
 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
   

 

 
 

      
 

        
     

        
     

       

 

      
   

 

      
       

Ledningskollen och utbyggnadslagen 

Utbyggnadslagen  (lag  2016:534)  innebär  
rättigheter för den  som  vill  bygga u t  fast  eller 
trådlöst bredband  med  kapacitet över 3 0  Mbit/s, 
så kallade  bredbandsutbyggare,  och  
skyldigheter  för  de  som  äger  infrastruktur  som  
kan  användas för  att  bygga ut  bredband, i  lagen  
kallade nätinnehavare.  Ledningskollen  har  
funktioner s om  underlättar fö r d en  som  vill  
använda vissa av lagens rättigheter  och  
skyldigheter.  

Ledningskollen  utgör  tillsammans  med  
Utbyggnadsportalen  den  informationstjänst  som  
tillhandahålls av PTS för utbyggnadslagen. 
Ledningskollen  har  flera  funktioner  för  den som  vill  
använda lagens  möjligheter  eller  uppfylla vissa av  lagens  
skyldigheter utan  att  behöva  bygga  egna  lösningar.   
För  mer  detaljerad  information om  de  rättigheter  och 
skyldigheter som  lagen innebär,  se  faktablad  ”Lag  om  
åtgärder  för  utbyggnad  av  bredbandsnät  –  ny  lag  från 1  
juli 2016”  eller  utbyggnadsportalen.pts.se.  

Ledningskollen för 
bredbandsutbyggare 
Bredbandsutbyggare har enligt lagen rätt att få 
information och tillträde till nätinnehavares infrastruktur 
samt få information om planerade och pågående bygg-
och anläggningsprojekt som genomförs av offentliga 
organ eller är helt eller delvis finansierade med offentliga 
medel. Bredbandsutbyggare har dessutom rätt att få 

samordna sina projekt med ovanstående typer av projekt. 

Ledningskollens funktioner 

Ledningskollen har funktioner som underlättar för 
bredbandsutbyggare som vill: 

1.  få  information  om  nätinnehavares i nfrastruktur  
och kontaktinformation  för  att  begära  tillträde  
till infrastrukturen.   

En  bredbandsutbyggare  använder  funktionen  
genom  att  välja ”projektering” under  rubriken  
”Ledningskollen  och  lag  om  åtgärder  för  
utbyggnad av bredbandsnät”. 

2.  få  information  om  planerade o ch  pågående  
bygg- och anläggningsprojekt  som  genomförs  
av  offentliga organ  eller  är  helt  eller  delvis  
finansierade m ed  offentliga  medel  för a tt  få  
möjlighet  att  begära  samordning  med  sitt  eget  
projekt.   

En  bredbandsutbyggare  använder  funktionen  
genom  att gå med i Ledningskollen som  
”ledningsägare” eller  ”blivande  ledningsägare”  
och skapa  bevakningsområden.  Man kan också  
få  en  snabb  överblicksbild  över p lanerade o ch  
pågående  byggprojekt  i  Ledningskollens  
Ärendekarta.  

Vid begäran om information är det alltid 
bredbandsutbyggaren som är skyldig att försäkra sig om 
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att begäran uppfyller lagens krav och 
bredbandsutbyggaren är dessutom ansvarig för att 
begäran kommer fram till nätinnehavaren. 

Om en bredbandsutbyggare vill begära tillträde till 
befintlig infrastruktur hos en nätinnehavare, eller vill 
begära samordning, görs det utanför Ledningskollen. 
Nätinnehavare har dock möjlighet att informera om 
lämpliga kontaktvägar, redan när bredbandsutbyggaren 
begär information om dess infrastruktur. 

Ledningskollen för 
nätinnehavare 
Nätinnehavare är enligt lagen skyldiga att på begäran 
lämna information om och ge tillträde till sin 
infrastruktur samt via en elektronisk tjänst informera om 
planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt 
som finansieras helt eller delvis med offentliga medel. 
Nätinnehavare som är offentliga organ eller den som 
utför ett bygg- eller anläggningsprojekt som finansieras 
helt eller delvis med offentliga medel är skyldiga att på 
begäran medge samordning med bredbandsutbyggares 
projekt. 

Ledningskollens funktioner 

Nätinnehavare som är med i Ledningskollen kan 
använda tjänsten för att: 

1.  På begäran  lämna ut  information  om  befintlig 
infrastruktur och kontaktinformation till 
bredbandsutbyggare  genom  att  besvara  ärenden 
i Ledningskollen (se  punkt  1  under  rubriken 
”Ledningskollen  för  bredbandsutbyggare”).  

Ledningskollen  innehåller  funktioner  som  
underlättar  för  nätinnehavare:  En  
nätinnehavare  kan i  tjänsten ange  hur  man vill  
ta emot begäran om tillträde till infrastruktur  
samt  samordning.  Denna  information  visas  för  
bredbandsutbyggare  som  via  Ledningskollen 
begär  information om  nätinnehavarens  
infrastruktur.  
Nätinnehavare  kan  också  i  Ledningskollen  ange  
hur  man tänker  publicera  information om  
planerade  och pågående  bygg- och 

anläggningsprojekt som omfattas av lagen, t.ex. 
om man vill göra det via Ledningskollen eller på 
en egen webbplats. 

2.  Informera  bredbandsutbyggare  om  planerade  
och pågående  bygg- och anläggningsprojekt  
som  är helt  eller delvis finansierade  med  
offentliga  medel.  

En  nätinnehavare  använder  funktionen  genom  
att  skapa ett  samordningsärende  för  varje  
planerat  eller  pågående  projekt.  
Bredbandsutbyggare  som  har  skapat  
bevakningsområden får  då  automatiskt  
information om nätinnehavarens  
samordningsärende.  Dessa  ärenden  syns då  
också  i  Ärendekartan,  som  kan användas  av  
bredbandsutbyggare  för  att  se  planerade  och 
pågående  byggprojekt.   

Nätinnehavare är enligt lagen skyldiga att på begäran 
lämna ut viss information om sin infrastruktur. 
Nätinnehavare är inte skyldiga att använda 
Ledningskollen. Men att använda Ledningskollen kan 
underlätta för nätinnehavare när man t.ex. ska hantera en 
begäran om information. Oavsett om en nätinnehavare 
använder Ledningskollen eller inte är nätinnehavaren 
ansvarig för att man uppfyller lagens krav och att den 
information om befintlig infrastruktur som man lämnar 
kommer fram till bredbandsutbyggaren. 

Mer information om Ledningskollen och hur man kan 
använda tjänsten för utbyggnadslagen finns på 
www.ledningskollen.se. 

Vill du veta mer? 
Du är välkommen att kontakta Ledningskollens 
användarsstöd på support@ledningskollen.se. 

Faktablad Ledningskollen och utbyggnadslagen 

PTS-F-2017:8 
Publicerat 2017-04-20 
Faktablad finns på www.pts.se/faktablad 
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