram. Flera mobilnätsoperatörer efterlyser därför tydligare specificeringar från 
elnätsföretagen om vad som ingår i anslutningsavgifterna.  

Men just mobilnätsoperatörernas efterfrågan på ytterligare tydlighet om vad 
som ingår i priset har vissa elnätsföretag svårt att möta. Vanligtvis skickar 
elnätsföretagen inte med kalkylunderlag även om utförliga sådana alltid finns 
när de offererar anslutning av el utanför schablonpriserna. Att det pågår 
rättsprocesser med mobilnätsoperatörerna om just prissättningen gör 
elnätsföretagen än mer tveksam till att dela med sig av kalkylunderlagen. 

2.7 Elnätsföretagens bygglovs- och tillståndsprocess är 

i stort en upprepning av mobilnätsoperatörernas, 
men är inte sammanlänkad med den  

Elnätsföretagens arbete med elanslutning till en mobilmast blir konkret först 
när mobilnätsoperatören lämnat in sin slutbeställning av el. I stora delar ser 
elnätsoperatörernas process med bygglov och tillstånd likadan ut som den för 
mobilnätsoperatörerna och deras master. I vissa delar skiljer den sig, men inte 
på avgörande punkter. Av den anledning avstår denna rapport från en mer 
detaljerad beskrivning av denna del av processen, eftersom det enbart skulle 
leda till upprepning av det som beskrivits i styckena här ovan. Kortfattat kan 
man lyfta vissa hinder. 

Precis som mobilnätsoperatörerna behöver elnätsföretagen nå en 
överenskommelse med markägare. I detta fall om att få dra elkablar över 
markägarens ägor. En skillnad är dock att en mast upptar begränsad plats och 
därför behöver mobilnätsoperatörerna ofta komma överens med endast en 
markägare.16 Så är inte alltid fallet vid elanslutningar eftersom elkablar ska dras 
över ett avstånd, antingen luftburet eller nedgrävt. Det ökar sannolikheten av 
att det är någon markägare med vilken man inte lyckas nå en 
överenskommelse.  

                                                 
16 Om mobilnätsoperatören avser att även dra fram fiber till masten, så kan det naturligtvis finnas 
anledning att komma överens med flera markägare. Denna rapport är dock avgränsad till att inte analysera 
framdragning av fiber. 
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Om elnätsföretaget, eller för den delen mobilnätsoperatören, inte kommer 
överens med en markägare, kan Lantmäteriet besluta om att upplåta 
ledningsrätt till ledningshavaren.17 Det innebär att elkablar får dras eller masten 
sättas upp även då markägaren sagt nej.18 En upplåtelse av ledningsrätt innebär 
dock ett intrång i fastighetsägarens äganderätt vilken därför har rätt till 
ekonomisk kompensation. Om parterna inte kan komma överens om 
ersättningsbeloppets storlek, ska Lantmäteriet värdera intrånget och fatta beslut 
om storleken på ersättningen. 

Enligt både mobilnätsoperatörerna och elnätsföretagen så är det inte så vanligt 
att Lantmäteriet behöver besluta om att upplåta ledningsrätt till ledningshavare 
i samband med etablering av mobilmaster. I de fall det ändå sker, så är det få 
gånger som mobilnätsoperatöreren eller elnätsföretaget inte tilldelas 
ledningsrätt. Men att behöva ta vägen via ledningsrätt är något som man 
försöker undvika eftersom det leder till merarbete och längre etableringstid för 
en mobilmast. Enligt en mobilnätsoperatör kan arbetet med att få ledningsrätt 
ta ett halvår. I ett exempel har ett ärende inte tilldelats en handläggare hos 
Lantmäteriet närmare ett halvår efter att det inkom till myndigheten.  

På motsvarande sätt som mobilnätsoperatörerna, behöver elnätsföretagen få 
bygglov från kommunen för att ansluta el till mobilmasten. Flera elnätsföretag 
tycker att bygglovsprocessen hos kommunerna fungerar bra, men vissa nämner 
att processerna kan ta lång tid. En av elnätsleverantörerna tar upp ett exempel 
från en kommun där de tar upp bygglovsfrågor för beslut endast på sina 
månadsmöten. Om samtliga handlingar inför mötet ännu inte är klara, får 
ärendet vänta till nästa tillfälle en månad senare. 

Även vid anslutning av el behöver kommunen göra en avstämning med 
länsstyrelsen om det finns hinder i form av skyddsvärda miljöer. 
Länsstyrelserna blir särskilt involverade om någon ska dra elkablar genom 
känslig natur eller dra elkablar över vattendrag. Dessvärre så saknas ofta en 
tydlig koppling hos länsstyrelserna mellan det ärende som inkom i samband 
med prövningen av mobilmasten och ärendet om dragning av elkablar till 
samma mast. Länsstyrelserna borde kunna handlägga de båda ärendena som ett 
och samma och därigenom i vissa delar kunna bygga vidare på de tidigare 
underlag, analyser och bedömningar som gjordes i den första fasen. De 
respektive ansökningarna kommer emellertid inte in till samma instans och 
samma handläggare hos länsstyrelserna av orsaken att det ena är ett byggärende 
medan det andra är ett ärende om dragning av ledning över mark. Vid bygge av 

                                                 
17 Enligt Ledningsrättslagen (1973:1144). 
18 Ledningsrätt kan upplåtas även vid tillfällen då markägaren och ledningshavaren är överens och har 
upprättat en överenskommelse. 
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en mast handlar det om att hantera en avvägning mellan olika intressen som 
uppstår när en mast placeras nära befintlig bebyggelse, ofta handlar det om 
mastens påverkan på landskapsbilden. Vid elanslutningar kan det i stället 
handla om att elkablar ska dras genom känsliga miljöer. I sådana här 
samanhang blir det lätt många synpunkter som kommer in från olika håll. I 
länsstyrelsernas handläggning av de båda ärendena borde det dock finnas 
utrymme för tids- och effektivitetsvinster. Ånyo handlar det dels om att 
kommunikationen mellan mobilnätsoperatören och elnätsföretaget ofta saknas, 
dels om att kommunikationen mellan länsstyrelse, kommun, mobilnätsoperatör 
respektive elnätsföretag är bristfällig. När länsstyrelsen inte får kunskap om hur 
de två ärendena hänger ihop, så hanteras de som enskilda ärenden.  

