
BESLUT 1(3)

Datum Vår referens Aktbilaga
2019-02-14  17-10216  

  

Halmstad Stadsnät AB
org.nr. 556532-6187

Skickas endast med e-post

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

Beslut om avskrivning

Saken
Tillsyn avseende skyldighet enligt 4 kap. 4 § lagen (2016:534) om åtgärder för 
utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om avskrivning

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) skriver av ärendet från vidare handläggning.

Bakgrund
PTS har i november 2017 på eget initiativ inlett ett tillsynsärende mot Halmstad 
Stadsnät AB (Halmstad) gällande företagets skyldighet enligt 4 kap. 4 § 
utbyggnadslagen att som nätinnehavare som är ett offentligt organ göra viss 
information tillgänglig genom informationstjänsten för utbyggnad av 
bredbandsnät (Ledningskollen) eller någon annan elektronisk tjänst.

PTS utredning
PTS har i ärendet begärt information från Halmstad om bolaget har några 
planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojekt och om information om 
projekten i så fall finns publicerad i Ledningskollen eller på någon annan 
webbplats enligt kraven i 4 kap. 4 § utbyggnadslagen.

Halmstad har inkommit med svar. Därefter har PTS skickat ett utkast till 
föreläggande för synpunkter till Halmstad. 
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Halmstad har i sitt svar uppgett att bolaget har för avsikt att från och med 
januari 2019 börja annonsera kommande projekt i Ledningskollen för att på så 
sätt underlätta för övriga intressenter. 

PTS har granskat de ärenden som Halmstad har publicerat i Ledningskollen. 

PTS bedömning
PTS utredning visar att Halmstad har publicerat information i Ledningskollen i 
enlighet med skyldigheten i 4 kap. 4 § första stycket 1-4 utbyggnadslagen. 
Företaget uppfyller därmed sina skyldigheter enligt utbyggnadslagen. Ärendet 
ska därför skrivas av. 

Beslutet har fattats av enhetschefen Marielle Sjögren. I ärendets slutliga 
handläggning har även juristen Helena Klasson (föredragande) deltagit.
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