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Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 
 

Ansökan om undantag från krav på 
reservkraft 

Sökande 
Tele2 Sverige AB, org.nr 556267-5164 
Box 62 
164 94 KISTA 
 
Telenor Sverige AB, org.nr 556421-0309  
Katarinavägen 15  
116 88 STOCKHOLM 
 
Saken 
Undantag enligt 23 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om 
krav på driftsäkerhet (föreskrifterna). 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 
Post- och telestyrelsen (PTS) avslår ansökan om undantag.  

Yrkanden och grunder 
Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB (bolagen) ansöker, för sitt 
gemensamma bolag Net4Mobility HB (N4M), om undantag i enlighet med 23 § 
föreskrifterna. Bolagen yrkar att de beviljas undantag från kravet på reservkraft i 
22 § föreskrifterna avseende tillgångarna Forsbacka med siteID T316098, 
Trödje med siteID T316251, Hedesunda med siteID T316130, Valbot2 med 
siteID T316256, Lund med siteID T314774 och Oslättfors med siteID 
T314775 (tillgångarna).  
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Bolagen grundar ansökan om undantag på 23 § första stycket 1 föreskrifterna 
och anför i huvudsak följande.  

När det gäller tillgänglig teknik innebär den föreskrivna åtgärden att 
nuvarande reservbatterier i fyra av tillgångarna ersätts med ett paket med fyra 
stycken 200 Ah-reservbatterier med en vikt om 59,8 kg per batteri. Totalvikten 
per paket och tillgång blir därmed 239,2 kg och respektive paket har 
dimensionerna 530 x 550 x 320 mm. I två av tillgångarna ersätts nuvarande 
reservbatterier med två paket 200 Ah-reservbatterier vardera, det vill säga med 
totalt åtta stycken 200 Ah-reservbatterier per tillgång. Totalvikten för 
reservbatterierna per tillgång i dessa två fall blir därmed nära ett halvt ton.   

Kostnaderna för föreskrivna åtgärder bedömer bolagen för samtliga tillgångar 
initialt uppgå till cirka 110 000 kr, varav materialkostnaden skulle uppgå till 
cirka 60 000 kr och arbetskostnaden till cirka 50 000 kr. Var åttonde år 
tillkommer återkommande underhållskostnader om cirka 100 000 kr för 
tillgångarna, varav materialkostnaden uppgår till cirka 60 000 kr och 
arbetskostnaden till cirka 40 000 kr. Bolagen anför härvid att kostnaden inte är 
motiverad. Detta med anledning av att den positiva effekten som den 
föreskrivna åtgärden medför enligt PTS redan uppnås med befintlig 
reservkraftsbestyckning.  

Bolagen har vidare hänvisat till en riskbedömning avseende sannolikheten för 
att tillgångarna ska drabbas av elavbrott. Sannolikhetsbedömningen har baserats 
på inhämtad avbrottsstatistik från använt elbolag för tillgångarna från 
sammanlagt 47 år. Av bedömningen framgår att sannolikheten för att en 
tillgång ska drabbas av minst ett elavbrott under ett givet år är, med hänsyn 
tagen till befintlig reservkraftsbestyckning, cirka 6,5 procent. Sannolikheten för 
att en tillgång ska drabbas av minst fyra elavbrott under ett givet år är, med 
hänsyn tagen till befintlig reservkraftsbestyckning, nära noll procent. 
Sannolikheten för att en tillgång ska drabbas av minst åtta avbrott under ett 
givet år är, med hänsyn tagen till befintlig reservkraftsbestyckning, noll procent. 
Statistiken utvisar att risken för att en tillgång som idag är bestyckad med en 
timmes reservkraft, ska drabbas av minst ett, fyra respektive åtta elavbrott per 
år är mindre än den risk som är acceptabel enligt PTS.  

Beträffande den föreskrivna åtgärdens positiva effekter på driftsäkerheten 
hänvisar bolagen till PTS definition i detta avseende, det vill säga att 
förekomsten av enskilda avbrott till följd av elavbrott reduceras till en rimlig 
säkerhetsnivå.  