I samband med elanslutningar behöver elnätsföretagen vanligen inte ha kontakt 
med Försvarsmakten eller Luftfartsverket för hinderprövning. Detta eftersom 
dragning av elkablar till mobilmaster sällan kräver konstruktioner som når upp 
till 20 meters höjd. Däremot har elnätsföretagen ofta behov av att få tillstånd 
från Trafikverket i samband med att de behöver gräva längs med vägar, korsa 
vägar eller passera broar med sina dragningar av elledningar. Detsamma gäller 
för järnvägar. Det finns en viss frustration bland elnätsbolagen över att det tar 
lång tid att handlägga ärenden hos myndigheterna. Bland annat hos 
Trafikverket är det långa ledtider, enligt ett elnätsföretag, eftersom 
myndigheten är överbelastad. En mobilnätsoperatör uppskattar 
handläggningstiden till tre månader och en stor del av den tiden handlar om att 
ärendet väntar på sin tur. 

Ett av elnätsföretagen lyfter fram att deras relation med myndigheter över tid 
blivit allt mer anonym. De statliga myndigheterna har i stort gått över till e-
tjänster. Att anmäla sina ärenden digitalt, leder i praktiken till att man inte 
längre har en direktkontakt med enskilda handläggare. Det minskar 
transparensen och man saknar insikt i hur lång tid ärendet kommer att ta.  

När bygglov och tillstånd till slut handlagts färdigt har en hel del tid förflutit. 
Innan elkablar därefter dragits fram till en ny mobilmast har det, enligt 
beräkningar från en mobilnätsoperatör, i genomsnitt tagit cirka sex månader 
från den slutliga beställningen av el till att elen fungerar. I de fall då det redan 
finns en etablerad mobilmast med el ansluten, tar det ändå i genomsnitt tre till 
fyra månader att få el till den nya utrustningen. Eftersom det här är 
genomsnittstider, så finns det naturligtvis exempel på betydligt längre 
leveranstider.  
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Ny mobilmast saknar ström 
(Fagersta-Posten, publicerad 12 november, 2014) 

Telia byggde för fler månader sedan en ny mobilmast 
nära Baggbron och Godkärra i Skinnskatteberg. Men 
den är ännu inte i drift och det retar närboende Matti 
Nokelainen. "Det är väldigt dåligt", säger han. 

Masten står intill riksväg 68. Matti Nokelainen, som bor mindre än 
en kilometer bort, är glad över att masten sattes upp. Han hoppades 
på att det skulle leda till att det blev lättare att prata i telefon. 

– Vi har jättedålig mobiltäckning i de här byarna, säger han. 

Än har han inte märkt någon skillnad. Han har förstått att masten 
inte är i drift. 

– Det är väldigt dåligt, det måste vara uppåt sex månader sedan 
masten är färdigbyggd, säger han. 

Orsaken till att masten inte är i drift är att den inte har el än. 

– Det är ett ganska omfattande arbete att sätta upp en mobilmast och 
få den i drift, säger Markus Haglund, pressinformatör på Telia. 

– Den enkla delen är att sätta upp den kan man säga. Sen ska det 
dras både el och transmition (sic!), tillägger han. 

Telias mål är att masten, som är för 4G-nätet, ska vara i drift innan 
årsskiftet. Det primära syftet är att ge kunderna snabbare surf och få 
bättre 4G-täckning. Masten kommer även att kunna avlasta andra 
nät. 

– Det kan i sin tur göra att det blir enklare och lättare att ringa om 
det till exempel är bristfällig täckning, säger Markus Haglund. 

 

Eftersom många av nyetableringarna av mobilmaster sker i norra Sverige är 
etableringen även starkt påverkad av klimatet. Under en stor del av året är det i 
norra Sverige tjäle i marken och då är det inte möjligt att dra fram el. Om 
processen med att få tillstånd att ansluta el är komplicerad och utdragen och 
det även faller sig så olyckligt att grävsäsongen precis nått sitt slut, riskerar det 
att ta mer än ett år att få el till en mobilmast från det att mobilnätsoperatören 
etablerat en anslutningspunkt. Under sådana omständigheter är det svårt att 
veta när en mobilmast kan sättas i drift. 
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2.8 Utrustning för elinstallationer finns inte på lager, 

beställs sent för att inte binda kapital och tar lång 
tid innan den levereras 

En orsak till den förhållandevis långa tid det tar för elnätsföretagen att leverera 
är, enligt en mobilnätsoperatör, att elnätsföretagen inte lägger sina egna 
beställningar av utrustning för elinstallationer förrän en slutlig beställning från 
mobilnätsföretaget med beviljat bygglov finns. Även elnätsföretagen är inne på 
liknande resonemang. De har inte utrustning på lager och påpekar därför 
vikten av att om man ska sätta upp en nätstation så behöver denna beställas i 
god tid eftersom det är åtta veckors leveranstid för sådan utrustning.  Som alla 
andra verksamheter så håller man nere kostnaderna genom att inte binda upp 
kapital genom lagerhållning. Sådant som kablar och annat förbrukningsmaterial 
finns ofta lätt tillgängligt, men inte nätstationer. Ur elnätsföretagets perspektiv 
tar de en risk om de skulle beställa utrustning innan de har ett avtal om 
leverans. Risken ligger i att arbetet blir avblåst och att de då får en kostnad för 
att lagerhålla utrustningen i väntan på ett alternativt projekt. 



