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Sammanfattning 
 
När rumsligt omvälvande projekt skall genomföras är det ofta konsekvenserna för naturmiljö, 
kulturmiljö, estetiska miljöaspekter som ger upphov till diskussioner. Uppförandet av 
telemaster till mobiltelefonsystemet 3G är ett infrastrukturprojekt som kommer att vara 
visuellt påtagliga på många platser i landskapet. I Sverige uppförs två stycken parallella 
mastsystem och detta har givit upphov till diskussioner kring projektets påverkan på vår 
omgivning. Uppsatsen studerar hur miljöpåverkan från ett stort infrastrukturprojekt, 
uppförandet av telemaster för 3G-systemet, behandlats av länsstyrelsen i samrådsärenden 
enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken, samt diskuterar kring hur handläggare på länsstyrelsen 
hanterar och upplever dessa ärenden. 
 
Studien visar att handläggare på de undersökta länsstyrelserna har begränsat mandat att 
minska antalet master genom samlokalisering. Önskemålen om att teleoperatörerna ska dela 
på själva masten är svåra att genomföra eftersom operatörerna inte har samverkansavtal. 
Laglig rätt att förplikta samlokalisering fanns inte under den studerade perioden. Det är 
vanskligt att säga om den sammantagna inverkan som masterna sägs ha kunnat begränsas på 
denna nivå. Det som identifierats som ett problem av aktörer som Boverket och PTS, d.v.s. 
antalet master, fastlades redan i ett tidigare skede.  

Samråden är inriktade på att undvika ur naturmiljösynpunkt olämpliga mastplaceringar. 
Dock utgör den fastslagna utbyggnaden av nätet och kravet på geografisk täckning att det kan 
uttryckas som att det för länsstyrelsen är inte en fråga om i fall masterna ska uppföras, utan 
om var. Lokaliseringen av masterna blir ett samspel mellan var operatörerna föredrar att 
placera master samt var det är lämpligt ut naturmiljösynpunkt. Den på nationell nivå fastlagda 
geografiska täckningskravet gör att bedömningen av masters påverkan på vissa landskap, där 
intrycket i landskapsbilden blir stort, upplevs svår av de intervjuade handläggarna.         
Bedömning av masters påverkan på just landskapsbilden kan upplevas som subjektiv.  
Det stora antalet anmälningar om samråd har resulterat i få förelägganden och förbud. MKB 
har endast använts i ett litet antal fall. Samråden synes mycket inriktade på att hitta alternativa 
lösningar innan förbud utfärdas. Landskapsbilden är den enskilda motivering till förbud som 
förekommer flest gånger. 
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Förord 
 
Idén till uppsatsämne uppkom i diskussion med Inger Brinkman på Naturvårdsverket. 
Bakgrunden var att Naturvårdsverket anordnade ett seminarium år 2001 för samtliga 
länsstyrelser för att diskutera och informera inför den då förestående utbyggnaden av 3G-
nätet. Efter seminariet utarbetade en arbetsgrupp ett underlag för vad en anmälan om samråd 
enligt 12 kap 6 § miljöbalken för master bör innehålla. Därmed blev det intressant att följa 
upp hur länsstyrelsen i den efterföljande perioden hanterat dessa samrådsärenden. Med en 
sådan studie ville Naturvårdsverket få en uppfattning om hur samråden genomförts och vilka 
förelägganden eller förbud som har beslutats. Underlaget för uppsatsen är en sammanställning 
av länsstyrelsernas tillvägagångssätt vid hantering av mastärenden, vilka förbud, 
förelägganden och krav som utfärdats. Uppsatsen diskuterar även problem och begränsningar 
i ärendehanteringen. 
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Tack 
 
Jag vill verkligen tacka de personer som hjälpt mig med framställandet av denna uppsats. 
Därmed ett stort tack till min handledare Mattias Hjerpe som med sin positiva inställning 
gjorde att jag kämpade på med skrivandet. Tack till Inger Brinkman för stor vänlighet, hjälp 
och vägledning. Jag vill även tacka de anonyma respondenter som trots pressade tidscheman 
och hög arbetsbelastning tog sig tid att besvara enkäten samt låta sig intervjuas. Mina 
varmaste tankar går till Martin som bidrog med konstruktiv hjälp och värmande ord när 
frustrationen var som störst. 
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Inledning 
 
Ett landskap kan vara laddat med en mängd känslor, minnen och uppfattningar om vad just 
detta är för landskap Rumsliga förändringar leder därigenom ofta till diskussioner kring 
konsekvenserna för naturmiljö, kulturmiljö, estetiska miljöaspekter.1 Ett av Sveriges största 
infrastrukturprojekt pågår just nu runt om i landet, utbyggnaden av det som kallas den tredje 
generationens mobiltelesystem, 3G. Detta projekt kommer att vara visuellt påtagligt på många 
platser i landskapet genom att ett stort antal telemaster uppförs. Det är framför allt på 
landsbygden som det byggs master eftersom där saknas naturliga bärare, så som höga 
byggnader och skorstenar, för systemets sändare. Därmed måste sändarna placeras i 40 till 90 
meter höga master.2 Dessa placeras i sin tur med 7-8 kilometers avstånd.3 Uppskattningsvis 
behövs totalt mellan 8000 -10 000 master för systemet.4  

3G-systemet innebär att det via mobiltelefoner ges möjlighet till snabbare 
informationsöverföring, samt att förutom ljud även kunna skicka och ta emot grafik, stillbilder 
och rörliga bilder. Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som ansvarar för 
telesektorn i Sverige. PTS administrerar licenser för frekvensutrymme och byggande av 3G- 
nät. Genom en s.k. ”skönhetstävling” år 2000 gav PTS  fyra operatörer tillstånd att 
tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS /IMT 2000 standard, alltså det 
vi i dagligt tal kallar 3G. 5 Reglerna innebar att de operatörer som utlovade bästa kvalitet, 
bästa geografiska täckning och snabbast utbyggnad fick licens. Det som operatörerna lovade i 
sina ansökningar har sedan omvandlats till tillståndsvillkor.6 I tillståndsvillkoren fastställs att 
licensstagarna ska ge hela Sveriges befolkning tillgång till 3G-tjänster inom en treårsperiod, 
nätet ska vara färdigställt senast den 31 december 2003. Skönhetstävlingen innehöll inga krav 
på hur uppförandet av infrastrukturen skulle gå till. Detta har inneburit att operatörerna 
samarbetar genom två bolag som bygger masterna och härigenom byggs det två parallella 
mastinfrastrukturer.  
 
Uppförande av mobiltelemaster med tillhörande teknikbodar, vägdragning och kabeldragning 
är verksamheter som medför en väsentlig ändring av naturmiljön och därmed krävs samråd 
enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Samrådsärendena gällande master sköts av länsstyrelsen. 
Samrådet innebär en dialog mellan länsstyrelsen och den som planerar att utföra ett 
arbetsföretag. Syftet med dialogen är att analysera vilken inverkan det planerade 
arbetsföretaget kan få på naturmiljön och vilka anpassningar som kan behövas i så fall.7 
Eftersom det i samband med utbyggnaden av 3G-nätet byggts ett stort antal master blir även 
antalet samråd omfattande.  
 
Beslutet att bygga 3G-nät har allt sedan starten omgärdats av diskussioner kring den stora 
mängden masters inverkan på naturmiljö och landskapsbild. I och med att det byggs två 
mastinfrastrukturer har hanteringen av skönhetstävlingen kritiserats på ett antal punkter. 
Exempelvis framhålls bristen på analys i ett tidigt skede av konsekvenser för miljö samt 
analys av konsekvenser för de myndigheter som ska pröva masternas lokalisering.8 Ju fler 
master desto större miljöpåverkan och ökad arbetsbelastningen på de instanser som ska pröva 

                                                 
1 Isaksson 2001 
2 Svenska kommunförbundet 2002  
3 Boverket 2001 
4 Detta är en uppskattning som anges av både Boverket och 3GIS, Boverket 2001 samt www.3GIS.se 
5 Boverket 2001 
6 PTS  2003. Ett annat namn för 3G är UMTS.  
7 Rubensson 2001 
8 Se exempelvis Emmelin 2002 
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dess lokalisering. Farhågor uttrycktes, efter det att licenserna delats ut, över att det totala 
intrycket från systemen av master blir stor. Bättre planering hade kunnat medföra att 
upplägget på projektet varit annorlunda och dess effekter mindre.9  
 
Om analysen att miljöfrågan lyst haft en undanskymd roll i utformningen av det nationella 
beslutet om 3G-utbyggnad är korrekt blir det intressant att studera hur miljöfrågorna hanterats 
på andra nivåer. Hur har den instans som prövar mastens inverkan på naturmiljön, 
länsstyrelsen, hanterat dessa ärenden? Hur fungerar mötet mellan strävan om utbyggnad och 
samrådsprocessen?  
 
Syfte 
Syftet är att studera samrådsärenden enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken gällande uppförande av 
3G-systemets telemaster. Fokus ligger på hur handläggare på länsstyrelsen hanterar och 
bedömer dessa ärenden samt att diskutera eventuella problem som uppkommer i själva 
genomförandet av samråden. 
 
Studien utgår från följande frågeställningar:  
Vad tar länsstyrelsen hänsyn till i samråd och beslut?  
Varför tas dessa hänsyn och inte andra? 
Vilken inverkan har omständigheter som licensavtal med tillhörande tillståndsvillkor och 
lagstiftning för samråden?  
Fungerar det att kräva sametablering i master? 
Kan samrådsanmälningarna bedömas samlat av länsstyrelsen? 
 
 
Avgränsningar  
Ambitionen med uppsatsen har varit att beskriva hur denna fråga hanterats utifrån ett 
miljöperspektiv. I allt från utformning av kriterier för hur utbyggnaden av 3G-systemet ska 
utföras till att representanter från länsstyrelser och operatörer hanterar enskilda ärenden är det 
konsekvenserna för naturmiljön som är av intresse i detta fall. Eftersom det är den fysiska 
infrastrukturen, dvs. telemasterna och länsstyrelsernas hantering av samråd som behandlas i 
denna uppsats ligger fokus hela tiden på aspekter gällande detta. Detta gäller även i 
exempelvis de avsnitt som behandlar historien och bakgrunden till 3G. En stor bit av 3G-
frågan lämnas därmed utanför. Då tänker jag främst på de delar som gäller strålning från 
basstationerna och kommunernas bygglovsprövning.  

