PM Rotel I (Dnr KS 2019/1304)

Promemorian: Genomförande av direktivet om
inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation
Remiss från Infrastrukturdepartementet.
Remisstid 20 december 2019
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Infrastrukturdepartementet har till Stockholms stad remitterat promemorian som
föreslår en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation
(LEK) och som genomför EU-direktivet om inrättande av en europeisk kodex för
elektronisk kommunikation. Bland annat föreslås nya bestämmelser om skyldighet
för kommuner att på begäran av en operatör medge tillträde till byggnader,
anläggningar och föremål som är tekniskt lämpliga för att montera trådlösa
accesspunkter med kort räckvidd på eller som behövs för att ansluta sådana
accesspunkter till ett stamnät. Bestämmelserna innebär en begränsning i den
kommunala självstyrelsen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. Viss underhandskontakt har hållits
med STOKAB som också är remissinstans. STOKAB kommer i sitt remissvar att
beröra tekniska frågor, t ex tillträde till fysisk infrastruktur för etablering av trådlösa
accesspunkter.
Stadsledningskontoret anser att med hänsyn till ändamålet med regleringen att
förslaget i dessa delar är rimliga. I övrigt har stadsledningskontoret inga särskilda
synpunkter att anföra.
Mina synpunkter
Jag delar stadsledningskontorets bedömning kring att även om bestämmelserna
innebär en begränsning i den kommunala självstyrelsen är dessa delar rimliga med
hänsyn till ändamålet med regleringen. Dock menar jag att det bör finnas en
bestämmelse som ger möjlighet till undantag från huvudregeln om det finns starka
säkerhetsskäl, exempelvis misstanke om att aktör agerar för främmande makt. I
övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Stockholm den 4 december 2019
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Promemorian: Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk
kommunikation
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
I promemorian som skickats på remiss föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande
lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och som genomför EU-direktivet om
inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Bland annat
föreslås nya bestämmelser om skyldighet för kommuner att på begäran av en
operatör medge tillträde till byggnader, anläggningar och föremål som är tekniskt
lämpliga för att montera trådlösa accesspunkter med kort räckvidd på eller som
behövs för att ansluta sådana accesspunkter till ett stamnät. Bestämmelserna innebär
en begränsning i den kommunala självstyrelsen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. Viss underhandskontakt har hållits
med STOKAB som också är en remissinstans. STOKAB kommer i sitt remissvar att
beröra tekniska frågor, t ex tillträde till fysisk infrastruktur för etablering av trådlösa
accesspunkter.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
De lagförslag som presenteras i promemorian genomför EU-direktivet om inrättande av en
europeisk kodex för elektronisk kommunikation och synes vara väl övervägda med syftet att
enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska
kommunikationer för alla när det gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt
deras pris, kvalitet och kapacitet.
Av särskilt intresse för stadens verksamheter är de helt nya skyldigheterna för kommuner
och regioner, i förhållande till vad som redan gäller, att ge tillträde till fysisk infrastruktur för
etablering av trådlösa accesspunkter. Som konstateras i promemorian innebär bestämmelserna
om tillträde till fysisk infrastruktur för etablering av trådlösa accesspunkter en begränsning i
den kommunala självstyrelsen. Kommuner och regioner ska inte längre helt självständigt få
besluta om och på vilka villkor utrymme på fasader och i byggnader m.m. ska upplåtas till
utbyggnad av utrustning för radiokommunikation. Begränsningen bedöms vara motiverad
med hänsyn till regelns ändamål, dvs. att samhället ska få tillgång till god mobiltäckning och
mobila tjänster med hög kapacitet. En rimlig och rättvis ersättning ska utgå för tillträdet.
Begränsningen går därmed enligt utredningen inte utöver vad som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålet.
Enligt promemorian är det svårt att förutse hur många fall av tillträde som kan bli aktuella
enligt bestämmelserna. Redan i dag är det vanligt att operatörer träffar frivilliga avtal med
såväl privata som offentliga fastighetsägare för etablering av antennplatser. När det gäller
etablering av nya antennplatser för 5G bör det också beaktas att regioner och kommuner har
ett intresse av att utbyggnaden av 5G kan komma igång och att invånarna kan erbjudas nya
och bättre elektroniska kommunikationstjänster. Mot den bakgrunden bedöms behovet av
myndighetsingripanden för att åstadkomma etablering av 5Gbasstationer bli begränsat.
Enligt stadsledningskontoret är förslaget om de ovannämnda, helt nya skyldigheterna för
bl. a kommuner rimliga med hänsyn till ändamålet. I övrigt har stadsledningskontoret inga
särskilda synpunkter att anföra.
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