Utmaningar vid elanslutning i samband med nyetablering av mobilmaster 

  

Post- och telestyrelsen 27 
 

3 Förslag på åtgärder för att förbättra 
processen 

3.1 En arbetsgrupp bör tillsättas och få i uppdrag att 

fördjupa och konkretisera förslag på åtgärder 

I följande avsnitt presenteras ett antal förslag till åtgärder som en eventuell 
arbetsgrupp skulle kunna fördjupa och konkretisera.  

Som redan nämnts är antalet elnätsföretag stort, ca 160 stycken, och det finns i 
stort fem mobilnätsoperatörer (se även sidan 12). Att ta fram gemensamma 
riktlinjer genom att alla aktörer deltar i arbetet, blir troligen svårt. Ett möjligt 
alternativ skulle kunna vara att branschorganet för it- och telekomsektorn 
IT&Teleomföretagen och dess motsvarighet inom elsektorn, Svensk Energi, 
tillsammans med representanter från mobilnätsoperatörer och elnätsföretag, 
bildar en grupp som arbetar vidare med att utveckla de förslag till åtgärder som 
lämnas i denna rapport. I arbetet med vissa frågor är det lämpligt att även 
länsstyrelserna och kommunerna, de senare eventuellt genom SKL, finns 
representerade i arbetsgruppen. Arbetsformerna, vem som deltar och under 
vems ledning arbetet kan genomföras, behöver diskuteras exempelvis inom 
ramen för Bredbandsforum.  

Både elnätsföretag och Svensk Energi har i diskussioner om ett eventuellt 
samarbete mellan berörda parter om el till mobilmaster, hänvisat till det 
sambyggnads- och samförläggningsavtal19 som tagits fram mellan Skanova och 
Svensk Energi. Sambyggnadsavtalet är ett försök att sammanlänka processerna 
hos olika branscher i samband med samlokalisering av fiber- och elkanalisation 
och skulle kunna vara något som går att ta intryck av även i frågan om el till 
mobilmaster.   

I det här sammanhanget bör även nämnas att den här rapporten inte redovisar 
någon analys av hur ärenden relaterade till anslutning av el till mobilmast 
handläggs hos Försvarsmakten, Luftfartsverket, Trafikverket, Naturvårdsverket 
och Lantmäteriet. Inte heller redovisar denna rapport några förslag till åtgärder 
för dessa myndigheter. I rapporten har dock framkommit att flera elnätsföretag 
och mobilnätsoperatörer anser att handläggningen ofta tar lång tid hos flera av 
dessa myndigheter. PTS uppmuntrar därför dessa myndigheter att se om det 
finns utrymme för en snabbare handläggning av ärendena och uppmuntrar 
även till en samverkan med relevanta aktörer. 

                                                 
19 Sambyggnad och samförläggning - Administrativa anvisningar 2015. Överenskommelse av år 2015 
mellan Svensk Energi och TeliaSonera Skanova Access AB om sambyggnad och samförläggning mellan 
starkströms- och svagströmsledningar. 
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3.2 Samverkan mellan mobilnätsoperatörerna och 

elnätsföretagen – en förutsättning till förändring 

Som redovisningen av utmaningarna i kapitel 2 tydligt visar, finns det flera 
delar i processen för elanslutningar till nyetablerade mobilmaster som bör 
förbättras. Förutsättningen för att uppnå dessa förbättringar är i samtliga 
väsentliga fall en ökad samverkan mellan mobilnätsoperatörerna och 
elnätsföretagen. Det måste dessutom vara tydligt vilka frågeställningar som ska 
hanteras inom ramen för denna samverkan. 

Även efter att parterna lyckats lösa ut ett antal grundläggande brister, behövs 
en mer vardaglig kommunikation mellan mobilnätsoperatörerna och 
elnätsföretagen. En sådan kommunikation är något som i princip samtliga 
mobilnätsoperatörer och elnätsföretag som PTS har talat med efterlyser. 
Arbetet med att ansluta el till en mobilmast utgör en komplex process. Mycket 
oväntat kan ske längs vägen vilket gör att kanske ytterligare underlag ska 
skickas till kommunen, länsstyrelsen eller andra berörda myndigheter. 
Eventuellt kanske inte tidsplaner kan hållas av diverse skäl som är svåra att 
förutse, vilket i sig inverkar på respektive parts arbete. En nära kommunikation 
skulle med andra ord underlätta arbetet betydligt för båda elnätsföretagen och 
mobilnätsoperatörerna. Som en mobilnätsoperatör så självklart uttrycker det 
”planeringen blir enklare och effektivare om man vet vad det är som pågår.”  

En samverkan i ett antal konkreta uppgifter, bland annat arbetet med tillstånd 
från markägare och samförläggning av elkablar och fiber, förutsätter även det 
att det finns ett etablerad samverkan mellan mobilnätsoperatörerna och 
elnätsföretagen (se även avsnitt 3.6). 

Ett av elnätsföretagen nämner att de redan har infört en särskild hantering för 
det de kallar ”högfrekvenskunder” där en mindre grupp av medarbetare arbetar 
ihop för att bättre kunna följa en kund genom hela processen. Elnätsföretaget 
reflekterade över att det borde kunna vara möjligt att även 
mobilnätsoperatörerna ses som en sådan ”högfrekvenskund”. Det borde inte 
vara omöjligt för fler elnätsföretag att följa i samma fotspår. 