                                                 
9 Se exempelvis Boverket 2001 
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Metod 
 
Implementeringsforskning 
Anders Sannerstedt skriver i boken ”Politik som organisation” om implementering, dvs. om 
genomförande av politiska beslut och om forskning kring detta.10 Forskning om 
implementering, eller om man vill – studier av hur politiska beslut genomförs i praktiken - 
kan ske med två utgångspunkter. Dels med s.k. top-down eller med ett bottom-up perspektiv. 
I top-down perspektivet är det lagen som bildar utgångspunkt för analysen. 
Forskningsproblemet är att beskriva och förklara hur lagen implementeras. Analysen tar 
utgångspunkt i beslutsfattarnas avsikter. Bottom-up perspektivet tar i stället sin utgångspunkt 
i den situation där det offentligas tjänster överlämnas till avnämaren eller i beslutet. Forskaren 
söker med en utpräglat induktiv metod förklara varför verksamheter bedrivs på vissa sätt. 
Exempel på frågor som kan ställas i detta perspektiv är sådana av typen; Vilka miljöhänsyn 
tas? Varför tas dessa hänsyn och inte andra? Vilken roll spelar egentligen lagen, andra beslut, 
och till exempel företag och organisationer?  

Där top-down analysens utgångspunkt ligger i beslutsfattarnas avsikter utgår bottom-up 
perspektivet i stället från tillämparnas handlande. Enligt Sannerstedt är detta två strategier för 
hur implementeringsforskning bör bedrivas metodmässigt och det är vanligt att använda en 
syntes av båda perspektiven.11 
 
Även om denna studie inte är renodlad implementeringsforskning med medföljande teoretiska 
ramar har jag lånat beskrivningen av bottom-up perspektivet för att studera och redovisa den 
process som utgör ämnet för studien, hur tillämparna av mastsamråden enligt 12 kap 6§ MB 
handlar inom de givna ramarna.  
  
Empirisk metod 
Med empirisk metod menar jag hur jag har gått tillväga gällande insamling och bearbetning 
av det empiriska materialet. En enkätmetod och en intervjumetod används. Uppsatsen bygger 
totalt på femton enkätsvar och fem intervjuer. Alla svar har anonymiserats eftersom jag ansett 
att det inte är centralt vem som uttrycker något eller var hanteringen skett på ett visst sätt. Det 
viktiga är istället vad som sägs och hur ärendena bedömts. För att kunna besvara syftet 
beskrivs de beslut om förbud, förelägganden och krav på MKB som utfärdats.  
Enkät 
För att besvara frågorna gällande hur landets länsstyrelser behandlar samråden skickades en 
enkät ut till samtliga 21 länsstyrelser.12 En enkät per länsstyrelse skickades ut som e-post till 
handläggare av dessa mastärenden. I de flesta fall föregicks utskicket av att jag ringde upp 
länsstyrelsen och identifierade lämplig mottagare av enkäten för att i kortfattade ordalag 
berätta om min studie, samt för att höra om personen skulle ha möjlighet att besvara enkäten. 
Ingen avböjde helt att besvara enkäten, två personer upplyste att de skulle svara i mån av tid. 
Undersökningen genomfördes under perioden 10 april till 10 maj. En påminnelse skickades ut 
i de fall svar inte inkommit vid denna tidsperiods slut. 

Stort geografiskt avstånd till respondenterna och typen av frågor motiverar valet av enkät 
som metod för att besvara frågeställningarna. Genom det geografiska avståndet fanns varken 
tid eller ekonomisk möjlighet att genomföra intervjuer med handläggare i varje län.13 
Frågornas enkla karaktär samt att de svar som söktes ansågs kunna besvaras relativt rakt och 

                                                 
10 Sannerstedt i Rothstein (red) 1991 
11 Ibid 
12 Se bilaga 1. 
13 Exempelvis Lantz beskriver i  boken Intervjumetodik hur urval kan göras praktiskt. Lantz 1993 
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lätt bidrog också till att enkätmetoden valdes som ett tillvägagångssätt för att få fram 
upplysningar. 
Frågorna var både av kvantitativt och kvalitativt slag. Båda typerna hade öppna svar. Av 21 
tillfrågade länsstyrelser besvarade 15 stycken enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 71 
procent.  
Intervju 
För att få utförligare beskrivning av dessa ärenden, samt få chans att fånga personliga 
uppfattningar kring handläggningen, intervjuades även tre handläggare på länsstyrelsen. 
Dessa intervjuer berörde dels en utförligare beskrivning av hur samråden hanterades i de 
specifika länen samt syftade till att få ta del av personernas uppfattningar av vad denna fråga 
inneburit. Intervjuerna är således tänkta att ge en kvalitativ beskrivning av verkligheten för att 
fånga det unika av upplevelser i sammanhanget. En handläggare på Post-och telestyrelsen 
samt en representant från masstbyggarföretaget 3GIS intervjuades också för att få andra 
relevanta aktörers bild och perspektiv på uppsatsens ämne. Dessa intervjuer hade samma mål 
som de med handläggare på länsstyrelsen. Svenska UMTS-nät AB kontaktades vid ett flertal 
tillfällen med förfrågan om intervju, inget svar gavs dock. 
Varje påtänkt intervjuperson kontaktades per telefon eller via e-post. De fick veta att jag är 
student på Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet samt och att intervjun skulle vara 
en del av min C-uppsats. En projektplan där uppsatsens inriktning och frågeställningar 
beskrivs skickades till samtliga.  
 
Intervjuformen kan beskrivas som en öppen riktad intervju. Lantz beskriver den riktat öppna 
intervjun som en form där frågeställningen gäller individens upplevelse av ett fenomens 
kvaliteter, där upplägget är att en vid fråga belyses med frågeområden där intervjuaren följer 
upp inom områdena.14  
Intervjuerna utgick från en intervjuplan med ett antal i förväg formulerade frågor, vilka 
följdes upp av spontana följdfrågor. Vissa frågor fick styra intervjun, men det gavs samtidigt 
utrymme för nya frågeställningar och resonemang som dök upp under intervjusituationen. 
Valet av detta upplägg beror på att jag hade ett antal frågor jag ville ha svar på, men samtidigt 
ser jag de intervjuade som experter och mycket insatta i den del av detta område vilken de 
verkar i. Genom en mindre strikt intervjuform önskade jag att intervjupersonernas 
erfarenheter och reflektioner skulle framträda. Jag hoppades på detta sätt att saker jag inte 
funderat kring i denna fråga skulle komma fram under intervjun. 
De intervjuade svarade på frågorna utan några förberedelser. Alla intervjuer bandades och 
transkriberades.  
 
Jag sökte svar på frågeställningar som: 
 
Länsstyrelsen 
- Hur uppfattas mängden master? 
- Hur har du och länsstyrelsen du arbetar vid resonerat kring begränsning av antalet master? 
- Vad upplevs problematiskt utifrån ett handläggarperspektiv? 
- Finns det något i dagens tillvägagångssätt i och med samråden som skulle kunna ha gjorts 
annorlunda? 
- Hur har prövningen gått till? 
- Hur ser bakomliggande orsaker ut till val av vissa tillvägagångssätt? 
 
 

                                                 
14 Lantz 1993 
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PTS  
- Hur bedömdes påverkan på naturmiljön i utformningen av licenskriterier? 
- Är det ett problem med många master? 
- Hur har PTS agerat beträffande samlokalisering? 
 
 
3 GIS 
- Hur ser 3GIS på samlokalisering? 
- Hur ser tillvägagångssättet vid planeringen av mastlokaliseringen ut? 
- Hur upplevs länsstyrelsens bedömningar och krav? 
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Bakgrund 
 
Den 14 december 1998 beslutade Europaparlamentet och rådet genom EU-direktivet 
”128/1999/EG om samordnat införande av ett system för mobil och trådlös 
telekommunikation (UMTS) av tredje generationen inom gemenskapen,” att 
medlemsländerna skulle göra det möjligt för operatörer att tillhandahålla 3G-tjänster senast 
1/1- 2002. 15 Detta ledde till att Post- och telestyrelsen (PTS) i maj år 2000 bjöd in telebolag 
att ansöka om tillstånd för 3G. I enlighet med telelagen skulle tillstånden delas ut genom ett 
förfarande där operatörernas ansökningar utvärderas enligt ett antal på förhand fastställda 
kriterier.16 Denna tävling kom att kallas en skönhetstävling.17 I september samma år var det 
sista anmälningsdag, då hade 10 ansökningar från företag och konsortier kommit in. Den 16 
december 2000 meddelade PTS att Europolitan AB (senare Vodafone), Tele 2 AB, Hi3G 
Access AB (senare 3) och Orange Sverige AB fick tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för 
mobila teletjänster enligt UMTS /IMT 2000 standard. 

I början av 2001 börjar de företag som fått 3G-licens ( UMTS-licens) att samarbeta 
beträffande uppförandet av master. Europolitan och Hi3G bildar tillsammans 3GIS. Även 
Orange samarbetar med detta bolag genom ett intentionsavtal. Tele 2 och Telia (där den 
senare blev utan licens) bildar tillsammans Svenska UMTS-nät. 3GIS och Svenska UMTS-nät 
ska bygga varsin mastinfrastruktur för systemet. Dessa formationer innebär därmed att det 
byggs två mastinfrastrukturer.  
 
Tillståndsvillkor 
PTS ställde generella krav på de sökande gällande vissa tekniska parametrar och operatörerna 
skulle i sina ansökningar visa att de tekniska lösningar de valt levde upp till dessa krav. Det 
ställdes inga krav från PTS sida gällande hur stor del av Sverige och dess befolkning som 
skulle täckas av näten eller hur snabbt utbyggnaden skulle ske.18Dock innebar reglerna som 
nämnts att de fyra operatörer som utlovade bästa kvalitet, bästa geografiska täckning och 
snabbast utbyggnad skulle få tillstånd. Eftersom tillståndshavarna gjort utfästelser i sina 
ansökningar beslöt PTS i mars 2001 att utfärda tillståndsvillkor. I dessa villkor anges att 
tillståndshavaren för mobila teletjänster enligt UMTS / IMT 2000 skall tillhandahålla 
nätkapacitet från och med den 1 januari 2002. Vidare anges att nätkapaciteten ska ha en 
täckning på minst 8 860 000 personer i Sverige och att detta täckningskrav skall vara uppfyllt 
den 31 december 2003.19 Tillstånden bygger således på tillståndshavarnas utfästelser. I 
tillståndsvillkoren finns även bestämmelser från PTS om att minst 30 % av den utfästa 
befolkningstäckningen ska ske med egen radioinfrastruktur. Beträffande detta kom PTS 
senare fram till att definitionen inte gäller själva masterna eller andra utrymmen där 
basstationer kan placeras, utan bara sändarna.20 Operatörerna får således utnyttja 
gemensamma master m.m. till 100 procent. Under år 2001 inleddes byggandet. 
 