Bolagen anför slutligen att alternativa åtgärder vidtas genom att tillgångarna 
utrustas med en timmes reservkraft.  
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Skäl 
Tillämpliga bestämmelser 

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

Föreskrifterna förtydligar kraven i 5 kap. 6 b § LEK. Enligt 5 § föreskrifterna 
ska tillhandahållaren minst en gång per år analysera risken för att 
dokumenterade tillgångar och förbindelser enligt 4 § orsakar störningar eller 
avbrott i de kommunikationsnät och kommunikationstjänster som denne 
tillhandahåller.  

Tillhandahållaren ska, utöver vad som föreskrivs i första stycket, genomföra 
riskanalyser inför sådana planerade förändringar som kan påverka driftsäker-
heten i de kommunikationsnät och kommunikationstjänster som denne 
tillhandahåller, samt efter att sådana störningar eller avbrott som ska 
rapporteras enligt 5 kap. 6 c § LEK har inträffat. 

Riskanalyserna enligt första och andra stycket ska innefatta åtminstone följande 
delar: 

1. Identifiering av samtliga relevanta hot mot den aktuella tillgången eller 
förbindelsen. Hot relaterade till väder samt intrång och annan yttre 
påverkan ska alltid analyseras. 

2. Kvalificerad bedömning av konsekvenser i händelse av att identifierade 
hot inträffar. 

3. Kvalificerad bedömning av sannolikheten för att hot inträffar. 
4. Kvalificerad sammanvägd bedömning av sannolikheten för att 

identifierade hot inträffar och de konsekvenser det kan medföra om de 
inträffar (riskbedömning).  

Vid genomförande av riskanalyser ska tillhandahållaren beakta erfarenheter från 
inträffade incidenter samt tillämpa processer som utgår från etablerad standard 
på området. 
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Tillhandahållaren ska ha en plan för vid vilka tidpunkter och i vilka situationer 
tillhandahållaren kommer att genomföra riskanalyser. 

Tillhandahållaren ska dokumentera genomförda riskanalyser.  

Enligt 22 § föreskrifterna ska en tillhandahållare av mobila kommunikationsnät 
och mobila kommunikationstjänster med reservkraftsystem, utöver vad som 
följer av 21 §, säkerställa att fel i extern elförsörjning inte orsakar störning eller 
avbrott i kommunikationsnät och kommunikationstjänster som denne 
tillhandahåller eller minskar kommunikationstjänsters täckningsområde, under 
åtminstone en timme i tätort med fler än 8 000 invånare och fyra timmar på 
övriga platser, från det att felet i extern elförsörjning inträffade. Fel i extern 
elförsörjning som inträffar med mindre än fyra timmars mellanrum avseende 
samma tillgång ska anses utgöra ett fel. 

Tillhandahållaren får under felets varaktighet, om det är nödvändigt för att 
upprätthålla kommunikationstjänster under den tid som anges i första stycket 
och under förutsättning att täckningsområdet bibehålls, minska tillgångarnas 
elförbrukning genom att begränsa antalet frekvensband som används för 
kommunikationstjänsterna. Om kvarvarande frekvensband inte ger tillräcklig 
kapacitet för att upprätthålla samtliga tillhandahållarens kommunikations-
tjänster, får tillhandahållaren fördela kapaciteten så att i första hand 
samtalstjänst, i andra hand meddelandetjänst och i tredje hand 
datakommunikationstjänst tillhandahålls. 

Tillhandahållaren ska tillämpa processer för planering, inrättande, underhåll och 
utbyte av reservkraftsystem. 

Enligt 23 § föreskrifterna kan PTS efter ansökan från en tillhandahållare medge 
undantag från kraven i 16─22 §§ i följande fall: 

1. Tillgänglig teknik, kostnader förenade med åtgärden och 
tillhandahållarens riskbedömning enligt 5 § sammantaget medför att 
åtgärden är olämplig i förhållande till de positiva effekter för 
driftsäkerheten som den medför och tillhandahållaren vidtar lämpliga 
alternativa åtgärder när sådana finns. 