Även om man kan anse att relationen mellan två parter borde vara en ensak för 
de berörda, så är problematiken så likartad för de flesta relationerna mellan 
flertalet mobilnätsoperatörer och elnätsföretag. Det kan därför vara lämpligt att 
den föreslagna arbetsgruppen tar fram förslag på ett antal gemensamma 
förhållningssätt för samverkan som parterna kan komma överens om och som 
ger tydligare spelregler för alla. Nu är det säkert inte nödvändigt att modellen 
för samverkan behöver se identisk ut för alla organisationer. Behov av 
flexibilitet måste respekteras. Det borde dock finnas ett antal grundläggande 
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förhållningssätt som är generiska för relationerna mellan 
mobilnätsoperatörerna och elnätsföretagen. 

3.3 Projekteringsavtal - ett alexanderhugg20 som 
öppnar upp för en betydligt snabbare hantering 

Den enskilt viktigaste åtgärden för att förkorta ledtiderna vid anslutning av el 
är att avstyra att mobilnätsoperatörernas och elnätsföretagens respektive 
bygglovs- och tillståndsprocesser utförs efter varandra. Dessa måste, för att 
substantiellt minska ledtiderna, ske parallellt. Som det nu är kan det ta ett år 
innan mobiloperatören är klar med sina tillstånd och har etablerat en 
mobilmast där el kan anslutas. Att det därefter kan ta ytterligare upp till ett år 
innan även elnätsföretagen har hanterat sin bygglovs- och tillståndsprocess och 
dragit fram el, gör att det i vissa olyckliga fall kan ta två år och ibland än mer 
att hantera allt arbetet med att etablera en ny mobilmast. 

Förslaget på lösning är dock förhållandevis enkelt. Elnätsföretaget får offerera i 
två steg. Parterna ingår i ett tidigt stadium ett projekteringsavtal, det vill säga ett 
slags preliminärbeställning av en elanslutning. Ett sådant avtal skulle reglera 
elnätsföretagets samtliga förarbeten inför en elanslutning till en mobilmast, det 
vill säga att ta fram bygglov och alla tillstånd, samt ta fram en teknisk lösning 
för arbetet. Om allt det arbetet kan utföras i ett så tidigt stadium som möjligt, 
skulle det kunna leda till att tiden för att etablera en mobilmast i de flesta fall 
skulle minska med några månader och i vissa fall kortas ned med ett år eller till 
och med mer än så. När mobilnätsoperatören har alla sina tillstånd klara och 
gör en slutlig beställning av el, kan elnätsföretaget i princip omedelbart börja 
ansluta mobilmasten till el. 

De flesta elnätsföretag som PTS har talat med har fört fram förslag på just en 
sådan här lösning för att minska den tid det tar för att ansluta mobilmaster till 
el. Elnätsföretagen använder en motsvarande lösning redan i dag när de 
ansluter vindkraftverk till el. Processen vid anslutning av el till vindkraftverk 
liknar till stor del processen vid anslutning av el till mobilmaster. Dock är 
nästan alltid anslutning av el till vindkraftverk mer omfattande och 
komplicerad. Det beror på att ett vindkraftverk har behov av 
högspänningsledningar, något som sällan är fallet för mobilmaster. Vid 
dragning av högspänningsledningar ökar kraven på att ha tillstånd, och 
Energimyndigheten blir involverad. Redan i ett tidigt stadium måste man 
komma igång med ett koncessionsarbete21. Det innebär att elnätsföretaget ska 
lämna förslag på tänkbara ledningssträckor som ska samrådas med intressenter 
och berörda myndigheter. Därefter ska det till Energimyndigheten som 

                                                 
20 Ett begrepp som används för en oväntad lösning på ett problem. 
21 Den prövning som Energimyndigheten genomför i samband med vissa dragningar av ledningar. 
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beslutar om tilldelning av en koncession. Först när det finns en koncession 
avtalar parterna om själva investeringen av en elanslutning. Eftersom 
arbetsformen redan är etablerad för vindkraftsverksprojekt, bör det inte utgöra 
ett så stort hinder att införa ett liknande tvåstegsavtal för elanslutningar till 
mobilmaster. Då kraven är högre vid anslutning av el till vindkraftverk, ställer 
det även högre krav på samverkan mellan elnätsföretaget och beställaren av 
vindkraftverket. Med andra ord finns det förebilder även för en närmare 
samverkan mellan elnätsföretaget och mobilnätsoperatören.  

 

Ett elnätsföretag har vid ett tidigare tillfälle lagt fram ett förslag till en 
mobilnätsoperatör om möjligheten till ett motsvarande förfarande, det vill säga 
att använda sig av ett projekteringsavtal för att man effektivare och tidigare ska 
kunna genomföra sina förarbeten. Förslaget blev dock aldrig realiserat. 
Troligen gå grund av att det inte fanns en fullt ut fungerande samverkan mellan 
parterna. 

Det som parterna måste komma överens om i ett projekteringsavtal är hur de 
ska hantera de ökade risker som det innebär när ett inledande arbete 
genomförs trots att det ännu inte finns bygglov och nödvändiga tillstånd att 
sätta upp en mobilmast. Det är inte rimligt att förvänta sig att elnätsföretagen 
ska genomföra förarbeten utan att de får betalt för insatsen. För att vara 
intresserade måste de få möjlighet att säkra sina kostnader. Men vilken prisnivå 
kan då vara rimlig för ett sådant inledande projekteringsarbete? En 
utgångspunkt behöver vara det faktum att elnätsföretagens prissättning styrs av 
Energimarknadsinspektionen. Prissättningen i ett projekteringsavtal behöver 

Processkarta – elanslutning vid nyetablering av mobilmaster – önskad framtida process 
Källa: PTS, 2016 
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därmed av regulativa skäl påverkas av schablonpriserna. Så länge det handlar 
om anslutningar av mobilmaster till fast anslutningspunkter inom ramen för 
det som styrs av Energimarknadsinspektionens schablonpriser, det vill säga för 
sträckor på högst 1800 meter, kan projekteringsavtalets pris inte överstiga 
detta. Den lägsta anslutningsavgiften, för sträckor upp till 200 meter, är 22 100 
kronor. Det slutliga priset, när det finns el till mobilmasten, får alltså inte bli 
högre än vad Energimarknadsinspektionens schablonpris medger.  

