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Svar på PTS Konsultation förstudie 700 MHz-bandet 
 

Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av PTS ”Förstudie 700 MHz bandet”, daterad  

2014-09-16. Com Hem får härmed lämna följande svar. 

 

Com Hem vill understryka att PTS måste beakta grundlags- och konventionsskyddade 

rättigheter som aktualiseras vid tilldelning av spektrum generellt och i detta fall 700 MHz bandet i 

synnerhet. Om sådana fri- och rättigheter kommer i konflikt med det som PTS exempelvis 

uppfattar som samhällsnyttigt måste PTS ge prioritet åt rättigheterna.  

 

Sändningar av radioprogram genom tråd har ett särskilt grundlagsskydd enligt 3 kap. 1 § 

yttrandefrihetsgrundlagen. Den etableringsfrihet som där stadgas får endast begränsas om de 

förutsättningar som anges i 3 kap. 1 § 2 st föreligger. Sändningar av trådlösa radioprogram har 

ett svagare grundlagsskydd än radiosändningar genom tråd, vilket framgår av 3 kap. 2 § 

yttrandefrihetsgrundlagen. Vid tilldelning av tillstånd till användning av radiofrekvenser ska det 

allmänna, enligt samma paragrafs andra stycke, eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk 

på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.  

 

Om en statlig myndighet fattar beslut som innebär en faktisk inskränkning i möjligheten att 

sända radio genom tråd utgör detta en begränsning av etableringsfriheten i 3 kap. 1 § 

yttrandefrihetsgrundlagen. Ett exempel på ett sådant beslut skulle vara om PTS fattar beslut om 

att meddela tillstånd att använda radiofrekvenser som, när dessa frekvenser används för t.ex. 

mobilt bredband, orsakar störningar på trådbundna sändningar.  

 

Av detta följer att PTS i sitt arbete med radiospektrum också måste tillse att etableringsfriheten i 

3 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen upprätthålls. Om ett tilldelat radiotillstånd vid användning 

riskerar att orsaka störningar på trådbundna sändningar måste radiotillståndet förenas med 

villkor som undviker att störningar uppstår, exempelvis genom att ålägga tillståndshavarna 

skyldigheter att vidta tekniska åtgärder. Com Hem ser det som angeläget att trådlösa och 

trådbundna sändningar kan samexistera utan att störa varandra och genom meddelandet av 

sådana villkor kan sådan samexistens uppnås samtidigt som yttrandefrihetsgrundlagens krav 

upprätthålls. 

 

Det ska här påpekas att det som följer av 3 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen också följer av 

artikel 10 i Europakonventionen, vilken PTS måste beakta i sin myndighetsutövning. 

 

Beslut om tilldelning av radiotillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation som på ett 

otillåtet sätt inskränker grundläggande fri- och rättigheter som t.ex. etableringsfriheten i 3 kap. 1 

yttrandefrihetsgrundlagen är ogiltiga. Om tilldelningen leder till att aktörer som får sin 

etableringsfrihet inskränks också lider ekonomisk skada har dessa vidare rätt till skadestånd. 

 

Com Hem förväntar sig naturligtvis att PTS beaktar grundläggande fri- och rättigheter i sina 
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tillståndsbeslut vilket också Näringsdepartementet påpekar i skrivelse N2012/5437/ITP, daterad 

den 13 oktober 2014. 

 

”Vid eventuell framtida tilldelning av tillstånd att använda radiosändare 

eller ändring av tillståndsvillkor ankommer det på PTS att tillämpa 

relevanta lagbestämmelser bl.a. i LEK. Av 1 kap. 1 § tredje stycket LEK 

följer att PTS särskilt ska beakta elektroniska kommunikationers 

betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet.“  

 

Com Hem kommer naturligtvis också att bevaka att detta sker och om nödvändigt vidta 

åtgärder. 
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