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YRKANDEN M.M. 

 

Post- och Telestyrelsen (PTS) beslutade den 26 juni 2018 att avslå Tele2 

Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s (härefter bolagen) ansökan om 

undantag från kravet på reservkraft avseende tillgångarna i Forsbacka, 

Trödje, Hedesunda, Valbot2, Lund och Oslättfors (härefter tillgångarna). 

Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. 

 

Bolagen yrkar i första hand att förvaltningsrätten ändrar det överklagade 

beslutet och bifaller ansökan. I andra hand yrkar bolagen att ärendet ska 

återförvisas till PTS. 

 

Bolagen anför i huvudsak följande.  

 

En grundläggande förutsättning för bolagens ansökan är att risken för 

elavbrott skiljer sig åt mellan olika glesbygdssajter. För vissa glesbygds-

sajter är risken för avbrott nära noll. Syftet med kraven i 22 § Post- och 

telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet (PTSFS 2015:2, härefter 

föreskrifterna) är att minska risken för avbrott i glebygdssajter till följd av 

avbrott i extern elförsörjning till en låg och acceptabel nivå. Det vore 

uppenbart oproportionerligt att kräva att även glesbygdssajter där risken för 

elavbrott redan är tillräckligt låg ska bestyckas med fyra timmars 

reservkraft. 

 

Den inhämtade statistiken över elavbrott för de aktuella tillgångarna – som 

avser sammanlagt nära 47 driftår – visar att sannolikheten för att respektive 

tillgång, som i nuläget är bestyckad med en timmes reservkraft, ska drabbas 

av minst ett elavbrott under ett år är 6,5 %. Avbrottsstatistiken visar vidare 

att sannolikheten för att en tillgång ska drabbas av minst fyra elavbrott 

under ett år är nära 0 % och att sannolikheten för åtta elavbrott är 0 %. De 

positiva effekter som PTS vill uppnå genom kravet på fyra timmars 
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reservkraft är därmed redan uppfyllda genom befintlig reservkraft på en 

timme, varför PTS krav inte kan anses rimligt eller lämpligt. Tillgångarna 

bör därför undantas från kravet. 

 

PTS har i det överklagade beslutet redovisat tre skäl för att avslå bolagens 

ansökan. För det första konstaterar PTS att tillgänglig teknik i det aktuella 

fallet inte är svårgenomförlig. Att tillgänglig teknik skulle vara svårgenom-

förlig har dock inte påståtts i ansökan.  

 

PTS har för det andra bedömt att kostnaderna för att uppfylla kravet på 

reservkraft inte är orimliga. En rimlighets- och proportionalitetsbedömning 

av en kostnad förutsätter dock normalt att kostnaden jämförs med den effekt 

som uppnås om kostnaden accepteras. Det har i ansökan visats att risken för 

elavbrott i tillgångarna med befintlig reservkraftsbestyckning redan är lägre 

än den risknivå som PTS vill uppnå. PTS saknar därmed grund för bedöm-

ningen att kostnaderna för att bestycka tillgångarna med fyra timmars 

reservkraft inte är orimliga.  

 

För det tredje har PTS påstått att bolagens riskbedömning saknar en 

redogörelse för konsekvenserna för det fall att identifierade hot inträffar. 

Detta påstående är inkorrekt. I de riskanalyser som redovisats för PTS som 

en del av ansökan är beskrivningen av konsekvenser för det fall att ett 

identifierat hot inträffar en obligatorisk del. Riskanalyserna har genomförts 

med den metod för riskanalyser som rekommenderas av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). Samtliga riskanalyser redovisades i 

detalj för PTS och då beskrevs konsekvenserna för det fall ett identifierat 

hot inträffar. 