Mobilnätsoperatörerna behöver vara medvetna om att projekteringsavtalets 
pris för att genomföra dessa förarbeten i vissa fall kan bli högt i förhållande till 
schablonpriset. Om det visar sig att bygglov inte medges och att det därför 
aldrig blir aktuellt med en elanslutning, så kan priset för förarbetet bli lika högt 
som om uppdraget utförs fullt ut. Orsaken till det är att schablonpriserna ofta 
inte bär de kostnader som elnätsföretaget har för att ansluta mobilmaster till el. 

För att det ska finnas en pristransparens för den här typen av 
projekteringsavtal, skulle priset för ett utfört förarbete mycket väl kunna ges ett 
schablonmässigt pris. Det är möjligt att dessa schablonpriser behöver ha olika 
nivåer beroende på det avstånd som elkablarna ska dras. Huruvida det är så 
eller inte, är dock inte något som den här rapporten har analyserat.  

Det som mobilnätsoperatörerna behöver ta ställning till är om de kan acceptera 
ett visst risktagande kopplat till att de får betala en viss summa även om det i 
slutändan visar sig att de inte får bygglov och att det därmed inte kan dras 
någon el. Den risk de ska bedöma är om en eventuell kostnad för ett 
projekteringsavtal kan uppvägas av den vinst som mobilnätsoperatöreren ser 
att de får av att tiden kortas för att få en mobilmast i funktion.  

Det är inte möjligt för den här utredningen att bedöma hur stort värde 
tidsvinsten har. Det måste mobilnätsoperatörerna själva beräkna eller 
uppskatta. Men det kan tyckas vara ett rimligt antagande att värdet av 
tidsvinsten för alla etableringsprojekt sammantaget är substantiell nog för att 
väga upp kostnaden av att ingå ett projekteringsavtal. Särskilt eftersom det i 
dag, enligt ett elnätsföretag, ändå är så få föreslagna mobilmaster som inte blir 
byggda.  

En risk som skulle begränsas eller helt försvinna om man ingår ett 
projekteringsavtal är risken att mobilnätsoperatören hinner etablera en 
anslutningspunkt, men därefter får reda på att elnätsföretaget inte får bygglov 
för att dra fram el. Med ett projekteringsavtal hinner elnätsföretaget få klart sitt 
bygglov, eller åtminstone ha fått insikt i om det finns risk för att de inte får 
bygglov, innan en anslutningspunkt etableras. 
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Det kan finnas ytterligare potential till tidsvinster som en följd av att ett 
projekteringsavtal leder till att mobilnätsoperatörerna och elnätsföretagen kan 
hantera sina respektive bygglovsprocesser parallellt. I och med att processerna 
hanteras samtidigt kommer även flera övriga arbeten i respektive processer att 
hamna nära varandra i tid. Det handlar om kontakter med markägare för att få 
tillstånd att bygga på, respektive dra elkablar över, deras mark. Det handlar 
även om arbetet med att söka byggtillstånd hos kommunen och genomföra 
samråd med länsstyrelsen. Det är svårt att bedöma hur långtgående en 
samverkan av dessa arbeten kan vara, men det kan vara värt att en arbetsgrupp 
undersöker dessa möjligheter. Om en sådan här samverkan ska fungera, krävs 
dock att kommunikationen mellan mobilnätsoperatörerna och elnätsföretagen 
utvecklas betydligt. I de här frågorna behöver dessutom länsstyrelserna och 
kommunerna vara delaktiga. Mer om behovet av samverkan med bland annat 
länsstyrelserna kan läsas i avsnittet 2.4. 

Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns anledning att begränsa risken 
att resurser används fel. Att utföra ett förarbete inför en elanslutning som 
därefter visar sig inte bli av, kan kännas fel menar ett elnätsföretag. Man får 
inte glömma att hanteringen av bygglov och tillstånd tar i anspråk 
gemensamma resurser hos både kommuner och länsstyrelser. Även andra 
myndigheter kan behöva arbeta med frågan. Både mobilnätsoperatörerna och 
elnätsföretagen behöver därför vara relativt säkra på att det kommer behövas 
en anslutning av el till den föreslagna mobilmasten. Samtidigt måste detta vägas 
mot den samhällsekonomiska kostnaden som ligger i att det förutan 
projekteringsavtal tar längre tid för mobilnätsoperatörerna innan de kan 
erbjuda kommunikationstjänster från mobilmasterna. Det finns trots allt ett 
samhällsekonomiskt värde i att människor får tillgång till god kommunikation 
via mobilnät. 

Om parterna vill kan ett projekteringsavtal inkludera ytterligare frågor. Tiden 
mellan elnätsföretagets beställning och leverans av viss utrustning är runt åtta 
veckor och utrustningen beställs oftast först när mobilnätsoperatören kommit 
in med sin slutbeställning av el. Det finns naturligtvis möjlighet att avtala om 
att utrustningen beställs i ett tidigare skede. Återigen så uppstår frågan om hur 
risken ska fördelas i det fall det inte blir någon anslutning av el till en 
föreslagen mobilmast om elnätsföretaget eller mobilnätsoperatören får avslag 
från kommunen eller länsstyrelsen. Om utrustningen inte används till det 
tänkta uppdraget kan den behöva lagerhållas i väntan på att kunna användas i 
ett annat uppdrag. I det finns naturligtvis en kostnad som elnätsföretaget kan 
behöva gardera sig mot. Allt detta skulle kunna regleras i projekteringsavtalet. 
För mobilnätsoperatören blir det än en gång en avvägning mellan den 
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eventuella kostnaden och den tidsvinst man kan uppnå av att inte behöva vänta 
på att utrustningen ska levereras. 

