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Sammanfattning 

Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet har genom krav i tillståndsvillkoren ålagts 
att inte orsaka störningar på marksänd tv. Denna rapport följer upp hur 
tillståndshavarna (operatörerna) har efterlevt detta villkor mellan år 2012 och 
fram till slutet av år 2014. En motsvarande sammanställning gjordes 2014 där 
statistik fram till slutet av 2013 redovisades1. Rapporten bygger på statistik från 
tillståndshavarna i 800 MHz-bandet, Hi3G, Net4Mobility och TeliaSonera 
Mobile, som har sammanställts av Telekområdgivarna. Telekområdgivarna 
agerar som gemensam part för tillståndshavarna i 800 MHz-bandet och har 
rollen som samordnare av konsumentklagomål när det gäller störningar på tv-
mottagning.  

Under 2014 tog Telekområdgivarna emot 292 anmälningar om störningar på 
tv-mottagning, av konsumenter som bor i områden där 800 MHz-bandet har 
byggts ut. Motsvarande statistik från 2013 visar på 427 anmälningar och under 
2012 tog Telekområdgivarna emot 148 anmälningar av konsumenter bofasta i 
800 MHz-områden. Statistiken visar på en minskande tendens av 
störningsanmälningar mellan år 2013 och 2014. 

När en konsument anmäler störningar på tv-mottagningen kontrollerar 
tillståndshavarna bl.a. hur utbyggnaden av 800 MHz-bandet ser ut i 
närområdet. I många fall skickar tillståndshavarna ut ett frekvensfilter till de 
konsumenter som upplever störningar och som bor i ett område där 800 MHz-
bandet har byggts ut. Under 2014 har drygt femtio filter skickats ut i snitt per 
månad från tillståndshavarna. Motsvarande siffra för 2013 var ca sextio filter 
per månad. Dessa filter ser till att signaler från 800 MHz bandet inte når tv-
mottagaren och på detta sätt kan en tv-störning som beror på utbyggnad i 800 
MHz-bandet avhjälpas. Endast ett fåtal konsumenter har under 2014 
återkopplat negativt efter filterutskick från operatörerna. Det är sannolikt också 
många konsumenter som på egen hand har löst tv-störningsproblem relaterade 
till 800 MHz-utbyggnad utan att kontakta telekområdgivarna, dessa fall ingår 
inte i statistiken i denna rapport. 

PTS konstaterar vidare att mobiloperatörerna uppfyller 800 MHz-tillståndets 
samordningskrav genom Telekområdgivarnas roll som gemensam 
kontaktpunkt vid anmälningar om tv-störningar och att rutinerna för att 
samordna samt avhjälpa tv-störningar fortfarande fungerar väl. 

  

                                                 
1 PTS:ER-2014:23 Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHz bandet – sammanställning för år 
2012 och 2013 
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1 Bakgrund 

1.1 Auktionen i 800 MHz-bandet våren 2011 

PTS tilldelade tillstånden i 800 MHz-bandet genom auktion i mars 2011. Totalt 
tilldelades sex tillstånd till HI3G Access AB, Net4Mobility HB och TeliaSonera 
Mobile AB. 800 MHz-bandet avses användas för att möta efterfrågan på 
bredband. Tilldelningen ger möjlighet till en kostnadseffektiv utbyggnad med 
nya tekniska lösningar. 

Den sammanlagda auktionslikviden för de sex tillstånden var 2 054 000 000 
kronor, där 300 miljoner kronor utgjorde bud på täckning från Net4Mobility, 
som ska användas för utbyggnad till fast bosatt befolkning och företag som 
saknar tillgång till bredband.  

1.2 Speciella tillståndsvillkor i bandet 

Ett av tillstånden i 800 MHz-bandet omfattas av utbyggnadskrav. 
Samtliga tillståndshavare i bandet har tillståndsvillkor som omfattar krav att 
inte störa mottagningen av marksänd tv.  
 
Bredbandsutbyggnaden i 800 MHz-bandet kan påverka mottagningen av 
marksänd tv. Det beror på att tv-sändningarna ligger i det angränsande 
frekvensbandet under 800 MHz och att tv-mottagarna inte är anpassade till 
omläggningen av bandet.    
 