En basstation är själva radiomottagaren och sändaren. Den utrustning och den byggnation som 
behövs kring en basstation kallas en site. En site består av flera olika delar, basstationen, 
antenner, kablar mellan antennerna och teknikrummet. Teknikrummet eller teknikboden är ett 

                                                 
15 Direktiv 128/1999/EG 
16 PTS 2002 
17 Enligt Emmelin  är det okänt varifrån detta namn kommer. Det har dock blivit vedertaget. Emmelin 2002 
18 PTS 2003 
19 PTS 2002 
20 PTS 20022 
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utrymme för övrig teknisk utrustning. Dessutom ingår eventuell radiolänkutrustning och 
eventuell mast.21  
 
Att få tillstånd för en mast 
 
För att få bygga och använda en mast krävs olika former av tillstånd och beslut.  
 
Prövning 
Eftersom masterna når över den gräns på 20 meter som finns för hinder för luftfart ska samråd 
ske med Luftfartsverket och Försvarsmakten om masternas lokalisering, sk hinderprövning. 
Även lägre master kring flygplatser kan utgöra flyghinder. Lokaliseringen är viktig för 
räddningstjänstens helikopterverksamhet, därför kan samrådet med den lokala 
räddningstjänsten i samband med prövningen av 3G- nätet vara nödvändigt ibland.22 
 
 Bygglovsplikter för telemaster infördes i och med Plan-och Bygglagen, PBL. Alla nya master 
kräver härmed bygglov enligt PBL 8:2 pkt 5. Antenner inom detaljplanelagt område kräver 
lov endast om de avsevärt påverkar byggnadens utseende. Med stöd av det kommunala 
planmonopolet fattar kommunen själv beslut om markanvändning.23  
För denna uppsats är det dock samrådet reglerat i miljöbalken som är av intresse. 
 
Samrådsplikten 
Eftersom många verksamheter som innefattar markanvändning inte är underkastade 
tillståndsplikt enligt miljöbalken, men ändå är av karaktären att de kan ändra naturmiljön 
väsentligt innehåller 12 kapitlet miljöbalken föreskrifter om krav på samråd. 
Samrådsskyldigheten fungerar alltså som ett komplement till tillståndsplikten.24 Samrådet 
innebär en dialog mellan samrådsmyndigheten och den som planerar att utföra ett 
arbetsföretag. Syftet med dialogen är att analysera vilken inverkan det planerade 
arbetsföretaget kan få på naturmiljön och vilka anpassningar som kan behövas om 
arbetsföretaget kommer till utförande och att försöka få till stånd sådana anpassningar.25 För 
samrådspliktig verksamhet gäller att verksamhetsutövaren inte får börja företaget förrän sex 
veckor har förflutit från det att anmälan om samråd gjordes. Därigenom får 
samrådsmyndigheten möjlighet att överväga vilka försiktighetsmått som kan bli aktuella att 
vidta eller om det är nödvändigt att ett planerat arbetsföretag förbjuds.26Samrådsmyndigheten 
får alltså förelägga den som planerar ett arbetsföretag att vidta de åtgärder som behövs för att 
begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Föreläggandet får dock inte innebära så 
långtgående inskränkningar att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Om åtgärderna 
inte är tillräckliga och det är nödvändigt ut naturvårdssynpunkt får myndigheten förbjuda 
företaget. Samrådsmyndigheten kan således förbjuda ett företag om de planerade 
skyddsåtgärderna inte i tillräcklig grad anses förhindra att skador uppstår för att på så sätt 
skydda naturmiljön.27  
 

                                                 
21 3GIS, broschyr 
22 Svenska kommunförbundet 2002 
23 Boverket 2001 
24 Rubenson 2001  
25 NFS 2001:15 
26 Rubenson 2001 
27 Rubenson 2001 
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Väsentlig ändring av naturmiljön 
I Naturvårdsverkets allmänna råd för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken; NFS 2001:15, 
anges att begreppet naturmiljö bör tolkas vidsträckt och omfatta det som brukar kallas naturen 
såsom bergrund, jordlager och dess ytformer, yt -och grundvatten, skilda naturmiljöer både på 
land och i vatten samt växter och djur. Begreppet bör även inkludera landskapet och 
landskapsbilden. Det bör omfatta all natur, inte endast värdefull eller orörd natur, och således 
omfatta även naturmiljön i tätortsnära områden. Dessa samrådsbestämmelser bör även 
tillämpas på kulturmiljöer i de fall kulturmiljöerna också kan sägas utgöra naturmiljöer.28 
Vid bedömningen av vad som är en väsentlig ändring av naturmiljön bör beaktas dels 
områdets karaktär och känslighet, dels åtgärden som sådan och dess inverkan på naturmiljön. 
I ett område med dokumenterat höga natur- eller kulturmiljövärden eller i ett område som 
annars är känsligt kan även en förhållandevis liten åtgärd innebära väsentlig ändring av 
naturmiljön. Påverkan på arter och livsmiljöer bör vägas in i bedömningen av vad som utgör 
en väsentlig ändring.29 
Enligt NFS 2001:15 är tele -och radiomaster exempel på verksamheter som berörs av 12 kap 
6§.30 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd innehåller bestämmelser om 
innehåll för anmälan av samråd enligt 12 kap 6§ MB 
8 §. Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB skall: 
Vara skriftlig och åtföljas av en karta samt innehålla en 
beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden. En 
anmälan skall även, i den utsträckning som behövs i det 
enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
6 kap. miljöbalken. 
 
Enligt 23 § i förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken skall en ansökan 
om tillstånd eller dispens enligt 7 kap MB innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 
kap. MB i den utsträckning det behövs i det enskilda fallet. Om ansökan gäller en åtgärd som 
kan inverka negativt på ett särskilt skydds- eller bevarande områdes (7 kap. 28-29 §§ MB) 
bevarandestatus skall ansökan alltid vara åtföljd av en miljökonsekvensbeskrivning så som det 
sjätte kapitlet i miljöbalken föreskriver.31 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Rummet och naturen 
I vår samtid hanteras frågor som rör rummets utformning till stor del som miljöfrågor. När 
rumsligt omvälvande projekt skall genomföras är det ofta konsekvenserna för naturmiljö, 
kulturmiljö, estetiska miljöaspekter osv. som ger upphov till diskussioner. Konflikternas kärna 
är ofta miljövärden, och de beslut som slutligen fattas motiveras ofta med just miljöskäl. 
Miljöfrågornas roll i beslutsfattande framstår ofta som komplexa, ofta motsägelsefulla och 
många gånger väldigt svårhanterliga.32 Karolina Isakssons studieobjekt i avhandlingen 
”Framtidens trafiksystem?” var vägfrågorna i Dennispaketet, vilket är ett tydligt exempel på 
denna typ av konflikt. Detta projekt sätts av Isaksson i ett vidare sammanhang av konflikter 
                                                 
28 NFS 2001:15 
29 Ibid 
30 NFS 2001:15 
31 Boverket 2001 
32 Isaksson 2001 
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om rumslig förändring, lokalisering och miljö, av vilket det finns flertalet andra  svenska 
exempel på från de senaste decennierna.33 Hon skriver att denna typ av konflikter till stor del 
tycks bottna i att olika aktörer har skilda uppfattningar om vad som är god miljö, och vilka 
ingrepp och förändringar som kan och bör göras i vår fysiska omgivning.34 
 
Den förställt orörda naturen har fått ett högt symbolvärde i vårt samhälle. Dagens framtidstro 
är i hög grad kopplad till ett vackert naturlandskap och en välorganiserad infrastruktur, hävdar 
Tom Böhler i ”Vindkraftens landskap”.35 I sin studie av vindkraftsfrågan diskuterar Böhler 
kring att vindkraftverk placerade i vad som uppfattas som naturlandskap upplevs som 
nedsmutsning av naturen. Böhler undersöker vad idén om ett rum som uppfattas representera 
något ursprungligt har för praktiska konsekvenser för vindkraftsetableringen. Böhler hävdar 
att det kan finnas en idé om naturen som något väsentligt annat än det sociala rummet. Detta 
rum ses som ett slags original för hur det var innan människan på allvar började manipulera 
och dominera sin omgivning. Härigenom ställs frågan om det kan vara så att det motstånd 
som finns mot vindkraftverk i själva verket i första hand bara är en fråga om rätt lokalisering. 
Att det bara är i  vissa landskap de upplevs problematiska. 
 
Legitimitet  
I ”Beslutsprocessen för stora projekt” skriver Joen Sachs att det i samband med olika stora 
projekt är viktigt att konstatera att alla inte kan ha samma förutsättningar att lyckas.36 Det är 
exempelvis av avgörande betydelse om ett stort projekt kan förväntas ha positiva effekter på 
lokal nivå jämfört med om dess samhällsbetydelse uteslutande ligger på nationell nivå. Men 
kanske minst lika viktigt är, enligt Sachs, att värderingen av projektets samhällsnytta är 
allmänt accepterade. Det vill säga att dess legitimitet inte ifrågasätts. Avsaknaden av en 
gemensam grundsyn, gemensamma värderingar och mer allmänt accepterade bilder av 
behovet av förändringar har enligt Sachs varit den största stötestenen för många av senare års 
projekt. Det gäller att bygga en grund som kan förena så många olika intressen som möjligt 
till det projekt som ska genomföras. Från denna utgångspunkt kan sedan olika intressenters 
önskemål definieras, vartefter det gäller att söka möjligheter till samverkan och 
kompromisser.37 
 
Aspekter på 3G-utbyggnaden  
I rapporten ”Spelet om 3G-en förstudie av mastfrågan,” diskuterar Lars Emmelin och 
Ingmarie Söderblom olika aspekter av 3G-masterna.38 Rapporten skrevs 2002 och en av dess 
utgångspunkter var att visa vilka frågor som framstår som speciellt intressanta i mötet mellan 
en snabb utbyggnad av infrastruktur (master) och de offentliga systemen för fysisk planering 
och miljövård. I rapporten påpekas att utbyggnaden av nätet varit betydligt långsammare och 
dessutom mycket mer komplicerad än den bild som förelåg i inledningsskedet. Emmelin och 
Söderblom målar upp en kritisk bild av hur denna fråga hanterats vad det gäller inledande 
planering. Beslutet om byggandet av 3G-nätet presenteras som ett överordnat 
myndighetsbeslut, vilket beroende på sin exakta utformning får mer eller mindre betydande 
miljökonsekvenser. Upplägget gör att premisser för prövning läggs på lägre nivåer, i detta fall 
samråd enligt miljöbalken på regional nivå och bygglovsprövning på lokal. Teknik och 

                                                 
33 Isaksson nämner projekt som Öresundsbron, vattenkraftsutbyggnaden och riksväg 50. 
34 Isaksson 2001 
35 Böhler 1999 
36 Carlberg et al 1993 
37 Carlberg et al 1993 
38 Emmelin och Söderblom 2002 
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utvecklingsoptimismen anses inte på något påvisbart sätt balanserats mot miljöintressen i 
denna fråga i stort, utan dessa avvägningar är flyttade ned till kommuner och länsstyrelser.39  
Emmelin och Söderblom summerar problembilden för planering och miljöförvaltning 
beträffande utbyggnaden av den fysiska infrastrukturen, så som den syntes vid starten av 
deras projekt, i ett antal punkter:40 
 
– Forcerad utbyggnad med krav på täckning som inte relaterats till inverkan på miljö, 
landskap eller plansystemets kapacitet att hantera enskilda ärenden.  
 