3.4 Bredbandskoordinatorerna skulle kunna vara en 
sammanhållande länk i regionala 

mastplaneringsmöten 

Denna rapport har redan tidigare citerat slutbetänkande från 
Riksintresseutredningen som i sin rapport om bristerna i Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser säger att ”Systemet för hushållning med mark och vatten har ett 

regelverk som är splittrat på flera lagar och svåröverskådligt, vilket också bidrar till otydlighet och 
oklarheter vid tillämpningen.” Det är möjligt att regelverket framöver kommer att 

genomgå förändringar som underlättar arbetet i skärningspunkten mellan 
mobilnätsoperatörer, elnätsföretag, länsstyrelser och kommuner. Det samsyns- 
och samordningsvakuum som i dag är så påtagligt för alla involverade parter 
som berörs av bygglovs- och tillståndsprocessen, skulle trots allt kunna 
begränsas. 

De frågor som behöver hanteras i denna skärningspunkt utgår från behovet av 
att minska risken för förgävesplanering, öka förutsägbarheten och minska 
tidsåtgången i bygglovs- och tillståndsprocessen.  

Både mobilnätsoperatörer och elnätsföretag, men även Länsstyrelsen i 
Dalarnas län har lyft behovet av att det finns regionala samordnare som kan 
agera motor och länk för dessa frågor. Ett förslag skulle kunna vara att de 
regionala bredbandskoordinatorerna, som regeringen tillsatt medel till och som 
nu har kommit på plats, skulle kunna fungera som sådan regional samordnare. 
Enligt Regeringens beslut ska ”Koordinatorerna … fungera som en kontaktpunkt för 
bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer. De ska även stödja och 
främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor,”. Bredbandskoordinatorerna är 
dock i de flesta fall inte knutna till länsstyrelserna. Deras organisatoriska 
hemvist följer det regionala utvecklingsansvaret. I de fall där det finns 
Regioner, har dessa det regionala utvecklingsansvaret. Det behöver dock inte 
utgöra ett hinder i sig, men det är då viktigt att koordinatorerna har en 
samverkanspartner för dessa frågor hos länsstyrelserna.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län menar att det finns ett internt behov hos 
länsstyrelserna att samordna frågan om el till mobilmaster eftersom 
etableringen av en mobilmast hanteras i flera steg och att tillståndsarbetet sker 
på olika instanser inom länsstyrelsen (se mer om detta i avsnitt 2.4). Det är helt 
enkelt en roll som länsstyrelsen har behov av för att bättre synkronisera 
hanteringen av uppgiften både internt inom länsstyrelsen, som mellan 
länsstyrelsen och kommunerna i länet. De skulle även kunna bidra till att stärka 
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kommunernas interna hantering av frågan så att bygglovsfrågan kan hanteras så 
smidigt som möjligt.  

I de fall bredbandskoordinatoren är placerad på länsstyrelsen, skulle 
länsstyrelsen även kunna vara samordnare för frågor som rör el till 
mobilmaster. I de fall som koordinatoren sitter på Regionen vore det bra om 
Regionen kan hantera de bredare samverkansfrågorna inom länet med stöd 
från regionens länsstyrelse. Ett deltagande i den samverkan från 
länsstyrelsernas sida kan dock behöva styrkas av att det finns med i 
länsstyrelsernas regleringsbrev, det vill säga att regeringen är tydlig med 
behovet i dessa samverkansfrågor. 

Ett behov som lyfts fram av Länsstyrelsen i Dalarnas län, är behovet av att 
tillsammans med mobilnätsoperatörer och elnätsföretag i ett tidigt stadium 
diskutera möjliga placeringar av mobilmaster. Det, menar länsstyrelsen, skulle 
minska risken av just förgävesplanering. Länsstyrelsen i Dalarnas län har 
konstaterat att mobilnätsoperatörerna behöver deras hjälp för att nå en 
tillräcklig förståelse av vilka hinder som kan finnas för en mobilmastetablering. 
Framför allt handlar det om att det för mobilnätsoperatörerna är svårt att 
tillräckligt djup förstå det regelverk som styr avvägningarna mellan olika 
intressen (se mer om bland annat Natura 2000 i avsnittet 2.4). Det handlar 
även om att synen på en plats lämplighet för en mast kan skilja sig åt mellan 
olika administrativa delar inom både länsstyrelsen respektive kommunen. 
Enligt länsstyrelsen i Dalarnas län behövs därför gemensamma regionala 
mastplaneringsmöten med berörda aktörer för att utifrån ett helhetstänk 
diskutera flera och kanske alternativa mastplaceringar samtidigt. Sådana möten 
behöver troligen ske separat med respektive mobilnätsoperatör. 

Regionala mastplaneringsmöten skulle även göra det möjligt för länsstyrelsen 
att koppla de olika frågor som hör till samma mobilmast till ett gemensamt 
ärende. Varje mobilmast skulle redan från början kunna få sina respektive 
ärendenummer som därefter handläggningen kopplas till. Mötena skulle även 
kunna leda till att handläggningstiderna hos länsstyrelserna kan förkortas 
eftersom de ärenden som kommer in till länsstyrelsen troligen lyckas undvika 
de svåraste fallen och bli mer pricksäkra.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län har arbetat fram just en sådan här process och 
även provat den vid ett par tillfällen tillsammans med ett par av 
mobilnätsoperatörerna och några kommuner. Bland kommunerna i Dalarna 
har det funnits ett stort intresse för ytterligare sådana mastplaneringsmöten om 
just deras kommun. Dock har intresset varit mindre från 
mobilnätsoperatörerna, vilket på sätt och vis går att förstå. Det blir en svår 
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uppgift och allt för tidskrävande för mobilnätsoperatörerna och 
elnätsföretagen om de ska ha motsvarande möten för varje enskild kommun. 
Om parterna ska lyckas med regionala mastplaneringsmöten, så måste de också 
vara just regionala och inte kommunala möten. Formerna för mötena och vilka 
frågor som ska diskuteras och förberedas måste noga ha tänkts igenom. Även 
ett sådant arbete skulle kunna vara en uppgift för den föreslagna arbetsgruppen 
att titta närmare på. Även frågan om den roll som bredbandskoordinatorerna 
skulle kunna ha i frågan om elanslutning till mobilmast behöver noga 
tydliggöras. 