1.2.1  Tillståndsvillkor avseende marksänd tv  

 
Förbud att orsaka störningar på tv-mottagning  

Som skydd för marksänd tv-mottagning innefattar 800-beslutet tekniska villkor 
om att inte orsaka tv-störningar, vilket också innebär krav på att åtgärda de tv-
störningar som ändå uppstår.  
 
För att avgöra om störningen är en tv-störning som kräver åtgärd tillämpas 
tillståndsvillkorens definition, se bilaga 1. För att avgöra om ett fast 
bostadsställe är utsatt för en tv-störning enligt definitionen, ska signalnivåer 
mätas med en referensantenn 10 meter över mark vid det påverkade hushållet. 
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Begränsningar i villkoret  
Skyldigheten för tillståndshavarna att avhjälpa störningar på tv-mottagning 
omfattar endast fast bosatt befolkning. Det är samma avgränsning som gäller 
sändningsskyldigheten för programföretagen.  
 
Villkor om samarbete kring tv-störningar  

Villkoret anger vilka åtgärder som ska vidtas i de fall där tv-störning 
konstateras enligt definitionen. Det innebär också ett krav på samverkan 
mellan samtliga tillståndshavare i 800 MHz-bandet om att avhjälpa tv-
störningar. Samarbetet mellan tillståndshavarna i bandet ska innefatta en 
gemensam kontaktpunkt med god tillgänglighet dit konsumenterna kan anmäla 
tv-störningar direkt per telefon.  
 
Åtagandet att samarbeta med övriga tillståndshavare och att avhjälpa tv-
störningar var kravställt i ansökan inför tillståndgivningen och var en 
förutsättning för att få delta i auktionen. 
 
Villkor att avhjälpa tv-störningar  

När störning konstaterats enligt definitionen i tillståndsvillkoren ska 
tillståndshavaren stänga av den störande utrustningen och hålla den avstängd 
till störningen är avhjälpt (se bilaga 1). Tillståndshavarna kan åtgärda problemet 
på olika sätt, t.ex. med frekvensfilter eller att anpassa och justera 
basstationerna. Den tillståndshavare som har orsakat en tv-störning enligt 800-
beslutets definition ska bekosta de åtgärder som behövs för att störningen skall 
upphöra.  
 
För att villkoret ska kunna följas upp ska tillståndshavarna föra register över 
anmälningarna, vilket PTS på begäran ska kunna ta del av.  
 
 

1.3 PTS åtgärder efter tilldelningen 

1.3.1  Möten och tillsynsåtgärder 

Efter 800-auktionen höll PTS ett antal möten med tillståndshavarna och med 
tv-intressenter om hur störningsproblem avseende marksänd tv kunde 
hanteras. Informationsmaterial togs fram i samband med dessa möten. 
 
PTS följde även upp frågor kring tv-störningar skriftligen med 
tillståndshavarna2. I december 2011 meddelade mobiloperatörerna att en 
överenskommelse hade träffats mellan dem och Telekområdgivarna och våren 
2012 begärde PTS vidare upplysningar från tillståndshavarna. 
  

                                                 
2 PTS dnr 11-10016, 11-10017, 11-10018, 11-5309, 12-3438 
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1.3.2  PTS mätningar 

PTS genomförde 2011 en mätning på Tjörn i Västra Götalands län där det 
inledningsvis visade sig att en anmäld tv-störning inte uppfyllde definitionen3. 
Totalt genomförde PTS därefter ett tiotal mätningar4 under 2012 som underlag 
för vidare bedömning av problembilden när 800 MHz-bandet byggs ut. 
 
PTS mätningar gjordes för att dels skapa en bild över orsakerna till störnings-
anmälningar från allmänheten, dels för att inhämta underlag till det fortsatta 
tillsynsarbetet av tillståndsvillkoren. En sammanställning av dessa mätningar 
framgår av PTS rapport från maj 20125. Myndigheten har sedan dess haft ett 
flertal mätuppdrag som gällt tv-störningar med koppling till 800 MHz-
utbyggnaden (se vidare avsnitt 1.3.3). 
 