– Den snabba utbyggnaden och täckningskravet kan vara speciellt problematisk i 
glesbygdskommuner med känslig natur men stort upplevt behov av modern teknologi.  
 
– Plansystemets tröghet kan äventyra målen och ansvaret för utbyggnadens resultat med 
avseende på täckningsgrad och utbyggnadshastighet. 
 
– Samverkan mellan operatörerna om infrastruktur är en strategisk fråga där 
samhällsplanering och miljö interagerar med operatörernas egen strategi för konkurrens, 
utveckling av tjänster osv.  
 
– Bristen på miljökonsekvensanalys. Miljöbalkens generella krav på miljöhänsyn förefaller 
inte ha påverkat hanteringen ….//….Miljöhänsyn förefaller ha fått stå tillbaka för 
konkurrensfrågor. 

                                                 
39 Ibid 
40 Emmelin och Söderblom tar upp fler punkter, de punkter som listas är valda av författaren efter relevans för 
denna uppsats  
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Utfall av samråden enligt 12 kap 6§ MB  
 
Resultatet från enkät -och intervjuundersökning redovisas i kategorier för att förenkla analys 
samt öka läsvänligheten.  
 
Antal samråd 
 
Tabell över antal anmälda, färdigbehandlade och pågående samråd samt antal förbud: 
 
 
Tabell 1. Tabellen visar antalet anmälda samråd för 3G-master t.o.m. april 2003, hur många av dessa som är 
färdigbehandlade, avskrivna, under beredning samt hur många förbud som utfärdats totalt av 15 länsstyrelser. 

Länsstyrelse Antal 
anmälda 
samråd 
t.o.m. 
april 2003

Varav 
färdig-
behand-
lade 

Avskriv-
na 

Under 
beredning 

Antal 
förbud 

Dalarna* 250 243  7 1 
Gävleborg* 240 174   0 
Halland 323 200 59 70 2 
Jämtland 221 95 15 111 1 
Jönköping 406 366  40 0 
Kalmar 319 7 41 35 0 
Kronoberg* 235 140  95 0 
Norrbotten 327 279  48 0 
Stockholm* 762 572 141 42 7 
Uppsala* 225 125  100 0 
Västerbotten 566 354  212  
Värmland 330 229  101 3 
Västernorr- 
land 

283 156  127 2 

Västmanland 170 163  7 0 
Västra 
Götaland* 

1050 920 
  

7 

* Antalen för detta län är uppskattade  
 
Tabellen ger en lägesbeskrivning av hanteringen av samrådsärenden för 3G-master i 15 
länsstyrelser. Av antalet samrådsanmälda master är majoriteten ärendena avslutade i de flesta 
län. Antalet förbud är sammanlagt 23 stycken. Summan av de anmälda samråden t.o.m april 
2003 är 5707 stycken.  
 
Eftersom det som anges i förbud och förelägganden ger en indikation om vad som olika 
länsstyrelser ansett innebära en sådan inverkan att föreläggande om åtgärd eller förbud är 
nödvändigt studeras vad som givit upphov till dessa beslut. Resultaten redovisas översiktligt.  
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Förbud   
Sex länsstyrelser har utfärdat förbud för anmälda master. Landskapsbilden är det enskilda 
motiv som förekommer flest gånger.  

Skäl till ett av besluten är enligt enkätsvaret att masten förbjöds eftersom den påverkade 
landskapsbilden inom ett område som är av riksintresse för både natur- och kulturmiljövård.41 
Vid ett annat förbud för uppförandet av mast är skälet dubbeletablering, de två 
mastinfrastrukturbolagen ville etablera sig mycket nära varandra. Två master på litet avstånd 
ansågs av denna länsstyrelse påverka landskapsbilden på ett sådant sätt att båda masterna inte 
kunde tillåtas. En responderande länsstyrelse har utfärdat fyra förbud där skälen varit 
påverkan på olika typer av landskapsbild. I tre fall gällde det ytterskärgårdens landskapsbild. I 
ett fall har odlingslandskapets samt en herrgårdsmiljös landskapsbild i det aktuella området 
varit skäl till förbud.  
Etablering har även förbjudits med anledning av:  
 
-etablering inom våtmarksområde 
-skydd av hotad fågelart  
-lokalisering på udde med flyttfågelsträck 
-närhet till Natura 2000-område 
-känslig kulturmiljö  
 
Två länsstyrelser anger att de uttryckligen försökt undvika förbud och istället bett aktören 
utreda en annan placering, samlokalisering eller lägre mast. En av de responderade citeras 
enligt följande: 
 
 I första hand för vi en diskussion med sökande om alternativa placeringar eller utformanden. 
Vi har ännu inte avslutat något ärende där vi inte hittat någon lösning. 
 
En annan respondent anger att länsstyrelsen i samrådsyttranden ansett att ca 50 av de 
föreslagna placeringarna vara olämpliga ur naturmiljösynpunkt. I de flesta av dessa fall har 
bolagen därefter anmält en ny placering enligt handläggaren. De samråd som slutar med ett 
förbud är de där länsstyrelse och bolag inte funnit en lösning av olika anledningar. Därmed 
har förbuden föregåtts av en procedur där andra utvägar diskuterats. 
 
Föreläggande 
De länsstyrelser som utfärdat förelägganden anger följande innehåll.  
Föreläggande om: 
 
-samlad MKB för samtliga master som bolaget planerar inom ett område (t.ex. en kommun). 
Besluten upphävdes och länsstyrelsen förelade istället bolagen att uppfylla miljöbalkens 
hänsynsregler (kunskapskravet och lokaliseringsprincipen) och att inkomma med de uppgifter 
som behövs för länsstyrelsens handläggning42  
 
- tidpunkt för när masten ska sättas upp (påbörjas senast xxx och avslutas senast xxx) 
 
- att masten tas bort efter att den har tagits ur bruk 
 

                                                 
41 Enligt respondenten: ”Kulturmiljöintresset vägde nog tyngst.” 
42 Vilka krav som ställs på handlingarna sammanfattas i ett informationsblad utgivet av denna länsstyrelse. 
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- att utformningen av den anmälda telekommunikationsanläggningen sker så att varken 
ledningsdragningar, anslutningsväg eller andra åtgärder för uppförande och drift av  - 
anläggningen i någon del berör en känslig naturmiljö. 
 
- om komplettering av anmälningar 
 
- att tillståndsansökan enligt Kulturminneslagen alternativt annan mastplacering skall vara 
(den responderande) länsstyrelsen tillhanda senast (datum)  
 
- att länsstyrelsens kulturmiljöenhet eller miljöenhet ska vara med vid markarbetena 
 
- att hänsyn tas till vattendrag i samband med vägdragningar.  
 
- att inga nya körvägar får anläggas  
 
- körväg/ kabel får inte dras på viss plats 
 
- mast och teknikbod skall transporteras till platsen med helikopter för att undvika påverkan 
på natur  
 
Tre länsstyrelser har inte beslutat om förelägganden. Föreläggandenas art är av utpräglad 
praktiskt karaktär och gäller vad länsstyrelsen bedömer kan göras för att begränsa påverkan på 
naturmiljön. Föreläggande kan även gälla komplettering av bristfälliga handlingar i anmälan. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Fyra länsstyrelser har begärt miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Motiven till att MKB 
begärts är mastlägen i och intill naturreservat, i Natura 2000-område, inom områden av 
riksintresse eller i område med biotopskydd. Lägen där masten anses kunna påverka 
kulturmiljön, landskapsbilden eller rovfågelförekomst har också givit upphov till att MKB 
begärts. 
  
En länsstyrelse kräver en förenklad miljökonsekvensbeskrivning för alla master i vilken flora, 
fauna och kulturmiljöer studeras. Orsaken är att ansökningshandlingarna är bedömts som för 
enkla och inte kunde utgöra fullgott underlag för länsstyrelsens prövning. En respondent 
skriver att länsstyrelsen genom MKB ville ha in ytterligare underlag för att kunna bedöma om 
master utgjorde påtaglig skada på ett riksintresses värden.  två fall drogs masterna tillbaka 
direkt efter kravet på MKB. Även i ett annat län har länsstyrelsens önskan om MKB gjort att 
anmälan dragits tillbaka. Det gällde i detta fall två lägen där ett av bolagen ville bygga master 
i naturreservat.  
 
Tillvägagångssätt vid samråd samt lagrum  
 
Under denna rubrik beskrivs ett antal faktorer med inverkan på samråden samt de 
responderandes upplevelse av dessa faktorer.  
 
Samlokalisering  
En av uppsatsens frågeställningar kretsar kring möjligheten att få operatörerna att dela på 
masterna. Samlokalisering (sametablering, samutnyttjande) har framsällts som det kanske 
viktigaste redskapet för att minska 3G-systemets miljöpåverkan. I rapporten 
”Regeringsuppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenät,” som skrevs av Boverket 2001 
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beskrivs utbyggnaden som mycket omfattande och lämpliga åtgärder bör därmed vidtas för att 
begränsa störningar på motstående intressen. Slutsatsen dras att samordning är nödvändigt för 
att minimera påverkan på natur- och kulturmiljön och operatörerna bör därmed möjliggöra 
samutnyttjande av telemasterna.43 Som nämnts kan tillståndshavarna nyttja gemensamma 
master vid utbyggnaden av nätet.  