3.5 Mobilmastkollen kan minska risken för 

förgävesplanering och skynda på 
planeringsprocessen  

En potentiellt framkomlig väg för att minska risken för förgävesplanering, 
underlätta arbetet i den gemensamma mastplaneringen, men även skynda på 
bygglovs- och tillståndsprocesserna, skulle kunna vara att parterna samlas kring 
ett webbaserat kartverktyg. Den skulle kunna heta Mobilmastkollen. Det 
webbaserade kartverktyget skulle i så fall bygga på att mobilnätsoperatörerna 
lägger in positionerna för sina planerade mobilmast i ett kartverktyg. 
Webbtjänsten behöver tydliga inloggningsfunktioner så att konkurrerande 
mobilnätsoperatörer inte får access till affärskänslig information. Däremot ges 
länsstyrelser och kommuner möjlighet att nå information för sina respektive 
geografiska ansvarsområden och kan då i ett tidigt skede göra preliminära 
bedömningar av platsens lämplighet. Samtidigt kan de även förmedla sina 
bedömningar genom Mobilmastkollen. Om man även tillåter relevanta 
elnätsföretag access till informationen, kan de alltid ha uppdaterad och exakt 
lokalisering för föreslagna mobilmaster inför sitt arbete med planeringen av 
elanslutningen, just en situationsplan är något som flera av dem efterfrågat för 
att kunna genomföra arbetet effektivt. 

Vid ett eventuellt arbete med att ta fram Mobilmastkollen, bör utformningen 
uppmärksamma de krav som ställs i lagen om åtgärder för utbyggnad av 
bredbandsnät22. I lagen ställs krav på att det ska tas fram en informationstjänst 
som ska ge information om nätinnehavares befintliga fysiska infrastruktur23 och 
planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt. Avsikten är att denna 
information ska göras tillgänglig elektroniskt för bredbandsutbyggare. 

                                                 
22 Se regeringens porposition 2015/16:73, Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Lagen förväntas träda i 
kraft den 1 juli 2016 och PTS har föreslagits vara den myndighet som ansvarar för informationstjänsten. 
23 Med fysisk infrastruktur avses passiva nätdelar som t.ex. kanalisation, master, torn och stolpar. 
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Ledningskollen24 är en webbaserad tjänst som skulle kunna användas för detta 
ändamål.  

Relevansen av ett sådant här webbverktyg kan inte bedömas av PTS, det måste 
de parter som ska använda verktyget göra. Även frågor om verktygets 
funktionalitet, realiserbarhet, accessbarhet, behov av säkerhetsskydd och 
eventuella juridiska aspekter behöver analyseras. Därutöver ska naturligtvis 
kostnaden för att bygga verktyget och därefter underhålla det, kalkyleras och 
ställas mot det värde det har i att underlätta etableringsprocessen för 
mobilmaster. En ytterligare viktig fråga att besvara är den om vem som ska 
vara systemägare. Om Mobilmastkollen bedöms intressant så skulle den 
föreslagna arbetsgruppen kunna få i uppdrag att utreda förslaget.  

3.6 Samverkan i arbetet med markägare och 
samförläggning blir möjligt när planeringen för 
mastetablering och elanslutning sker parallellt 

Förslagen om projekteringsavtal och en ökad samverkan mellan parterna, är de 
som troligen ger störst tidsvinster i processen vid anslutning av el till nya 
mobilmaster. Det kan dock finnas ytterligare områden för samverkan som blir 
möjliga när planeringen och hanteringen av bygglov och tillstånd sker parallellt 
i stället för seriellt. Två sådana är dels arbetet med att få tillstånd avtal med 
markägare om att få dra elledningar över deras mark respektive att placera en 
mobilmast på deras mark, dels möjligheten att samförlägga elkablar och fiber.  

Om elnätsföretaget och mobilnätsoperatören har möjlighet att gemensamt 
hanterar diskussionen med markägarna, ökar tydligheten för dessa om vad det 
är som ska genomföras. En sådan transperens har ett värde, åtminstone för 
den markägare som diskussionen förs med. Sammantaget borde det dessutom 
leda till både en viss tidsvinst och en effektivare användning av resurser för 
elnätsföretagen och mobilnätsoperatörerna. Förutsättningen för att en sådan 
här samverkan ska vara möjlig är naturligtvis att mobilnätsoperatören och 
elnätsföretaget båda har att göra med samma markägare, vilket inte alltid är 
fallet eftersom elnätsföretaget ska dra elkablar över viss distans och därför kan 
behöva föra diskussioner med flera markägare.  

Större tidsvinst och effektivare användning av resurser skulle dock 
samförläggningar kunna leda till. Flera mobilnätsoperatörer och elnätsföretag 
har framfört önskemål om att det bör ske oftare. En mobilnätsoperatör ser 
gärna att de själva skulle kunna anlägga kanalisationen även för dragningen av 
elledningar. Om den möjligheten fanns så skulle det i vissa fall snabba på 
arbetet med elanslutningar. Det händer, menar mobilnätsoperatöreren, att 
                                                 
24 Se www.ledningskollen.se  

http://www.ledningskollen.se/
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elnätsbolaget ber entreprenören till mobilnätsoperatöreren att de ska kanalisera 
åt dem. Eftersom det kräver att det finns en dialog mellan parterna, verkar det 
för närvarande ske endast på lokal nivå och då i de fall där respektive parts 
entreprenör känner varandra och därför kan komma överens. 