1.3.3 PTS erfarenheter av tv-störningar i samband med 800-utbyggnad 

PTS spektrumtillsyn har under år 2012 och 2013 utrett 21 stycken ärenden 
avseende misstänkta 800-störningar på tv-mottagning. Av dessa var nio 
störningsärenden kopplade till 800 MHz-utbyggnaden. Samtliga av dessa kunde 
lösas genom åtgärder i kundens mottagningsutrustning. Tolv ärenden hade 
andra orsaker än 800 MHz-utbyggnaden (t.ex. störningar från elektriska 
utrustningar eller att störningen har upphört). Under 2014 har PTS 
spektrumtillsyn handlagt ytterligare ca 10 stycken tv-störningsärenden kopplade 
till 800 MHz-utbyggnaden. 

I många fall har störningen kunnat lösas genom åtgärder i kundens 
mottagarutrustning och i vissa fall i kombination med ett frekvensfilter som 
dämpar påverkan från 800 MHz-bandet. Antalet till PTS inkomna ärenden 
som gäller tv-störningar kopplade till 800 MHz-utbyggnaden håller en ganska 
konstant och låg nivå mellan år 2012 och 2014, ca 10 ärenden i snitt per år. 
PTS har hittills inte varit inblandade i något ärende där det har konstaterats en 
definitionsmässig störning (se bilaga 1). 

Teracom, Telekområdgivarna och PTS tillhandahåller information till 
allmänheten om hur tv-mottagningen kan förbättras. Ytterligare information 
finns att söka på Internet.6 7 8 

                                                 
3 Dnr 11-9482 
4 Dnr 12-5232 
 
5 Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHz-bandet – ett år efter tilldelning, PTS-ER-2012-19 
 
6 http://www.teracom.se/Sandarinformation/Mottagningsproblem/ 
7 http://telekomradgivarna.se/Dina-rattigheter2/Fel--ersattning/Avbrott--fel/Vad-gor-jag-vid-storning-
pa-marksand-TV/ 
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2 Hantering av konsumentklagomål 

2.1 Telekområdgivarnas uppdrag  

Telekområdgivarna har uppdraget att ge opartisk, kostnadsfri hjälp till 
konsumenter om tv-, telefoni- och bredbandsabonnemang9. Däri ingår att ge 
information till konsumenter om vanliga problem, abonnemangsvillkor och 
avtalsfrågor samt att göra statistiska uppföljningar. 
 
Telekområdgivarna ägs av IT & Telekomföretagen och finansieras 
av operatörer inom tv, telefoni och bredband. De operatörer i branschen som 
har avtal med konsumenter erbjuds att delta. Telekområdgivarnas styrelse 
består av representanter från operatörer avseende tv, telefoni och 
bredband, samt PTS och Konsumentverket.  
 

2.2 Telekområdgivarnas rutiner vid tv-störningar  

Telekområdgivarna har fått i uppdrag av operatörerna i 800 MHz-bandet att 
vara en gemensam kontaktpunkt i konsumentfrågor gentemot allmänheten. I 
uppdraget ligger även att ta emot anmälningar om tv-störningar samt föra 
register över inkomna störningsanmälningar kopplade till 800 MHz-
utbyggnaden. Telekområgivarna gör även bedömningar om vilka 
mobiloperatörer i bandet som eventuellt kan orsaka störningen. 
 
För att kunna bedöma om anmälan gäller en 800 MHz-störning ställs frågor 
som Telekområdgivarna har tagit fram i samarbete med tillståndshavarna. Det 
gäller kontaktuppgifter, om konsumenten är kund hos tv-operatören Boxer, 
när störningen började och om störningen gäller ett fast boende. Dessutom 
ställs frågor om störningen är konstant eller tillfällig, vilka tv-kanaler som är 
drabbade av störningar samt om det finns tv-kanaler som inte är påverkade.  
 