 

Om det överklagade beslutet står fast skulle bestämmelserna i 23 § första 

stycket 1 föreskrifterna i praktiken inte vara tillämpbara på det krav på 

reservkraft som föreskrivs i 22 §. PTS har bedömt att reservkraft i det 
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enskilda fallet aldrig kan vara att anse som en otillgänglig teknik. Vidare 

bedömer PTS att kostnaden för reservkraft i det enskilda fallet aldrig kan 

anses vara orimlig, om inte kostnaden för installation av fyra timmars 

reservkraft i det enskilda fallet överstiger den av PTS uppskattade kost-

naden. PTS har även ogiltigförklarat alla kvalificerade bedömningar av 

sannolikheten för att hot inträffar, eftersom sådana normalt bygger på 

historisk statistik hänförlig till det geografiska område som är relevant i det 

enskilda fallet. Bolagen har använt motsvarande insatsvara (historisk 

avbrottsstatistik) och motsvarande metod som PTS använt i den rimlighets-

bedömning som ligger till grund för reservkraftskravet i 22 § föreskrifterna. 

På detta sätt ogiltigförklarar PTS sin egen rimlighetsbedömning. Bolagen 

har ett väsentligt bättre och mer korrekt underlag än PTS eftersom stati-

stiken är hänförlig till de specifika tillgångarna. PTS underlag hänför sig till 

elnät i glesbygd generellt. Beslutet strider såväl mot den proportionalitets-

princip som finns föreskriven i lagen (2003:389) om elektronisk kommu-

nikation (LEK) som mot undantagsbestämmelsen i 23 § föreskrifterna. 

 

PTS har i sina yttranden till förvaltningsrätten anfört nya skäl för att avslå 

ansökan. Det är inte acceptabelt att en myndighet ändrar sig och lägger till 

nya skäl för beslutet. I det överklagade beslutet skriver PTS att riskbedöm-

ningen helt saknar konsekvensanalys. I yttrande anför PTS att riskbedöm-

ningen visserligen innehåller en konsekvensanalys men att den saknar en 

särskild del om effekterna av avbrott på samhällsviktig verksamhet. Det 

finns inget stöd i föreskrifterna för att riskbedömningen ska innehålla en 

särskild del om relationen mellan den tillgängliga tekniken, kostnaderna 

förenade med åtgärden och påverkan på specifikt samhällsviktig verk-

samhet. Detta innebär att det inte finns något stöd för PTS beslutsgrund i 

föreskrifterna. PTS tillämpning av 23 § föreskrifterna går också längre än 

vad både LEK föreskriver och vad lagstiftaren har syftat till. Det är 

allmänhetens tillgång, dvs. konsumenternas tillgång, till fungerande 

elektroniska kommunikationer som ska beaktas. Det är tydligt att varje 
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skyldighet som meddelas med stöd av 5 kap. 6 b § LEK ska vara nödvändig 

i det enskilda fallet. Denna nödvändighet beror på hur stor risken för 

störningar och avbrott är i det enskilda fallet. Att det föreligger risk för 

störningar och avbrott är en grundläggande förutsättning för att en skyldig-

het att vidta en viss säkerhetsåtgärd överhuvudtaget ska kunna anses rimlig 

och därmed bli aktuell. PTS uppfattning att redovisad och väldokumenterad 

låg eller obefintlig risk för störningar och avbrott i ett eller flera enskilda fall 

skulle vara otillräcklig grund för undantag saknar stöd i både LEK och 

förarbetsuttalanden. Det är förvånande att PTS menar att riskbedömningar 

som grundar sig på bearbetning av historisk elavbrottsstatistik inte kan 

motivera ett undantag från 22 § föreskrifterna. De särskilda krav som 

samhällsviktiga aktörer har på driftsäkerhet ska enligt en rapport från PTS 

inte tillgodoses genom de skyldigheter som meddelas i föreskrifterna i 

enlighet med 5 kap. 6 b § LEK. De ska i stället tillgodoses genom högre 

servicenivåer som ska regleras i avtal med tillhandahållarna av elektroniska 

kommunikationstjänster.  