Aktörer som identifierat detta tillvägagångssätt för reducering av antalet master är således 
Boverket, men även Svenska kommunförbundet och PTS. Dessa parter har fört diskussioner 
med operatörerna om samlokalisering, bland annat för att försöka få till stånd en uttalad 
avsiktsförklaring om att företagen ska dela på masterna. Dessa ansatser har dock misslyckats 
och det finns ingen nationell avsiktsförklaring att dela på siterna. Vad som för denna 
undersökningen varit intressant att få kunskap om är hur den av flera aktörer betonade vikten 
av samnyttjade master fungerat i länsstyrelsens hantering. 
 
Samlokalisering i samråden  
Enkät 
De flesta länsstyrelser som deltagit i enkätundersökningen verkar alla arbeta utifrån föresatsen 
att ha så få master som möjligt. På frågan om länsstyrelsen ålagt operatörerna att samordna 
sig, dvs. dela på masterna, svarar åtta län att samordningsdiskussioner har förts och att 
sametablering föreslås generellt.  
 
Dels har vi fört diskussioner med dem innan och dels har vi i enskilda ärenden begärt att de 
ska undersöka möjligheterna. 
 
Vi anser att de ska samordna sig, det framställs som ett önskemål. 
 
Av svaren att döma är det tydligt att flera länsstyrelser förespråkar sametablering men att det 
är svårt att få till stånd. Exempelvis uttrycks det enligt följande: 
 
Ja, länsstyrelsen arbetar aktivt för samlokalisering. Om det ger resultat återstår att se, lagen 
ger inget egentligt stöd.   
 
Vi har gjort flerfaldiga försök att kräva samordning, men har ingen möjlighet att tvinga 
operatörerna att samverka. 
 
Två länsstyrelser anger att det vid fall med master inom 1 kilometers avstånd från varandra 
har begäran sänts ut om yttrande över eventuell samlokalisering. Ett län nämner två fall där 
länsstyrelsen förbjudit uppförandet av master p.g.a. dubbeletablering, d.v.s. de två 
operatörerna har etablerat sig mycket nära varandra och detta har länsstyrelsen ansett påverka 
landskapsbilden på ett sådant sätt att båda masterna inte kunnat tillåtas. En annan av de 
tillfrågade länsstyrelserna skriver att de ej behövt ålägga operatörerna att samordna sig ännu 
men att två fall snart kommer att prövas där de är placerad nära varandra 
 
En av dessa respondenter har ålagt operatörerna att samlokalisera sig i master vid enstaka 
ärenden, hon förklarar att det skett där anmälningar kommit inom master i närheten av 
varandra.  
 
Ofta ligger de olika operatörernas master alldeles för långt från varandra för att man i detta 
skede ska kunna ålägga dem att dela masterna.  

                                                 
43 För att en mast ska kunna härbärgera flera antenner behöver den vara större. 
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Intervju  
I intervjuerna nämner samtliga att de förordar samlokalisering och försöker få operatörerna att 
dela på masterna. I ett län där intervju genomförts nämner respondenten att länsstyrelsen 
förespråkar sametablering i särskilt känsliga områden, dock uppges att för det mesta 
sametablerar sig inte operatörerna i samma mast. Trots en utgångspunkt att begränsa antalet 
master och att det framställs som ett önskemål har länsstyrelsen ingen laglig rätt att tvinga 
operatörerna att sametablera sig i en mast. Sametablering mellan de två infrastrukturbolagen 
sker men verkar således vara sällsynt. De intervjuade länsstyrelserna upplever därigenom att 
det varit svårt att få till stånd sametableringar i master.  
 
 I vissa yttranden har vi hänvisat till konkurrerande operatör och talat om att det finns en 
mast inom området och då kan de ju ta kontakt med den operatören, förhoppningsvis! Jag 
menar, vi kan ju inte genom lagen styra dem och säga att ni ska, utan vi föreslår 
sametablering. Och vi vill naturligtvis i samtliga fall att de ska titta på sådana saker, men så 
har ju inte skett, det är ytterst sällan. De har börjat lite smått nu, men tyvärr så hamnar de 
väldigt ofta ganska nära intill varandra, det har vi många exempel på.  
 
En handläggare uttrycker dock att det har gått bra att få bolagen att dela på masterna när 
länsstyrelse och bolag mötts och diskuterat tillsammans. 
 
 När man sitter ned vid ett bord så har det gått bra, då är det inga problem, då kan de kanske 
säga att vi kan tänka oss att sitta på det stället där X vill ha en mast, då är det inga problem. 
Men ska man hålla på och skicka papper fram och tillbaka eller ta det på telefon först med 
det ena bolaget och sedan disktera med det andra bolaget, då är det jättesvårt. Det känns 
nästan omöjligt. De som är ute och letar siter är inte alltid samma personer som skickar in 
papper till länsstyrelsen, och är det samma personer så har de ofta inte mandat att upplåta 
plats åt det andra bolaget, utan sådant sker på en annan nivå.  
 
3GIS och dess ägarföretag, Vodafone, 3 och Orange är det infrastrukturbolag som varit öppet 
för samlokalisering i master. Till skillnad från Tele 2 och Telia som står bakom Svenska 
UMTS-nät saknar 3GIS GSM-master. Den intervjuade på företaget 3GIS antar att de därmed 
kommer att behöva bygga fler master än Svenska UMTS-nät. Den intervjuade berättar att från 
deras horisont är det inga problem att samlokalisera sig: 
 
Vi skickar med i varenda ansökan att vi inbjuder till samordning med vem som helst. Annars 
så, av ekonomiska skäl, letar vi alla tänkbara antennbärare vi kan hitta, vi vill egentligen inte 
bygga något själv alls egentligen. Det är inte det att vi är ute efter att skita ned naturen utan 
att det är nödvändigt ont att bygga de här masterna.  
 
Samlokalisering av siterna synes kompliceras av att det är affärsdrivande företag som spelar 
på en konkurrensutsatt marknad. Handläggaren på PTS uttrycker det som så att man bara kan 
spekulera i vad som orsakar svårigheten att få till samutnyttjanden men nämner att det är en 
konkurrensfördel för Telia och Tele 2 att stänga ute konkurrenter. Han berättar att med GSM- 
masterna hade operatörerna egna infrastrukturer i början, men det utvecklade sig så att de 
började samarbeta efter devisen ” sitter du i min mast, så sitter jag i din”. I den nuvarande 
situationen med 3G vill inte Telia och Tele 2 samarbeta på detta sätt. Skälet skulle kunna vara 
att 3GIS inte hade några master från början och att det är först när de har det och kan erbjuda 
plats i dem som Svenska UMTS-nät vill släppa in dem i sina. Apropå konkurrensaspekten 
som begränsande för samutnyttjansmöjligheten berättar den intervjuade på 3GIS på tal om det 
samarbetsavtal som finns med Telia att:  
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Ja, det finns ett samarbetsavtal, men när Telia väl hade skrivit på så fick de väl känslan att 
det här gjorde saken lite väl lätt för oss. Då begärde vi ju in placeringar i hundratals master, 
då gick det jättebra för oss och vi vräkte upp basstationer. Så nu hittar de på skäl att inte 
släppa in oss längre. Det är en ren affärsmässig konkurrensfråga, det är ju inte så konstigt 
egentligen. Det är lite synd bara, innan man var så pressad av sina licensavtal så 
samarbetade alla operatörerna. 
 
Utifrån materialet så verkar det som trots föresatsen att förespråka samlokalisering från 
länsstyrelsens sida och att sametablering gått att genomföra i vissa fall, så byggs 
genomgående två mastinfrastrukturer. Alla intervjuade identifierar bristen på samordning som 
ett problem. Dels nämns att det uppenbara att det hade varit lättare att hantera om det bara 
varit ett mastsystem och att ärendena därigenom skulle blir färre. Det upplevs som 
problematiskt att det inte finns samverkansavtal mellan de två bolag som uppför master, samt 
att länsstyrelsen inte har stöd i lagen att kräva samlokalisering.  
 
Genom att se på frågan utifrån natur- och kulturmiljö synpunkt så förefaller det logiskt för de 
intervjuade att det hade varit bättre med bara en infrastruktur, dock uttrycks förståelse för att 
det inte är den enda aspekt som spelar roll i frågan.  
 
Avsaknad av mandat att förplikta samlokalisering 
Beträffande just masterna är dessa ingenting som PTS ansvarar för gällande 3G . Rollen för 
myndigheten var primärt att dela ut frekvenser till operatörerna. PTS roll begränsas till att de 
kunde utforma tillstånden för att möjliggöra samarbete, mandatet innehas inte att t.ex. kräva 
att endast en mastinfrastruktur uppförs uppger intervjuad handläggare på PTS. I maj 2002 bad 
därför PTS i en skrivelse till regeringen att regeringen borde överväga att ändra lagstiftningen 
så att någon myndighet ska ha möjlighet att kräva samutnyttjande av infrastruktur. ”Eftersom 
utvecklingen hittills inte tyder på att frivilliga överenskommelser avseende samutnyttjande av 
master för UMTS kommer att träffas, är det önskvärt att förutsättningarna för en reglering i 
denna fråga snarast ses över”. 44 Situationen vid denna tidpunkt (och i dagsläget, maj år 
2003) är således att Telelagen inte ger PTS eller någon annan myndighet någon möjlighet att 
tvinga en operatör att upplåta utrymme i sin mast till en annan operatör.45 

                                                 
44 PTS 2002 
45 Ibid 
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Lagen om elektronisk kommunikation 
Ett förslag till en lag som möjliggör befogenhet att besluta om samlokalisering finns numer 
sedan mars 2003 genom regeringens proposition 2002/ 03/110, Lag om elektronisk 
kommunikation m,m. 
 Enligt 4 kapitlet 8§ i propositionen anges att en operatör som har ett betydande inflytande på 
en viss marknad46 får förpliktas att uppfylla rimliga krav på tillträde till och användning av nät 
och tillhörande installationer i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. 
En sådan skyldighet kan avse: 
 
Enligt 4 kap 8§ punkt 5, att operatören ska erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till 
gemensamt utnyttjande av tillhörande installationer.47 
 
Enligt 4 kap. 4§ under Övriga bestämmelser anges att en operatör även i annat fall än enligt 
8§5 förpliktas att mot marknadsmässig ersättning tillhandahålla samlokalisering eller andra 
möjligheter till gemensamt utnyttjande av egendom eller annat, om det krävs för att skydda 
miljö, folkhälsa eller allmän säkerhet eller för att uppnå mål för fysisk planering.48 
 