Med stöd av officiella täckningskartor samt efter kontakt med mobiloperatören 
ges svar på om störningen kan bero på en sändare i 800 MHz-bandet i 
området. Om det konstaterats att 800 MHz-utbyggnad har skett i området där 
en tv-störning har anmälts skickar mobiloperatören i många fall ut ett 
frekvensfilter till den som anmält störningen. Tillsammans med frekvensfiltret 
får konsumenten en instruktion om hur filtret ska installeras. 
Telekområdgivarna kan även informera operatörerna om anmälningar från 
fritidsboende, varvid mobiloperatören också kan välja att skicka ut ett filter.  
 

                                                                                                                            
8 http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Auktioner/Ansokan-tillstand-800-MHz-bandet/Storningar-pa-
marksand-tv-som-kan-bero-pa-sandningar-i-800-MHz-bandet/ 
9 se http://telekomradgivarna.se/ 
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Mobiloperatören återrapporterar till Telekområdgivarna när de skickar ut 
frekvensfilter till konsumenter. Tillsammans med filtret skickas en 
installationsanvisning samt ett följebrev med Telekområdgivarna som 
avsändare där kunden ombeds att meddela om filtret har avhjälpt störningen. 
 
Om ingen mobiloperatör skickar något filter meddelar Telekområdgivarna 
konsumenten detta och hänvisar till tv-operatören.  
 
Om kunden återkommit och meddelat att filtret inte har avhjälpt tv-störningen 
kan Telekområdgivarna hänvisa till PTS spektrumtillsyn för mer information 
och eventuell fortsatt utredning. PTS bedömer att samarbetet och att 
överenskomna rutiner mellan mobiloperatörerna och Telekområdgivarna 
fungerar väl. 



 

 

  

Post- och telestyrelsen 10 
 

3 Statistik 

3.1 Inledning 

I Telekområdgivarnas uppdrag ingår även att sammanställa statistik över 
inkomna anmälningar om tv-störningar på uppdrag av mobiloperatörerna. 
 
Statistiken innefattar i vissa fall även grannar som berörts av störningen. 
Sammanställningarna ger information om hur många anmälningar om tv-
störningar som kommit in, samt hur många som är relevanta och gäller bofasta 
i områden med 800 MHz-täckning, dvs. i underlaget finns även anmälningar 
där störningen troligen inte har orsakats av 800 MHz-utbyggnaden.  
  
Underlaget tar upp antalet frekvensfilter som skickats ut av mobiloperatörerna, 
samt tid för åtgärden. Statistiken innefattar däremot inte att det, med största 
sannolikhet, finns många konsumenter som själva låter installera filter som 
löser problemet. Dessutom finns det troligtvis lokala aktörer (tv-servicefirmor 
etc.) som säljer och installerar filter utan operatörernas vetskap. 
 
Frågeställningarna har utökats under senare tid och ger detaljerad information 
om hur anmälningarna gått vidare till mobiloperatörerna, inklusive antal 
svarsdagar och hur många filter som skickats ut. Rutinerna som gällt för 
filterutskick har fungerat väl enligt det underlag PTS har tagit del av. 
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3.2 Statistik från Telekområdgivarna 

Detta avsnitt redovisar utvecklingen från år 2012 till och med år 2014 när det 
gäller antalet anmälningar totalt, antalet anmälningar inom 800 MHz-område, 
mängden utskickade filter, samt återkoppling från konsumenter. 
 
Figur 1 visar antalet störningsanmälningar mellan år 2012 och 2014. Under 
2012 kom det in drygt 200 störningsanmälningar, varav ca 150 anmälningar 
från bofasta i områden med sändning i 800 MHz-bandet. Motsvarande siffror 
för 2013 visar ca 600 störningsanmälningar varav drygt 400 anmälningar från 
bofasta i 800 MHz-områden. Under 2014 anmäldes ca 350 störningar varav ca 
290 från bofasta i 800 MHz-område. Man kan notera att antalet 
störningsanmälningar har minskat mellan år 2013 och 2014. Figuren visar även 
antalet tv-konsumenter som berörs av alla anmälningar, denna siffra är något 
högre än antalet anmälningar eftersom flera konsumenter (eller hushåll) kan 
beröras av samma anmälan. 
 