 

I ett annat yttrande anför PTS att en konsekvensanalys inte behöver inne-

hålla en särskild del om effekterna på samhällsviktig verksamhet, men att en 

tillhandahållares konsekvensanalys ska utgå från konsekvenser för samhället 

och inte från tillhandahållarens egen verksamhet. Det nya rekvisit som PTS 

för fram saknas helt i de föreskrifter som ska tillämpas. Vidare visar av-

brottsstatistiken att risken för störningar och avbrott i tillgångarna som 

ansökan om undantag avser är mycket lägre än den risk som enligt PTS är 

acceptabel. Därför är det inte rimligt eller proportionerligt att vidta säker-

hetsåtgärder oavsett om genomförda konsekvensanalyser är samhälleliga 

eller affärsmässiga. 
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PTS vidhåller det överklagade beslutet och anför bl.a. följande.  

 

Syftet med föreskrifterna är att slå fast en grundläggande nivå av drift-

säkerhet som gör att användarna, inklusive samhällsviktiga aktörer, vet vad 

de kan förvänta sig. Vid utformningen av kraven på reservkraft i 22 § 

föreskrifterna har PTS gjort en rimlighets- och proportionalitetsbedömning 

på generell nivå. Genom möjligheten att få undantag säkerställs att hänsyn 

kan tas till förhållandena i ett enskilt fall genom en proportionalitets-

bedömning där tillgänglig teknik, kostnader för den föreskrivna åtgärden 

och tillhandahållarens egen riskbedömning sammantaget vägs mot de 

positiva effekter för driftsäkerheten som den föreskrivna åtgärden medför.  

 

PTS har avslagit ansökan, eftersom bolagen inte har visat att de åtgärder 

som de måste vidta är olämpliga i förhållande till de positiva effekter som 

kravet på reservkraft medför. PTS och bolagen är överens om att den 

tillgängliga tekniken inte är svårtillgänglig. Vad gäller de kostnader som det 

innebär för bolagen att förse mobilsajter med reservkraft har PTS vid 

införandet av föreskrifterna tagit fram en schablonkostnad som myndigheten 

ansåg var rimlig för alla tillhandahållare. I detta fall har bolagen inkommit 

med kostnadsuppgifter som understiger PTS schablonkostnader för att gå 

från en timmes reservkraft till fyra timmars reservkraft. 

 

Bolagen har endast framfört att risken för avbrott i området där masterna 

finns är så låg att kostnaderna för att uppfylla kraven på reservkraft med mer 

än en timme blir orimliga. För att bedöma om kostnaderna är orimliga i 

förhållande till risk och nytta krävs att bolagen ställer denna kostnad i 

relation till den riskbedömning som bolagen ska utföra. Bolagens risk-

bedömning har vissa brister. Riskbedömningen består i huvudsak av om-

fattande statistik över elavbrott i det aktuella området. Bolagen har även 

kortfattat redogjort för en konsekvensanalys i riskbedömningen. PTS anser 

dock att konsekvensanalysen mestadels utgår från ett kommersiellt 
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perspektiv och hur bolagen skulle påverkas av avbrott i mobilsajterna. 

Riskbedömningen saknar en analys och redogörelse över hur elavbrott i 

mobilsajterna skulle kunna påverka samhällsviktig verksamhet och hur detta 

står i relation till den tillgängliga tekniken och kostnaderna förenade med 

åtgärden. Bolagen har endast ställt kostnaderna att förse mobilsajterna med 

reservkraft mot elavbrottsstatistiken, och anfört att risken för att mobil-

sajterna drabbas av avbrott är lägre än den risknivå som PTS vill uppnå med 

föreskrifterna. PTS anser att bolagen gör en alltför snäv bedömning av vad 

riskanalysen ska uppnå, oaktat att den är genomförd i enlighet med MSB:s 

metod för riskanalyser. Den tillgängliga tekniken och kostnaderna för att 

uppfylla åtgärden måste även ställas i förhållande till om det finns samhälls-

viktiga aktörer som skulle kunna påverkas av avbrott. Eftersom den före-

skrivna åtgärden inte bedömdes som olämplig i förhållande till de positiva 

effekter som kravet på reservkraft medför, saknades skäl att pröva de 

alternativa åtgärder som bolagen vidtagit eller avser att vidta enligt 23 § 

andra stycket föreskrifterna. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Tillämpliga bestämmelser återges i det överklagade beslutet, se bilaga 1. 