Detta lagförslag innebär att samlokaliseringskrav ska kunna ställas på operatörerna. Detta kan 
som visats ovan göras på två sätt. Antingen genom 8§ genom att en operatör definieras av 
PTS  som innehavare av  en betydande ställning på en marknad, dvs. innehar en viss status på 
området.49 Sedan kan PTS ålägga denna operatör att låta andra operatörer få tillträde till 
infrastruktur till en bestämd kostnad. Den andra vägen är mer allmänt hållen och kan gälla 
alla operatörer på marknaden. Här kan beslut fattas i enskilda fall att samlokalisering bör ske 
av skäl som miljö, fysisk planering, folkhälsa eller allmän säkerhet.50 
 
Lagförslag gällande samlokalisering 
Det förslag till ny lagstiftning som redovisas i proposition 2002/ 03/110 påtalas av en  
intervjuperson apropå en öppen fråga gällande om något upplevts som problematiskt i 
hanteringen av dessa ärenden: 
 
 Det kommer ju en lag här nu i juli, den lagen skulle vi ha haft från början! Det är mycket, 
mycket olämpligt att inte den fanns med från början, tråkigt tycker jag, för vad har den för 
värde idag egentligen, alla master ska vara byggda sista december i år? Det handlar bara om 
några månader. Vi har ju handlagt de flesta mastärenden idag, det rör sig om ett tiotal 
mastplaceringar kvar. Det är olyckligt att det kom så sent. 
…//…Vi borde ha haft den här lagen som kommer nu, vi skulle ha kunnat kräva att de 
sametablerar sig, det hade varit förträffligt, för då hade det inte sett ut som det gör idag. Då 
hade de blivit tvingade att sametablera sig. Men vi kunde inte det med vår miljölag. 
 
Även de vidtalade på PTS och 3GIS är inne på att lagen förmodligen inte kommer att kunna 
tillämpas på 3G-utbyggnaden. PTS tror att de i framtiden kan använda den nya lagen till att 
tvinga fram samarbeten om upplåtande av plats i master. Dock bedömer man att det kommer 
att ta tid innan den får någon verkan. Även om PTS fattar beslut att operatörerna måste 

                                                 
46 Prop. 2002/03/110. Enligt 4§ kan en operatör (enligt 8 kap. 7§) som har ett betydande inflytande på en viss 
markand (i enlighet med 8 kap. 6§) åläggas en eller flera av de skyldigheter som anges i 5-12§.  
47 Prop. 2002/03/110 sid 19-20 
48 Prop. 2002/03/110 sid 21 
49 Så kallad Significant market power, SMP. 
50 Intervju, handläggare på PTS 
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samarbeta så kommer det beslutet att kunna överklagas. Handläggaren på PTS antar att det 
kommer att bli många domstolsförhandlingar framöver innan det har ”satt sig ordentligt.” 
Från 3GIS synvinkel ser företaget inte att den kommer att förändra så mycket, i alla fall inte 
inom licenstiden. Anledningen är att det då ska upprättas avtal för hur det ska gå till.  
 
Även om lagen kommer i juli så ska det fortfarande upprättas avtal och det kan ta väldigt 
lång tid. Så innan licenstiden går ut så tro jag inte att det kommer till stånd.  
 
När jag undrar om det varit enklare med denna typ av befogenhet reglerad i lag från början 
svara hon att: 
 
 Ja, det är klart det hade inte skadat oss. Det finns fyra licenstagare, tre av dem är 
samordnade. Det var ju intentionen från början, allra helst hade man haft med Tele2 från 
början, det hade blivit det allra billigaste med bara en infrastruktur i hela landet. Hade alla 
fyra aktörer gjort på det sättet (som Tele2, författarens anmärkning) hade det varit enormt 
mycket fler master i landet. 
 
Således finns en ur länsstyrelsens synvinkel uppenbart svårighet i att samlokalisering är svår 
att få till och därigenom blir ärendena fler och det förekommer fall där bolagens master står 
väldigt nära varandra.51Det lagförslag som ska möjliggöra befogenhet att kräva 
samlokalisering bedöms komma för sent för att kunna tillämpas på 3G-utbyggnaden. 
 
En övergripande bedömning av mastlägen för ett större område påtalas vara ett sätt att lättare 
bedöma mastsystemets helhetspåverkan och kumulativa effekter. Samrådsärendena beslutas 
dock ett i taget. Härigenom undersöktes om och i så fall hur en övergripande bedömning 
kunnat göras av länsstyrelserna. 
 
Övergripande prövning 
Boverket beskriver i rapporten Regeringsuppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenätet 
situationen beträffande utbyggnaden av 3G-nätet att sambandet mellan master och antenner är 
en viktig planeringsfråga, eftersom den ena mastens läge påverkar de andra masternas lägen.52 
Masternas lägen kännetecknas även av ömsesidigt beroende Boverket tyckte därmed vid 
denna tidpunkt att denna typ av systematiska utbyggnad borde bli föremål för övergripande 
strategiska miljöbedömningar för att kunna utgöra underlag för bl.a. den kommunala 
översiktsplaneringen. Boverket bedömer i detta skede att det sällan är lämpligt att pröva en 
enstaka masts påverkan på motstående intressen eftersom varje mast ingår i ett system av 
master, en helhet med kumulativa effekter. Prövningen borde istället gälla systemet av master, 
med möjlighet att pröva etappvis.53 

I början av 2001 skrev Boverket även ett förslag på hur ansökan om uppförande av master 
bör gå till. Förslaget går ut på att den operatör som har sin planering klar i en region eller en 
kommun bör anmäla sina planerade lägen till länsstyrelsen för samråd. Alternativt kan 
ansökan ske för färdigplanerade master i etapper, men då bör en översiktlig information 
lämnas om behovet av tillkommande master. Rekommendationen är således prövningen sker 
etappvis och inte för enskilda master.54 
 

                                                 
51 Nära i detta samanhang är två kilometer och nedåt. Handläggarna berättar att det förekommit flera fall med 
anmälda master där avståendet dem emellan är mindre än en kilometer. 
52 Boverket 2001 
53 Ibid 
54 Boverket 2001 
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Övergripande prövning i samråden  
Enkät 
På frågan i enkäten om länsstyrelsen gjort en övergripande samlad bedömning av samtliga 
anmälningar från en operatör svarar fem stycken att detta varit delvis möjligt. Övergripande 
bedömning har genomförts i vissa mindre områden, till exempel för kommuner. En 
bedömning av en operatörs samtliga master i ett helt län har inte genomförts någonstans. Ett 
antal länsstyrelser beskriver att det förespråkat att anmälningarna kommer in kommunvis men 
att detta följts i mindre omfattning. En handläggare svarar att inget särskilt beslut eller 
yttrande har avfattats med en samlad bedömning, men länsstyrelsen anser att helheten måste 
beaktas i varje mastärende, eftersom masterna utgör delar i ett nätverk. Övergripande 
bedömning har skett i vissa områden. Hon förklarar att detta förfarande valdes för att 
underlätta handläggningen och därigenom utbyggnaden av 3G-nätet, samt för att minimera 
störningen på natur- och kulturvärden.  
 
I känsliga områden måste vi se helheten för att kunna ställa relevanta krav på samordning. 
Om samordningen diskuteras i ett tidigt skede undviks en massa onödig brevväxling. 
 
Ytterligare en respondent svarar att samlad bedömning sker i vissa känsliga områden för att 
kunna samråda med operatören om det går att minimera antalet master. En samlad bedömning 
verkar ibland vara avhängigt tidpunkten för anmälningarnas inkommande. Fyra länsstyrelser 
anger att de i några kommuner kunnat bedöma ett stort antal av en operatörs anmälningar, 
genom att anmälningarna kommit in ungefär samtidigt.  
 
Ett antal tillvägagångssätt kan spåras här. Övergripande bedömning har i vissa län varit ett 
uttalat önskemål, det har kunnat genomföras ibland då anmälningarna kommit in samlat. I två 
län har en övergripande bedömning av mastlägena gjorts i områden som bedömts vara 
känsliga. Dock dominerar ett tillvägagångssätt där masterna studeras enskilt. 
Intervju 
En av de intervjuade förklarar att länsstyrelsen hon är anställd vid inte krävt att alla 
samrådsanmälningar i en kommun eller i hela länet ska komma in samtidigt. Dock vill de att 
operatörerna ska redovisa helheten även om de bara skickar in vissa delar till att börja med. 
Detta har genomförts genom att bolagen t.ex. skickat in en preliminär karta, eller så har 
länsstyrelsen träffat operatören så  att den kan redovisa sina sk. nominella punkter  dvs. de 
punkter som innebär optimal placering för basstationen. Genom detta förfarande har 
länsstyrelsen kunnat jämföra mellan de olika bolagen och hamnar masterna väldigt nära 
varandra så vill länsstyrelsen försöka samordna det.  
 
I och med att det är så stort system och att alla punkterna hänger ihop mer eller mindre så 
måste man nästan se det som en helhet. Genom att det är så många master så ger det då en 
påverkan på landskapet totalt, framförallt längs kusten där vill vi vara försiktiga. 
 
En annan intervjuperson säger att i grunden tittar länsstyrelsen på masterna från fall till fall, 
eftersom de oftast kommer in en och en. Genom 12 kap 6§ MB ska något slags besked lämnas 
inom sex veckor vilket medför att handläggaren måste handlägga samrådsärendena när de 
kommit in. I vissa fall har det kommit in anmälningar för samråd för en hel kommun från en 
och samma operatör vilket anses vara bra eftersom det möjliggör att titta på helheten på ett 
annat sätt.  
 
Men i botten är det ju den enskilda masten man får titta på även om det kommer in 40 st på en 
gång.  
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En länsstyrelse som uttryckligen i ett PM om innehåll i anmälan av UMTS-master för samråd 
enligt 12 kap. 6§ MB skrivit att de vill att anmälningarna för samråd sker samordnat för 
respektive operatör så att alla nya master i en kommun kan hanteras samtidigt. Härigenom har 
anmälningarna inkommit kommunvis i de flesta fall enligt den intervjuade, men det har varit 
olika beroende på operatör. Så anmälningarna om masterna har kommit in både styckevis och 
kommunvis till denna länsstyrelse.  
 