Även ett av elnätsföretagen nämner att de ser möjligheter till att samarbeta 
kring dragning av fiber till mobilmasten i samband med att de ändå drar el. 
Många kommunala elnätföretag har även hand om kommunens utbyggnad av 
stadsnät och har därför god erfarenhet av att anlägga bredbandsnät. 
Elnätsföretaget pekar även de på behovet av att det finns ett samarbete mellan 
parterna och att det samarbetet, för att det ska fungera, påbörjas i ett tidigt 
skede.  

Nu är det inte ovanligt att man i glesbyggd använder sig av luftburen dragning 
av el. Det är inte heller ovanligt att man istället för fiber använder sig av 
radiolänk. Det finns dock fördelar med att gräva ned elkablar i marken och det 
finns fördelar med att använda fiber i stället för radiolänk. Bland annat för att 
minska känsligheten för vissa väderförhållanden. Om samlokalisering vore 
möjligt i de här fallen, så skulle troligen ekonomin bli bättre för dragning av 
fiber och elkablar i marken och kanske att mobilnätsoperatören respektive 
elnätsföretaget då skulle se det som ett förstahandsalternativ.  

I vissa fall kan det även vara aktuellt för mobilnätsoperatören att dra fram väg 
till mobilmasten. I sådana fall vore det bra om både fiber och elledning kan 
samförläggas i samband med vägbygget.  

En förutsättning för att samförläggning ska kunna ske är, vilket samtliga som 
lyft den här frågan konstaterat, ett närmare samarbete mellan 
mobilnätsoperatören och elnätsföretaget. Om parterna lyckas upprätta ett 
samarbete, så som föreslås tidigare i den här rapporten, finns goda möjligheter 
till att arbetet med både samförläggning och avtal med markägare, och kanske 
även med andra uppgifter, kan ske effektivare och snabbare. Samtliga de här 
frågorna kan troligen vara sådana som kan avtalas om i ett projekteringsavtal. 

Eftersom arbetet med samförläggning av elkablar och fiber ofta involverar 
kommunen, kan det vara lämpligt att även kommunens samordnare är med i 
dessa diskussioner.  
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Källor 

Underlagen till rapporten har bland annat inhämtats genom intervjuer som 
genomförts med följande organisationer: 

Elnätsföretag 

Ellevio 

E.ON 

Skellefteå Kraft 

Umeå Energi 

Vattenfall 

Mobilnätsoperatörer 

Net1 

Telenor 

Tele2 

Telia 

Tre 

Övriga organisationer 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Svensk Energi (branschorgan) 
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Processkarta – elanslutning vid nyetablering av mobilmast – befintligt läge 2015/16  

Källa: PTS, 2016 

 

Inledande 

mastplanering 

Elförfrågan 

till elnäts-

företag 

Ansökan om 

bygglov hos 

kommunen 

Eloffert – 

giltigt i 1-6 

månader  

Mobilnäts-
operatör 

Elnäts-
företag 

Kommun 

Samråd med     

lst för fristående 

mast 

Dispens eller tillstånd från lst om 

påverkan på natur- och kultur-

skyddade områden. Samt övriga 

tillstånd från andra myndigheter.  

Länsstyrelsen, Trafikverket, 
Naturvårdsverket, 
Energimarknadsinspektionen, 
Lantmäteriet 

Beslut om 

bygglov 

Markägare ger 

tillstånd till 

mobilmast 
Markägare 

Hinderremiss till 

Försvarsmakten 

samt Luftfartsverket 

Bedömning av 

hinder 

Försvarsmakten, 
Luftfartsverket 

Färdigställande 

av anslutnings-

punkt för el 

Slutlig 

beställning 

av el 

planeringen 

för eldragning 

påbörjas 

Överens-

kommelser med 

markägare 

Markägare ger 

tillstånd till dragning 

av  el 

Elanslutning genom- 

förs. Lev. till mobil-

nätsoperatör 

Slutlig instal-

lation och 

igångsättning 

Ansökan       om 

bygglov hos 

kommunen 

Dispens eller tillstånd från lst om 

påverkan på natur- och kultur-

skyddade områden. Samt övriga 

tillstånd från andra myndigheter.  

Samråd med     

lst för dragning 

av el 

Beslut om 

bygglov 

Samråd     

med övriga 

mynd. 
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Processkarta – elanslutning vid nyetablering av mobilmaster – önskad framtida process 
Källa: PTS, 2016 

Inledande mast-

planering och avtal 

med markägare 

Elförfrågan 

till elnäts-

företag 

Ansökan om 

bygglov hos 

kommunen 

Eloffert – 

giltigt i 1-6 

månader  

Mobilnäts-
operatör 

Elnäts-
företag 

Kommun 

Samråd med lst       

för fristående mast 

+ eldragning 

Dispens eller tillstånd från lst om påverkan på 

natur- och kulturskyddade områden. Samt övriga 

tillstånd från andra myndigheter.  

Länsstyrelsen, Trafikverket, 
Naturvårdsverket, 
Energimarknadsinspektionen, 
Lantmäteriet 

Beslut om 

bygglov 

Markägare ger tillstånd till etablering  – mast och dragning av el Markägare 

Hinderremiss till 

Försvarsmakten samt 

Luftfartsverket 

Bedömning av 

hinder 

Försvarsmakten, 
Luftfartsverket 

Färdigställande av 

anslutningspunkt 

för el  

Slutlig 

beställning 

av el 

Projekterings-

avtal + planering 

för elanslutning 

Avtal        

med 

markägare 

Samråd          

med övriga 

myndigheter 

Elanslutning genomförs. 

Leverans till 

mobilnätsoperatör 

Slutlig instal-

lation och 

igångsättning 

Ansökan om 

bygglov hos 

kommunen 

Preliminär 

beställning 

av el. 

Y 

Y 

Y 
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