 

Av förarbetena till LEK (prop. 2010/11:115 s. 169) framgår bl.a. följande. 

Driftsäkerhet ska främst förstås som upprätthållande av funktion och 

tillgänglighet, men även uthållighet vid extraordinära händelser i fredstid. 

Kravet på tillgänglighet ska därmed förstås omfatta inte enbart extraordinära 

händelser i fredstid utan även normala driftsförhållanden. Syftet med de 

tekniska och organisatoriska åtgärder som tillhandahållare är skyldiga att 

vidta ska vara att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig 

teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken 
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för störningar och avbrott. En proportionalitetsbedömning måste alltså göras 

i varje enskilt fall av vilka åtgärder som är nödvändiga. Genom att det anges 

att tillgänglig teknik ska beaktas, avses att tydliggöra att framsteg i den 

tekniska utvecklingen ska avspeglas i de säkerhetsåtgärder som vidtas. 

Teknisk utveckling kan dels medföra att behovet av säkerhetsåtgärder 

förändras, dels innebära nya möjligheter att vidta effektiva säkerhets-

åtgärder. Genom att det anges att vidtagna åtgärder ska vara anpassade till 

risken för störningar och avbrott, framgår att åtgärderna främst ska syfta till 

att förhindra eller minimera att incidenter som drabbar elektroniska 

kommunikationsnät och tjänster påverkar allmänhetens tillgång till 

fungerande elektroniska kommunikationer. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 
 
 

Frågan i målet är om bolagen ska beviljas undantag från kravet enligt 22 § 

föreskrifterna på reservkraft. Ett sådant undantag kan enligt 23 § första 

stycket 1 föreskrifterna medges om tillgänglig teknik, kostnader förenade 

med åtgärden och tillhandahållarens riskbedömning 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. Ytterligare en förutsättning för undantag är enligt 23 § 

andra stycket föreskrifterna att tillhandahållaren redovisar 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 drift-

säkerheten som detta medför. Det är bolagen som ska visa att de uppfyller 

kraven för att kunna beviljas undantag. 

 

Bolagen menar att risken för elavbrott i de aktuella tillgångarna är så liten 

att de positiva effekter som PTS vill uppnå genom kravet på fyra timmars 

reservkraft redan är uppfyllda genom befintlig reservkraft på en timme. PTS 

har dock framhållit att syftet med föreskrifterna är att slå fast en 



  Sida 9 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 

DOM 
 

16320-18 

  
 
grundläggande nivå av driftsäkerhet som gör att användarna, inklusive 

samhällsviktiga aktörer, vet vad de kan förvänta sig.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att bolagen inte har gjort gällande att den 

aktuella åtgärden helt skulle sakna positiva effekter för driftsäkerheten. 

Förvaltningsrätten anser vidare att undantag från kravet på fyra timmars 

reservkraft inte bör kunna ges enbart på den grunden att det statistiskt går att 

påvisa att risken för elavbrott i fråga om en viss tillgång är i nivå med eller 

lägre än den generella gräns i fråga om elavbrott som legat till grund för 

kravet i föreskrifterna. Vad bolagen har anfört i denna del kan således inte i 

sig medföra att åtgärden är olämplig i förhållande till de positiva effekter för 

driftsäkerheten som den medför. Förvaltningsrätten övergår därför till att 

pröva om tillgänglig teknik, kostnader förenade med åtgärden och 

tillhandahållarens riskbedömning sammantaget medför att åtgärden är 

olämplig i förhållande till de positiva effekter för driftsäkerheten som den 

medför. 