Den intervjuade på mastbyggarföretaget 3GIS beskriver svårigheten från sin synvinkel att 
lämna in anmälningar för ett stort antal master samtidigt. Enligt respondenten finns det många 
olika skäl till att det är lättare sagt än gjort. Eftersom varenda basstation är beroende av en 
annan basstation betyder det att så fort läget ändras för en så måste kanske lägena ändras för 
på alla andra basstationer. Vissa punkter är centrala i nätet och dessa måste företaget få fast. 
När detta är gjort vet man exakt inom vilka områden de andra basstationerna kan röras. Som 
det uttrycks kan operatören inte ha allting röra sig samtidigt, och inte diskutera flyttningar av 
varenda mast, eftersom det blir för komplicerat. När det gäller att skicka in alla ansökningar 
samtidigt upplevs det bli väldigt mycket arbete för företaget. Den intervjuade exemplifierar 
med en situation där alla anmälningar fylls i och sedan upptäcka att det är väldigt många 
mastplaceringar som inte fungerar och därmed måste alla placeringar göras om och nya 
anmälningar fyllas i.   
 
Då kan det vara bra att ta några och försöka låsa fast några punkter, få dem fast, för då vet 
man hur man kan lägga nästa och nästa. Vet inte hur mycket ett samlat inskickande hade 
hjälpt, faktiskt.   
 
Landskapsbild 
I intervjuerna framträder ett mönster. Bedömningen av mastens inverkan på landskapbilden 
beskrivs som svår. Det problematiska verkar vara att det blir en ”bedömningsfråga” av det. En 
av de intervjuade berättar utförligt vad hon upplever problematiskt i gällande 
landskapsbildsaspekten. Det upplevs svårt att bedöma påverkan på landskapsbilden eftersom 
det finns så lite att förlita sig på. Hon nämner att de flesta inventeringar och undersökningar är 
gjorda ur ett ”marknära perspektiv.” 
 
 Beträffande naturmiljön så är det inventeringar av vad som finns på backen, eller av vad som 
växer…//… Det är ett väldigt markbaserat perspektiv. Men när man ska använda detta och 
jämföra med master som påverkar landskapsbilden, hur man upplever ett ålderdomligt 
kulturlandskap-  till exempel gamla odlingsmarker-  med en modern mast precis inpå, då har 
men egentligen inget underlag för det, och det kan vara ganska knepigt.  
 
Att bilda sig en uppfattning av vilken påverkan masten har eftersom den, som det beskrivs, 
egentligen inte har någon konkret påverkan på de utpekade värdena som finns just på den 
platsen. Problemet exemplifieras utifrån en situation där en mast är föreslagen precis i kanten 
på ett utpekat, skyddat område, masten påverkar i detta fall inte naturvärdena som sådana 
dock påverkar den upplevelsevärdena. 
 
 Svårt att ta på, man är inte van att tänka i de banorna. Därför samarbetar vi med 
planenheten, där finns landskapsarkitekter som är mer vana vid dessa aspekter, men de har ju 
inte heller något direkt underlag utan det blir ju en bedömning från fall till fall, det finns ju 
ingenting sådant som är objektivt. Detta är ett konkret problem i handläggningen. 
 



 27

En annan respondent upplever att det de svåraste samråden gäller de master som är ”ganska 
olämpligt” placerade och som blir bedömningsfrågor.  
 
De svåra masterna är de som är olämpligt placerade, eller de är kanske ganska olämpligt 
placerade, för är de riktigt olämpligt placerade då är det ju lätt egentligen, då får man 
försöka få den flyttad. När det är mer tveksamma fall kan det bli mer bedömningsfrågor av 
det, man får åka ut i fält och prata med olika personer, kanske begära in fotomontage. Det 
blir en större procedur, det har ju då ofta att göra med landskapsbilden om det ligger i 
närheten av en sjö eller i ett öppet landskap. 
 
En annan av de intervjuade på länsstyrelsen svarar apropå om det är svårt att väga det låsta 
läge som uppstår i och med att det är beslutat att masterna ska upp mot påverkan på 
naturmiljön att så är fallet. Det är påtagligt särskilt i öppna landskap på grund av 
landskapsbilden. Den intervjuade verkar tycka att masterna har en verklig påverkan men 
nämner samtidigt att det är svårt att undvika att de någonstans påverkar landskapsbilden.  
 
Det är ett öppet landskap och det ska vara den här utbyggnaden och då måste man placera en 
mast någonstans. Då får man försöka hitta den mest lämpliga platsen för den här masten. Vid 
bl. a -------- har det varit problematiskt, där är ett öppet landskap. Men som sagt där måste 
också finnas master, och det gör det nu. Och jag vet inte hur många som störs av det. 
 
Det upplevs således vara svårt att väga mastens inverkan på landskapsbild. Frånvaron av 
underlag att motivera sitt beslut med verkar göra bedömningen svår. Min tolkning är att 
genom att det inte finns något som skulle kunna benämnas en ”objektiv metod” att bedöma 
den visuella påverkan med samt att områden väldigt sällan är utpekade som skyddsvärda i 
kraft av landskapsbilden, upplevs bedömningarna bli personliga åsikter. Möjligen är ett beslut 
på sådana grunder svårare att motivera. 
 
Utbyggnadstakten 
Genom tillståndsvillkoren är datumet när utbyggnaden ska vara klar fastställt till den sista 
december 2003. Eftersom utbyggnaden startade 2001 innebär det att hela projektet ska 
färdigställas inom tre år. Denna tid har varit ifrågasatt. Bland annat Emmelin hävdar att PTS 
genom att fastsälla detta slutdatum inte tog hänsyn till prövningsinstansernas kapacitet att 
hantera ärendena. Realismen i tidsramen betvivlas eftersom denna del av utbyggnaden, att 
länsstyrelser, kommuner och ibland Försvaret och Luftfartsverket ska besluta om masten, inte 
verkar ha varit tillräckligt invägt som påverkande faktor. Den intervjuade på 
infrastrukturbolaget ger uttryck för att prövningstiden för masterna åtminstone underskattades 
av det egna bolaget: 
 
Man trodde nog i början väldigt mycket på en ideal värld att det skulle fungera lätt och att 
man snabbt skulle komma överens, att handlingarna bara behövdes skickas in och sedan fick 
man bygglov. Men kommunerna och ibland länsstyrelserna har varit väldigt tagna på sängen 
och överraskade över hur mycket det var.  
 
På frågan om de hinner klart till 31 dec 2003 svarar hon att det återstår att se och att hon tror 
att företaget skulle klara av det om de var tvungna, men att de är så beroende av myndigheter 
och att det därmed knappast är genomförbart. En respondent på länsstyrelsen förklarar att inte 
kommer att ha avslutat alla sina samrådsärenden till årsskiftet. Många ärenden ligger och 
väntar eftersom ansökningshandlingarna inte ansetts kompletta.  
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Från en annan av de intervjuades perspektiv bedöms slutdatumet för den färdiga utbyggnaden 
inneburit ett stressmoment för operatörerna:  
 
Det här med tidsgränsen, att det skulle vara klart till årsskiftet det tror jag också har gjort att 
det blivit väldigt stressat och pressat och delvis en anledning till att vissa anmälningar varit 
väldigt hafsiga, de skickar in och hoppas på det bästa liksom. 
 
Emmelins kritik av hanteringen av skönhetstävlingen verkar delas av en av de intervjuade: 
 
En sak jag tycker är jättekonstigt är, hur kunde PTS ge dela ut en licens till ett företag som 
påstår något som sedan visar sig vara helt orimligt?  Licenstagarna har ju påstått att det här 
är genomförbart på en viss tid, det har sedan visat sig att detta inte har varit möjligt. Hade 
PTS ingen som helst aning om vilken kapacitet länsstyrelser, kommuner och försvaret hade? 
Dom som myndighet borde ha gjort en koll på om de hade fått rimliga anbud. 
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Avslutande diskussion 
 
Är bristen på tidig miljökonsekvensanalys kompenserad? 
Har frånvaron av miljökonsekvensanalys i utformningen av licenskriterier kunnat balanseras 
genom samråden är en av studiens frågeställningar. Kontentan av Emmelin och Söderlunds 
studie är att en tidig konsekvensanalys hade kunnat detektera problem som skulle uppkomma 
i och med att det byggs parallella mastinfrastrukturer, eftersom fler master ger större 
miljöpåverkan. Mängden master ökar även arbetsbelastningen hos de instanser som ska pröva 
deras lokalisering. De anser att bättre planering hade kunnat medföra att upplägget på 
projektet varit annorlunda och dess effekter mindre, men har detta kunnat kompenseras i 
samråden med länsstyrelsen?  

Denna fråga kan inte få ett kvantifierbart svar, dock kan det diskuteras kring detta. Masterna 
utgör ett system där det är helhetsintrycket av en ett antal master som bedöms inverka på 
exempelvis landskapsbild. Det är ofta den sammantagna effekten som påtalas som 
problematisk, inte den enskilda masten. Vissa länsstyrelser har valt att begära in 
anmälningarna för ett område samlat. Detta har följts av 3GIS och Svenska UMTS-nät till viss 
del. Vad som framkom i undersökningen har åtminstone ett län även velat se de föreslagna 
lokaliseringarna för framtida master. Bolagen behöver i detta fall inte anmäla alla samråd på 
en gång, dock vill länsstyrelsen ha en överblick över var master planeras. I de flesta 
länsstyrelser har anmälningarna handlagts vart efter de har kommit in, men genom bolagen 
självmant skickat in anmälningar för en kommun eller ett annat större sammanhängande 
område samtidigt har övergripande bedömning möjliggjorts även i län som inte ställt detta 
krav. 

 Trots ovan beskrivna omständigheter verkar denna punkt svår att väga upp. Det är vanskligt 
att säga om den sammantagna inverkan som masterna sägs ha kunnat begränsas på denna 
nivå. Det som anses vara ett problem, antalet master, befästes redan i tidigare skeden. Genom 
att inga begränsningar av mastantalet förespråkas i licenskriterier samt att licenstagarna 
skapar två bolag som uppför varsin infrastruktur, har redan skapat en situation som 
länsstyrelserna måste rätta sig efter. Försöken att göra samlade bedömningar av anmälningar 
för mindre områden har enligt respondenten från 3GIS varit svåra att leva upp till genom att 
det komplicerar företagets radioplanering och medför extra arbetsinsatser.   
Genom det lagrum länsstyrelserna har till sitt förfogande fattas besluten för enskilda ärenden. 
Vad utfallet blivit om alla master i ett sammanhängande område skulle samrådas i ett 
gemensamt förfarande är bara en hypotetisk fråga.  
 