  

 
Figur 1- Statistik över antalet tv-störningsanmälningar samt antalet kunder 
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När man tittar lite närmare på antalet störningsanmälningar under 2014 
varierar flödet under året (se Figur 2). I genomsnitt gjordes ca 30 anmälningar 
per månad under 2014 medan nästan 60 anmälningar gjordes under januari 
månad. Antalet anmälningar inom 800 MHz-område varierade mellan 14 
anmälningar per månad (under november) till maximalt 54 anmälningar per 
månad (under januari).  
 

 
Figur 2- Antal störningsanmälningar 2014 per månad 
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Figur 3 visar antalet störningsanmälningar där konsumenten bor i ett 800 
MHz-område jämfört med antalet utskickade filter. Man kan även se antalet 
konsumenter som återkopplat om att filtret inte hjälper mot tv-störningen. 
Resultatet visar att en anmälan ibland har resulterat i filterutskick från flera 
operatörer. Endast ett fåtal konsumenter bofasta i 800 MHz-område har efter 
filterutskick givit negativ återkoppling under 2014. Hur många filter som 
verkligen använts eller hjälpt mot störningen är okänt då statistiken påverkas av 
konsumenternas vilja att återrapportera. 

 

Figur 3 – Antalet störningsanmälningar, antal utskickade filter, 

samt återkoppling  
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4 PTS slutsatser 

Mobiltelefoniutbyggnaden i 800 MHz-bandet kan påverka mottagningen av 
marksänd tv eftersom tv-frekvenserna ligger i det angränsande frekvensbandet 
samt att tv-mottagarna inte är anpassade till frekvensomläggningen. För att 
skydda tv-mottagning innefattar 800 MHz-tillstånden därför villkor om att 
mobiloperatörerna ska åtgärda de tv-störningar som uppstår på grund av 
nätutbyggnaden.  
 
Telekområdgivarnas statistik visar att ca 290 tv-störningsanmälningar 
inkommit under 2014 från bofasta i områden där 800 MHz-bandet har byggts 
ut. Motsvarande siffra för 2013 var ca 430 störningsanmälningar och under 
2012 inkom ca 150 störningsanmälningar. Operatörerna har tillsammans under 
2014 skickat ut över 600 frekvensfilter, för att avhjälpa störningen, hos 
konsumenter med påverkad tv-mottagning. Endast ett fåtal konsumenter har 
återkopplat negativt under året. 
 
I tillstånden för 800 MHz-bandet finns krav på samtliga tillståndshavare i 
bandet att samverka om att avhjälpa tv-störningar. Samarbetet ska innefatta en 
gemensam kontaktpunkt med god tillgänglighet. Mobiloperatörerna uppfyller 
800 MHz-tillståndens krav på samordning i och med Telekområdgivarnas roll 
som samordnare av störningsanmälningar. PTS bedömer att 
Telekområdgivarnas samordningsroll har fungerat bra mellan åren 2013 och 
2014. Även rutinerna gentemot PTS har fungerat väl under perioden. En 
faktor som tyder på att tillståndshavarna i 800 MHz-bandet sköter sitt åtagande 
väl är att relativt få störningsärenden relaterade till 800 MHz-utbyggnaden har 
handlagts av PTS under perioden 2012-2014, i snitt ca 10 ärenden per år. 
 
Sammanfattningsvis så kan man konstatera att tillståndvillkoren i 800 MHz -
bandet där operatörerna bär huvudansvaret för störningar på marksänd tv har 
fungerat väl under de inledande åren och merparten av alla inrapporterade 
störningsproblem har kunnat åtgärdas. Mellan åren 2013 och 2014 kan man se 
en minskande tendens i antalet tv-störningsanmälningar till operatörerna. Det 
bör dock nämnas att konsumenter som på egen hand löser tv-
störningsproblem inte ingår i statistiken. 
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Bilaga 1 

Nedan återges villkoren som avser tv-störningar i 800 MHz-beslutet (dnr 10-
10534) enligt pkt 13 och 14 i Bilaga A; 
 
Förbud att orsaka störningar och åtagande att avhjälpa 

störningar på tv-mottagare  

 
13. Tillståndshavaren får inte orsaka tv-störning på mottagning av marksänd tv 
i frekvensbandet 470–790 MHz för fast bosatt befolkning10.  
 