2. Annan reglering förhindrar vidtagandet av åtgärden. 
3. Tillgänglig teknik, kostnader förenade med åtgärden och 

tillhandahållarens riskbedömning enligt 5 § sammantaget medför att 
åtgärden är olämplig i förhållande till att åtgärden avser tillgångar eller 
förbindelser som omfattas av beslut om avveckling och tillhanda-
hållaren vidtar lämpliga alternativa åtgärder när sådana finns.  
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Utöver vad som föreskrivs i första stycket punkterna 1─3 måste tillhanda-
hållaren i samtliga fall även redovisa vilka alternativa åtgärder som denne har 
för avsikt att vidta för att begränsa negativa effekter av att den föreskrivna 
åtgärden inte vidtas, samt vilken påverkan på driftsäkerheten som detta medför. 

PTS bedömning 

PTS har att ta ställning till huruvida bolagen redogjort för sådana 
omständigheter som medför att bolagen kan beviljas undantag från kravet på 
reservkraft i 22 § föreskrifterna. Bedömningen ska göras utifrån en 
sammantagen prövning av kriterierna som anges i 23 § första stycket 1 
föreskrifterna, dvs. om tillgänglig teknik, kostnaderna som är förenade med 
åtgärden och bolagens riskbedömning i förevarande fall medför att kravet på 
reservkraft är olämpligt i förhållande till de positiva effekter för driftsäkerheten 
som det medför.  
 
Syftet med föreskrifterna är att förtydliga vilka åtgärder en tillhandahållare 
måste vidta för att uppnå en rimlig nivå av driftsäkerhet i elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster. Beroendet av el är stort för dessa tjänster och 
strömavbrott utgör den näst vanligaste orsaken till betydande störningar och 
avbrott i nät och tjänster. Strömavbrott är vidare den vanligaste orsaken till 
mindre, lokala störningar och avbrott. Krav på reservkraft utgör därför en 
nödvändig skyddsåtgärd för att uppnå en rimlig nivå av driftsäkerhet.  
 
När det gäller den nivå som anges i 22 § föreskrifterna har PTS bedömt att den 
är rimlig för att hantera strömavbrott utifrån ett samhällsperspektiv. Kravet 
medför nämligen att alla användare av mobila kommunikationstjänster, 
räddningstjänst och kommuner vet vad de kan förvänta sig i samband med ett 
strömavbrott oavsett var i landet det sker. Skälet till att kravet på reservkraft vid 
strömavbrott är högre när det gäller orter med färre än 8 000 invånare är dels 
att sannolikheten för att det inträffar strömavbrott i landsbygdsnät är högre än i 
tätort, dels att dessa avbrott varar längre. På landsbygden finns inte lika många 
alternativa tjänsteleverantörer att välja mellan, vilket leder till större sårbarhet 
för människorna som lever och verkar där. Det är därför viktigt att de ska 
kunna känna tillit till att tjänsterna åtminstone fungerar i fyra timmar vid 
strömavbrott. Mot bakgrund av detta och det ökade beroendet av fungerande 
mobila kommunikationstjänster, anser PTS att undantag från kravet på 
reservkraft bör beviljas med restriktivitet. 
 
Syftet med undantagsbestämmelsen är exempelvis att lätta upp kraven i de fall 
en skyddsåtgärd skulle vara tekniskt mycket svårgenomförlig, oproportionerligt 
betungande och om kostnaden framstår som orimlig i förhållande till risken och 
nyttan. Det kan röra sig om tillgångar eller förbindelser som av kostnadsskäl 
inte kan göras redundanta eller reservkraftskrav där anläggningens beskaffenhet, 
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t.ex. storlek och funktionalitet, tekniskt begränsar möjligheten att uppfylla 
kravet. Detta framgår även av den konsekvensutredning1 som upprättades vid 
framtagandet av föreskrifterna. 
 
När det gäller den tillgängliga teknik som är aktuell för den föreskrivna 
åtgärden har bolagen redogjort för att det krävs utökad batterikapacitet för att 
uppfylla reservkraftskraven. PTS konstaterar att den utökade batterikapaciteten 
inte är en teknisk lösning som saknas eller svårligen kan införskaffas på 
marknaden för att bolagen ska kunna uppfylla kraven. Bolagen har heller inte 
anfört att så är fallet. PTS bedömer därför att den utökade batterikapaciteten 
inte är en skyddsåtgärd som är svårgenomförlig eller oproportionerligt 
betungande att införa för bolagen. 
 