 

Av utredningen i målet framgår att bolagen, för att uppfylla kraven i före-

skrifterna, i fyra fall behöver ersätta befintliga reservkraftsbatterier med ett 

paket med fyra stycken batterier med en totalvikt på ca 239 kg för att 

säkerställa att fel i extern elförsörjning inte orsakar störning eller avbrott 

under åtminstone fyra timmar från det att felet inträffar. I två fall behöver 

bolagen ersätta befintlig reservkraft med åtta stycken reservbatterier med en 

totalvikt på ca 478 kg för att uppnå detta krav. Förvaltningsrätten noterar att 

det i målet är ostridigt att denna lösning är tillgänglig för bolaget och att den 

inte skulle vara svår att genomföra. Mot denna bakgrund anser förvaltnings-

rätten att den tillgängliga tekniken, i form av utökad batterikapacitet, inte är 

en åtgärd som är svårgenomförlig eller i tekniska avseenden oproportioner-

ligt betungande för bolagen att införa. 
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Bolagen har enligt de beräkningar som getts in uppskattat att de initiala 

kostnaderna för de ovan nämnda åtgärderna skulle uppgå till 60 000 kr i 

materialkostnad och 50 000 kr i arbetskostnad. Bolagen uppskattar att 

ytterligare 60 000 kr i materialkostnader och 40 000 kr i arbetskostnader 

tillkommer vart åttonde år på grund av underhåll. Även om de positiva 

effekterna av åtgärden skulle vara begränsade, anser förvaltningsrätten att 

de kostnader som bolagen beräknat för att genomföra de ovan nämnda 

åtgärderna inte kan anses som orimliga eller oproportionerliga. Förvalt-

ningsrätten gör således bedömningen att inte heller kostnaderna för att öka 

reservkraften till fyra timmar medför att åtgärden är olämplig i förhållande 

till de positiva effekter för driftsäkerheten som den medför. 

 

Bolagen har anfört att det inte finns några krav på att effekterna av en viss 

åtgärd för specifikt samhällsviktiga aktörer särskilt ska beaktas vid risk-

bedömningen. Bolagen anför att det är konsumenternas tillgång till funge-

rande elektroniska kommunikationer som ska värnas och att PTS saknat 

grund för att avslå ansökan på den grunden att konsekvensanalysen inte 

innehåller en särskild analys av och redogörelse för hur avbrott skulle kunna 

påverka samhällsviktig verksamhet.  

 

Bestämmelserna om krav på driftsäkerhet syftar till att förhindra eller 

minimera incidenter som drabbar elektroniska kommunikationsnät och 

tjänster och som påverkar allmänhetens tillgång till fungerande elektroniska 

kommunikationer. Mot denna bakgrund måste en riskbedömning enligt 

förvaltningsrättens mening innehålla en konsekvensanalys där konsekvenser 

för hela samhället, inklusive samhällsviktiga aktörer, beaktas. Förvaltnings-

rätten anser att det i målet inte framkommit att den aktuella riskbedöm-

ningen utvisar hur ett avbrott i tillgångarna och därmed kommunikations-

nätet skulle påverka samhällsviktig verksamhet och hur detta skulle stå i 

relation till den tillgängliga tekniken och kostnaderna förenade med åtgär-

den. Förvaltningsrätten finner därmed att PTS har haft skäl för bedömningen 
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att bolagen gjort en för snäv riskbedömning och att denna därför inte kan 

anses vara tillräcklig. Att den riskanalys som använts av bolagen har 

genomförts i enlighet med MSB:s metod för riskanalyser ändrar inte denna 

bedömning.  

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i målet gör förvaltningsrätten 

sammantaget bedömningen att bolagen, med hänsyn till tillgänglig teknik, 

kostnader förenade med åtgärden och riskbedömning, inte visat att åtgärden 

att införa reservkraft med en säkringstid på fyra timmar är olämplig i 

förhållande till de positiva effekter för driftsäkerheten som de medför. Vad 

bolagen i övrigt har anfört utgör inte skäl för en annan bedömning. Det 

saknas därmed skäl att pröva om bolagen redovisat vilka alternativa åtgärder 

som de 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. Något skäl för återförvisning har enligt förvaltnings-

rättens mening inte framkommit. PTS beslut är således riktigt, varför 

överklagandet ska avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (FR-03). 

 

 

Johan Lundmark 

Chefsrådman 

 

Nämndemännen Ronnie Anderson, Christina Engström och Barbro Kjellin 

Järleby har också deltagit i avgörandet. Förvaltningsrättsnotarien Karl 

Billstam har föredragit målet.  
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