En fråga om rätt lokalisering 
Det faktum att utbyggnaden är fastlagd och att 3G-nätet behöver många master gör 
spelrummet för handläggarna på länsstyrelsen begränsat. Nätet ska byggas och masterna 
måste därmed uppföras. Utgångspunkten för länsstyrelsens samråd blir det därmed inte så 
mycket en fråga om i fall masterna ska få uppföras utan snarare var de kan uppföras. I 
enlighet med samrådsbestämmelserna förs en diskussion om att undvika de områden som 
bedöms känsliga. Länsstyrelserna har kunnat se till att platser de ser som olämpliga inte 
bebyggs med master. Av enkätsvaren att döma är utgångspunkten att flytta masterna för att 
undvika de områden som på ett eller annat vis klassats som känsliga. Diskussioner med 
bolagen för att komma fram till, utifrån länsstyrelsens bedömning, bättre platser synes mycket 
vanliga. Det är först när det inte befunnits möjligt att hitta bättre placering ha förbuden 
använts.  

Med tanke på att tillståndsvillkoren föreskriver en utbyggnad där människor bor blir 
utgångspunkten att det uppförs master i områden som bebos av människor. Som framgår av 
intervjuerna bedöms vissa områden bli mer påverkade än andra av masterna, exempelvis 
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platta och öppna landskap. Dock måste det enligt tillstånden finnas master också i sådana 
områden, vilket det numera också gör på många ställen.  

Verktyget att flytta master vars föreslagna placering synes lättare att använda i områden där 
masten, tillhörande väg, kabel och teknikbod påverkar den yta de upptar. Då kan siten flyttas 
till ett markområde som anses mindre känsligt. Rör det sig istället om ett större 
sammanhängande område där masten fortfarande påverkar till exempel landskapsbilden trots 
en förflyttning, är ärendena svårare. Just i det senare fallet upplevs det komplicerat att väga 
påverkan på naturmiljön gentemot det stora beslutet att ge hela befolkningen täckning.  
 
Bedömning 
Som handläggare står man inför problemet att minimera masternas miljöpåverkan. Då följer 
frågan, vad är miljöpåverkan? I fall där föreslagen mast ska placeras i ett område som åtnjuter 
någon form av skydd, så som ett naturreservat, ett biotopskyddat område e.d. kan begäran att 
få masten flyttad eller ett förbud motiveras med stöd av detta. I de fall där det inte är så får 
handläggare avgöra hur stor påverkan masten har. Även i detta sammanhang verkar det vara 
påverkan på landskapsbilden som upplevs särskilt svår att bedöma. Det uppfattas som en 
subjektiv bedömning av vad utfallet av samrådet ska bli. Det är i detta sammanhang valet att 
redovisa besluten där länsstyrelsen förbjuder en mastplacering ska ses. Dessa visar var 
gränsen för mastens påverkan går. Dock är det intressant att fundera kring vilka masterlägen 
som ligger i en gråzon, de som inte omedelbart kan avgöras som olämpligt placerade. Vart ska 
gränsen dras i dessa fall? Här hamnar handläggaren i en svår roll. 
 
Liknelse med andra projekt  
Uppförandet av 3G- masterna synes inte vara helt oproblematiska. En parallell skulle kunna 
dras mellan byggandet av 3G –nätet, uppförandet av vindkraftverk och Dennispaketet, trots 
att karaktären på projekten är väldigt olika. Detta genom att dessa tre projekt är exempel på 
sådana som ger upphov till diskussioner kring biologiska och estetiska miljöaspekter, samt 
konsekvenser för natur- och kulturmiljön. Böhler skriver att vindkraftverk placerade i 
naturlandskap kan upplevas som nedsmutsning av naturen. Dock verkar enligt Böhler 
vindmöllornas vara eller icke vara i många fall vara en fråga om rätt lokalisering. Ett liknande 
resonemang kan appliceras på 3G-masterna. I många områden har länsstyrelsen inget att 
erinra mot mastens placering, men masterna verkar vara som nämnts särskilt svårbedömda de 
gånger lokaliseringen medför att masten blir synlig i särpräglade landskap.  

Förbuden föregås av samråd där diskussioner förs om sätt att minska påverkan på 
naturmiljön, när dessa åtgärder inte ansetts hindra påverkan kan masten förbjudas. Här är det 
tydligt att just påverkan på landskapsbilden är svåra samråd. Landskapsbilden är den enskilda 
motivering till förbud som förekommer flest gånger. När det gäller uppförandet av en enskild 
mast så är samrådet oproblematisk så länge den lokaliseras ”rätt”.    
 
Masterna är inte en tillståndspliktig verksamhet, vilket gäller för de projekt som Sachs 
beskriver, dock anser jag att parallellen till 3G -projektet kan dras tankemässigt. Avsaknaden 
av en gemensam grundsyn, gemensamma värderingar och mer allmänt accepterade bilder av 
behovet av förändringar har enligt Sachs varit den största stötestenen för många projekt. Det 
gäller att söka möjligheter till samverkan och kompromisser. 3G-nätet ifrågasattes eftersom 
dess inverkan på miljö inte tagits med i utformningen av hur systemet ska byggas på bästa 
sätt. Länsstyrelsen upplevs i många fall inte ha varit förberedd på anstormningen av ärenden. 
Legitimiteten för projektet minskar eftersom länsstyrelsens hantering kompliceras genom att 
det byggs två mastinfrastrukturer, det upplevs svårt att få till samlokalisering den tidsperiod 
som fastslagits för nätets färdigställande är för kort. 
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Slutsatser 
 
Efter sammanställningen av det empiriska materialet verkar områden vilka är utpekade som 
skyddsvärda genom lagstiftning ge upphov till förbud och förelägganden. De anmälningar 
som bedöms beröra olämpliga platser kan oftast undvikas genom diskussioner med det företag 
som lämnat in anmälan. Mastplaceringar nära varandra bedöms ofta som olämpliga av 
länsstyrelserna i undersökningen, och hänsyn verkar härmed tas till den effekt på miljön 
närhet mellan master kan tänkas ha. Landskapsbilden åberopas i en majoritet av förbuden. 
Detta torde kunna förklaras genom att masten upptar en liten yta på marken och därigenom 
inte stör en stor yta. Det är istället masthöjdens inverkan på upplevelsen av landskapet som 
påverkar utslaget av samrådet. I de förelägganden som förekommit verkar hänsyn tas till att 
minimera kringbyggnationers, vilka tar större yta i anspråk, inverkan på naturmiljön.  
 
Det jag funnit vara problematiska aspekter i hanteringen är de i resultatdelen redovisade 
samlokaliseringsproblemet. Masterna kan hamna väldigt nära varandra, det går att föreslå 
sametablering men inte ålägga operatörerna att verkligen göra det. Operatörerna har inte några 
samverkansavtal sinsemellan, affärsstrategier och konkurrensen företagen emellan anges som 
övergripande skäl till varför det varit svårt att få dem att dela på master. Samlokalisering är 
genom detta svår att få till stånd. 
 
Beslutet att de områden där människor bor ska ha en hundraprocentig täckning medför ibland 
svåra avvägningar för de intervjuade handläggarna eftersom även områden där en master 
påverkar naturmiljön ska ha täckning. 
 
En övergripande bedömning av anmälda masters lokalisering har kunnat göras av 
länsstyrelserna i vissa fall. Anmälningarna om samråd för uppförande av 3G mast enligt 12 
kap 6§ MB har inkommit både styckevis och kommunvis.  
 
Den övergripande miljöpåverkan av projektet i stort har varit svår att kompensera i samråden. 
Samråden leder till att enskilda, ur naturmiljösynpunkt olämpliga, placeringar kan undvikas.  
 
Det som komplicerat länsstyrelsernas hantering av samråden är 
de två parallella mastinfrastrukturerna, svårigheten att få till samlokalisering samt att  
den tidsperiod som fastslagits för nätets färdigställande är för kort  
 
Ur de intervjuade på länsstyrelsen och PTS synvinkel kommer Lagen om elektronisk 
kommunikation för sent. 
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Bilaga 1. 
 
Enkät 
 
Del I 
 
Frågor    Svar 
1. Hur många anmälningar om samråd enligt 
12 kap. 6 §  Miljöbalken, gällande uppförande 
av mast i UMTS-nätet (3G) har inkommit till 
länsstyrelsen t.o.m. mars 2003? 
 

 

2. Hur många av dessa samrådsärenden är 
färdigbehandlade? 

 

3. Hur många är under beredning?  

4. Hur många förbud har utfärdats?  

 
 
 
5. Vilka operatörer har anmält samråd i länet?  

6. Har operatörerna själva samordnat sig för 
att samutnyttja master? 

 

6 b. I så fall, i hur många fall? 
 
 

 

6 c. I så fall, vilka operatörer samordnade sig?  

7. Har beslut överklagats?  

7 b. I så fall, hur många?  
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Del II 
 
8. Vilka förelägganden har länsstyrelsen utfärdat? Nämn de som förekommit: 
 
 
9. Vad har utgjort skäl för förelägganden? 
 
 
10. Vilka skäl har länsstyrelsen ansett motivera ett förbud mot uppförande av mast? 
 
 
11. Har länsstyrelsen gjort en samlad bedömning av samtliga anmälningar från en operatör?  
 
 
11 b. Om så är fallet, varför valdes detta förfarande? 
 
 
12. Har länsstyrelsen ålagt operatörerna att samordna sig, dvs. dela på masterna?  
 
 
12 b. I så fall, gäller detta generellt eller vid enstaka ärenden? 
 
 
 
 
Övrigt:……………………………………. 
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Tillvägagångssätt 
 
 
13. Vilka krav ställer länsstyrelsen på underlag i dessa ärenden? 
 
 
14. Har länsstyrelsen anordnat någon form av samverkansmöte? Beskriv i så fall formen för 
mötet/mötena: 
 
 
 
15. Har länsstyrelsen begärt MKB i samband med mastärenden? 
 
 
15 b. Antal fall: 
 
 
15 c. I så fall, vad var det som gjorde att MKB begärdes? 
 
16. Vilken samverkan har skett med kommunerna och deras prövning av bygglov?  
 
 
 
Övrigt: ……………………………….. 
 
 
 
Rapport och seminarium 
 
Vill du få uppsatsen per mail när den är klar? 
 
Är du intresserad av att delta i seminarium för att utbyta erfarenheter av samråden på 
Naturvårdsverket i juni 2003? 