PTS ska vidare bedöma ifall kostnaderna för att uppfylla kravet för en viss 
tillgång eller förbindelse står i proportion till den ökade driftsäkerheten. De 
kostnadsberäkningar PTS genomförde i samband med framtagandet av 
driftsäkerhetsföreskriften och den information som då förmedlades till PTS 
från tillhandahållarna, visar att krav på reservkraft kan förväntas medföra 
betydande merkostnader. Investeringskostnaderna för reservkraftskravet 
beräknades då uppgå till mellan tio och 300 miljoner kr för en enskild 
tillhandahållare av mobilnät och mobila kommunikationstjänster. Till det 
tillkommer årliga merkostnader på upp till 30 miljoner kr för fortsatta 
investeringar, underhåll och anpassningar. Bolagen har redogjort för den totala 
kostnaden för den föreskrivna åtgärden. PTS bedömer att kostnaden inte är 
orimlig i förhållande till de positiva effekter för driftsäkerheten som åtgärden att 
införa reservkraft, med den säkringstid som föreskrifterna kräver, medför.  
 
När det gäller riskbedömningen ska den enligt 5 § tredje stycket 4 föreskrift-
erna bestå av en kvalificerad sammanvägd bedömning av sannolikheten för att 
identifierade hot inträffar och de konsekvenser det kan medföra om de 
inträffar. PTS bedömer att den riskbedömning bolagen hänvisar till i ansökan 
består av en sannolikhetsbedömning när det gäller elavbrott men att den saknar 
en redogörelse för konsekvenserna för det fall identifierade hot inträffar. Den 
riskbedömning bolagen inkommit med uppfyller således inte det krav som 
uppställs på en sådan bedömning. PTS anser det ändå vara av vikt att nämna i 
sammanhanget att PTS gjorde en riskbedömning vid framtagandet av 
föreskrifterna, vilken grundar sig på en bedömning sett till hela Sverige, olika 
elnätstyper och att det kan förekomma skillnader på olika platser när det gäller 
elavbrottsstatistiken. Sammantaget bedömdes som ovan nämnts att den nivå 
som anges avseende reservkraft i 22 § föreskrifterna är en rimlig nivå för att 
hantera elavbrott utifrån ett samhällsperspektiv. I aktuellt fall har bolagen vidare 
                                                 

1 ”Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet”, s. 75.  
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redovisat statistik för ett begränsat geografiskt område och även om den 
aktuella statistiken avser en längre tid kan man inte utifrån statistiken med 
säkerhet bedöma att förekomsten av elavbrott kommer att vara densamma 
framöver i det berörda området.   
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer PTS att den tillgängliga teknik som 
behövs för att uppfylla kravet på reservkraft i aktuellt fall inte är 
svårgenomförlig. PTS bedömer inte heller att kostnaderna för att uppfylla 
reservkraftskravet är orimliga. Slutligen bedömer PTS att bolagens 
sannolikhetsdömning avseende elavbrott i området inte når upp till kravet på en 
riskbedömning. Sammantaget bedömer därför PTS att åtgärden att införa 
reservkraft i förevarande fall inte är olämplig i förhållande till de positiva 
effekter för driftsäkerheten som den medför. Ansökan om undantag avslås 
därför.  
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Underrättelse om överklagande 
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 
102 49 Stockholm, alternativt till pts@pts.se.  

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha.  

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. 
Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska också anges samt eventuell 
annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar ett ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och 
mobiltelefonnummer anges.  

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 

 ____________________  
 
Beslutet har fattats av generaldirektören Dan Sjöblom. I ärendets slutliga 
handläggning har även handläggaren Björn Scharin, enhetschefen Patrik 
Bystedt, avdelningschefen Annicka Spångberg, kommunikatören Maria Stråhle, 
verksjuristen Emma Edsjö, chefsjuristen Karolina Asp, enhetschefen Katarina 
Holmqvist, juristen Karin Lodin och juristen Marie Wahlin Tideklev 
(föredragande) deltagit. 

 

 

 


