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Agenda

•
•
•
•

Välkomna: Agenda och målet med dagens arbete
Genomgång och kommentarer av utkast till slutrapport
Genomgång av tidigare avsnitt 6.4.6 ”Risker för fortsatt utbyggnad av
mobilnäten”.

Summering och avslutning av mötet
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Öppnande av möte

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Diskussion – Genomgång och kommentarer av utkast till slutrapport
•
•
•

Kommentarer på avsnitt 4
Kommentarer på avsnitt 6
Kommentarer på avsnitt 7
Diskussion – Avsnitt 6.4.6 ”Risker för fortsatt utbyggnad av
mobilnäten”.

•

Bakgrund ”Bygglov för telemast med teknikbod på fastigheten
Hemmeslöv 45:1 i Båstads kommun”
o Net 4 Mobility´s ansökan om bygglov avslogs av
myndighetsnämnden i Båstad.
o 2018-10-23 avslog länsstyrelsen i Skåne Net 4 Mobility´s
överklagande av beslut om nekat bygglov.
o 2019-12-19 avslog Mark- och skiljeöverdomstolen Net 4
Mobility´s överklagande.
o Avvaktar högsta domstolens (HD) utfall

•

Hur vill arbetsgruppen hantera frågan?
o Konsekvens som beskrivs i utkast till slutrapport daterad 9 april:




Att kommunerna pausar pågående bygglovsärenden i avvaktan
på HD utfall
Att nya sändarplatser kraftigt försenas.
Att om domen står sig försvårar den kraftigt fortsatt utbyggnad
av mobilnäten och därmed ökad mobiltäckning, både i tätorter
och på landsbygden.

o SKR, IT&T, PTS och operatörerna har diskuterat frågan den 23 mars
o Förslag från SKR att avsnittet stryks.




I det aktuella fallet har kommunen avslagit på grund av att
platsen bedöms som olämplig, frågan om avvikelse är därför
inte avgörande i det aktuella fallet.
Det finns goda möjligheter att ge bygglov för åtgärder som
avviker från detaljplan men som tillgodoser ett angeläget
gemensamt behov eller allmänt intresse.

Kommentar: Avsnittet kan strykas. Avsnittet tillför inget till ämnet för den här
rapporten.
Kommentar: Det är en viktig del i sammanhanget och det vore bra att beskriva
underliggande problematik kring bygglov men det kan göras på annan plats i
dokumentet.
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Kommentar: Vi skulle kunna lyfta det som diskuterades i samband med det möte
som knoppades av från arbetsgruppen och redovisa någon form av karta eller
guide till hur allting hänger ihop och skriva vad SKR gör på området. Det finns
en ny skrift på väg som heter ”Snabba förändringar i långsamma processer” som
också lyfter vikten av att ta med bredband- och mobilmål i strategiska dokument.
Kommentar: Det är inte det specifika fallet som behöver lyftas utan det är
helhetsbilden som behöver fram.
Kommentar: Det finns ett behov att förstå dagens hantering kring bygglov.
Ibland stoppas bygglov på en paragraf utan att det sedan tittas vidare utifrån
andra avvikande paragrafer och helheten för ärendet.
Kommentar: Vi kan stryka avsnittet och sedan skriva en mening om att ökad
dialog troligen vore framgångsrikt tillsammans med att SKR och operatörerna
träffas och diskuterar bygglovshantering tillsammans med markfrågor.
Sammanfattning: Avsnittet stryks och ny text läggs in på annan plats som
beskriver de brister som upplevs i samband med bygglovshantering tillsammans
med en text om att dialog skapas mellan SKR och operatörerna.
Summering och avslutning av mötet
Att göra innan nästa möte

•

Respektive deltagare i arbetsgruppen skickar kommentarer på utkast till
slutrapport innan torsdag 7 maj, samt inför mötet 26 maj läser igenom
uppdaterat utkast som skickas ut innan mötet.

Kommande möten

•

Arbetsgruppmöte 6, 26 maj 2020

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.
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