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Remissvar avseende delbetänkandet 
Kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om utländska 
direktinvesteringar (SOU 2020:11)

PTS uppdrag 
Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1 § förordningen (2007:951) med 
instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och 
området för elektronisk kommunikation. PTS är tillsynsmyndighet över 
säkerhetsskyddet avseende enskilda verksamhetsutövare som bedriver 
verksamhet som avser elektronisk kommunikation och posttjänst. 

PTS tillstyrker, utifrån de aspekter myndigheten har att beakta, förslagen i 
delbetänkandet. Myndigheten önskar dock, utifrån ett helhetsperspektiv på 
frågor kopplade till säkerhet inom de områden PTS har bevaka, framföra 
följande övergripande synpunkter.

Övergripande synpunkter
PTS är överlag positiv till förslag som stärker säkerheten för samhällsviktig 
verksamhet och andra skyddsvärda verksamheter i samhället. Frågor kopplade 
till granskning av utländska direktinvesteringar kan få stor betydelse för aktörer 
inom området elektronisk kommunikation då det är ett område under ständig 
utveckling och med starkt internationellt inslag. 

Det finns för närvarande flera olika förslag på ny lagstiftning – och nyligen 
genomförd lagstiftning - som innebär ökat fokus på säkerheten inom 
elektronisk kommunikation. Nämnas kan särskilt lagen om elektronisk 
kommunikation, kompletterande bestämmelser till den nya 
säkerhetsskyddslagen innefattande förslag på nytt system med kontrollstationer 
och samråd samt förslag på nytt statligt kontrollsystem inom 
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totalförsvarsområdet. Utöver detta pågår arbete inom EU med den  s.k. ”5G 
toolbox” där också granskningssystemet av utländska direktinvesteringar ses 
som en viktig pusselbit i säkerhetsarbetet. Ur PTS perspektiv är det viktigt att 
relationen mellan dessa olika gransknings- och kontrollsystem blir så tydlig som 
möjligt. PTS ser därför behov av att utredningen i sitt fortsatta arbete gör 
fördjupad analys kring hur dessa olika system ska förhålla sig till och avgränsas 
mot varandra.  

Detta yttrande har beslutats av divisionschefen Catarina Wretman. I ärendets 
slutliga handläggning har även avdelningschefen Annica Bergman, 
avdelningschefen Jonas Wessel, säkerhetsskyddschefen Henrik Christiansson 
samt juristen Jannike Ericson (föredragande) deltagit.
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