Med tv-störning avses att:  

 Signalnivån11 från basstationen inom det aktuella frekvensblocket 
(dBm/5 MHz) överstiger signalnivån från tv-sändaren inom berörd tv-
kanal (dBm/8 MHz) med mer än den signalnivådifferens (dB) som ges 
av tabell 1. 

 Signalnivån från basstationen inom det aktuella frekvensblocket (dBm/5 
MHz) vid mätning överstiger de nivåer som ges av tabell 2 där 
respektive tv-kanal används.  

 

 Signalnivåerna ska mätas12 med en referensantenn 10 meter över mark 
– vid tillämpliga förhållanden – vid det påverkade hushållet. 
Utgångspunkt för referensantennen är riktantenn med 
antennförstärkning 12 dBd och förlustfri kabel. Referensantennen ska 
använda den polarisation som används för tv-utsändningen. 
Egenskaper för riktningsdiskriminering ska baseras på ITU-R 
rekommendation BT.419. Mätningen ska ske i den riktning där den 
önskade tv-signalen är som starkast.  

 
Förbudet att orsaka tv-störning gäller endast om den uppmätta 
fältstyrkan från tv-sändarens signal inom berörd tv-kanal överstiger 44 
+ 20 log10 (f/500) dBuV/m/8 MHz (f är centerfrekvens [MHz] i resp. 
tv-kanal). 
 

  

                                                 
10 Med fast bosatta menas att det i hushållet finns personer folkbokförda på adressen. 
8 Signalnivå = Spänning över 50 ohm mätt på referensantennens matningspunkt. 
12 Mätmetoden kommer att fastställas av PTS i samarbete med berörda intressenter. 
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           FDD1             FDD2             FDD3             FDD4         FDD5     FDD6  
 

Tv-kanal/ 
frekvens-
block  

791–796 
MHz  

796–801 
MHz  

801–806 
MHz  

806–811 
MHz  

811–816 
MHz  

816–821 
MHz  

60  
782–790 
MHz  

30  30  37  37  37  37  

59  
774–782 
MHz  

37  37  37  37  47  47  

58  
766–774 
MHz  

37  37  47  47  47  47  

21–57  
470–766 
MHz  

47  47  47  47  47  47  

Tabell 1: Signalnivådifferens (dB) per frekvensblock och per tv-kanal 

 

           FDD1             FDD2             FDD3             FDD4         FDD5     FDD6  
 

Tv-kanal/ 
frekvens-
block  

791–796 
MHz  

796–801 
MHz  

801–806 
MHz  

806–811 
MHz  

811–816 
MHz  

816–821 
MHz  

60  
782–790 
MHz  

-5  -5  0  0  0  0  

59  
774–782 
MHz  

0  0  0  0  0  0  

58  
766–774 
MHz  

0  0  0  0  0  0  

21–57  
470–766 
MHz  

0  0  0  0  0  0  

Tabell 2: Övre gräns för signalnivå (dBm/5 MHz) per frekvensblock och per tv-kanal 

 

Tillståndshavaren ska medverka till att:  

- omedelbart etablera ett samarbete mellan tillståndshavarna i 800 
MHz-bandet, med syfte att koordinera åtgärder för att avhjälpa 
störningar (enligt definitionen av tv-störning i punkt 13) vid 
mottagning av marksänd tv i frekvensbandet 470–790 MHz för 
fast bosatt befolkning,  
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- säkerställa att samarbetet mellan tillståndshavarna omedelbart 
erbjuder en gemensam kontaktpunkt med god tillgänglighet, 
åtminstone via telefon, dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas 
av användningen i 800 MHz-bandet kan göra en anmälan,  

 

- föra register över inkomna anmälningar,  
 

- omgående identifiera vilken tillståndshavare som orsakar tv-
störningarna i frekvensbandet 470–790 MHz och  

 

- snarast därefter, kostnadsfritt ombesörja undersökning och, för 
det fall störkällan är hänförlig till tillståndshavaren, kostnadsfritt 
avhjälpa konstaterad tv-störning på lämpligt sätt samt  

 

- omedelbart stänga av störande radiosändare till dess att tv-
störningen är avhjälpt.  


