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Post- och telestyrelsen 

Att: Björn van der Veer 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

bjorn.vanderveer@pts.se 

 

Yttrande över förslag till ändrade villkor för tillstånd att 
använda radiosändare i 900 MHz-bandet 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har granskat det förslag på ändrade villkor för tillstånd att använda 

radiosändare i 900 MHz-bandet med diarienummer 15-4975 som remitterades av Post- och 

telestyrelsen (“PTS”) den 29 april 2015. Tele2 får härmed inkomma med följande yttrande.  

 

1. Sammanfattning av Tele2:s synpunkter och förslag 
 Tele2 ställer sig mycket kritiskt till de föreslagna ändringarna av tillståndet att 

använda radiosändare i 900 MHz-bandet. Konsekvensen skulle bli att omkring 

1,7 miljoner hushåll som bor i närheten av järnvägen, ett stort antal 

arbetsplatser samt samtliga resenärer på tågen under ett års tid skulle få 

sämre mobiltäckning och erbjudas mindre datakapacitet än vad som skulle ha 

varit fallet om de nu gällande villkoren från 2011 fortsatt skulle ha gällt.   

 

 Tele2 ifrågasätter om de rekvisit som ska vara uppfyllda för att ett gynnande 

förvaltningsbeslut ska kunna ändras i betungande riktning för den enskilde är 

uppfyllda i det föreliggande fallet.  

 

 Tele2 föreslår – för det fall PTS står fast vid det föreslagna beslutet – att villkor 

B i Tele2:s tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-bandet, för 

bansträckan Huddinge-Grödingebanan-Järna-Katrineholm-

Norrköping/Hallsberg-Mjölby-Alvesta-Malmö C, ändras på så sätt att den 

högsta, aggregerad tillåtna signalstyrkan blir -92dBm/200kHz i frekvensbandet 

921–925 MHz, och att villkor C i Tele2:s tillstånd att använda radiosändare i 

900 MHz-bandet, för bansträckan Huddinge-Grödingebanan-Järna-

Katrineholm-Norrköping/Hallsberg-Mjölby-Alvesta-Malmö C, ändras på så sätt 

att den högsta, aggregerad tillåtna signalstyrkan blir -83dBm/200kHz i 

frekvensbandet 921-925 MHz. 

 

2. Detaljerade synpunkter 
Såsom anförs av PTS i beslutsförslaget är Tele2:s nu gällande tillstånd att använda 

radiosändare, liksom övriga operatörers tillstånd i 900 MHz-bandet, att betrakta som 

ett gynnande förvaltningsbeslut. PTS betonar i beslutsförslaget att ett gynnande beslut 

enligt praxis i regel inte kan ändras till nackdel för den enskilde, om inte något eller 

några av följande tre undantagsbestämmelser kan tillämpas1: 

 

i. Ett gynnande beslut kan återkallas eller ändras med stöd av förbehåll i själva 

beslutet eller i den författning som ligger till grund för beslutet. 

 

                                                      
1 Prop. 1985/86:80, s. 39. 
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ii. Ett gynnande beslut kan återkallas eller ändras när det föreligger hälsofara, 

brandfara, trafikfara eller av andra sådana säkerhetsskäl. 

 

iii. Ett gynnande beslut kan återkallas eller ändras om den enskilde har utverkat 

det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter. 

 

I beslutsförslaget antyder PTS att Tele2:s tillstånd ska ändras med stöd av den första 

undantagsbestämmelsen, och anför att Tele2:s tillstånd från 2009 försågs med ett 

förbehåll redan från början i syfte att kunna ändra tillståndet just avseende 

skyddsvillkoren för GSM-R. PTS antyder också, med hänvisning till Trafikverkets 

uppgifter om att tågtrafiken av säkerhetsskäl kommer att upphöra den 1 juli 2015 om 

skyddet för GSM-R inte förlängs, att Tele2:s tillstånd ska ändras med stöd av även 

den andra undantagsbestämmelsen.  

 

I fråga om tillämpligheten av den första undantagsbestämmelsen vill Tele2 

uppmärksamma att förbehållet i tillståndet från 2009 redan har använts en gång. Som 

nämns av PTS i beslutsförslaget fattade PTS den 4 juli 2011 med stöd av förbehållet 

beslut om nya tillståndsvillkor i syfte att förstärka skyddet för GSM-R. PTS:s beslut 

överklagades dock av Trafikverket som begärde ytterligare skydd, och den nya 

skyddsnivån om vilken Trafikverket och mobiloperatörerna kom överens fastställdes 

sedan av Förvaltningsrätten i Stockholm den 5 december 2011.  

 

Den ändring som PTS nu föreslår är således den andra ändring i det för Tele2 

gynnande beslutet som ska göras med stöd av förbehållet i tillståndet från 2009. Enligt 

Tele2 måste det ifrågasättas om ett förbehållsundantag – generellt sett – kan anses 

vara ägnat att användas flera gånger. Utifrån Tele2:s perspektiv bör så inte vara fallet, 

eftersom den trygghet för den enskilde och den enskildes behov av att kunna inrätta 

sig efter ett fattat förvaltningsbeslut som praxis syftar till att säkerställa, i ett sådant fall 

i sin helhet och under obestämd tid skulle kunna åsidosättas.  

 

I det föreliggande fallet har Tele2, jämte övriga mobiloperatörer med tillstånd i 900 

MHz-bandet, dessutom getts anledning att anta att förbehållet i 2009 års tillstånd 

endast skulle komma att användas just en gång. I PTS:s beslut från 2011 framkom 

nämligen att den angivna begränsningen i villkor D skulle gälla till och med den 30 juni 

2015 ”eller till det tidigare datum som kan inträffa” om skyddsfilter skulle komma att 

installeras på samtliga tågmonterade GSM-R-terminaler i relevant tågtrafik eller om 

standardiserade krav som tillåter mottagning begränsad till frekvensområdet 921-925 

MHz för GSM-R-terminaler skulle komma att tas fram. PTS:s beslut från 2011 måste 

därför sägas peka på att de nya begränsningarna som infördes till skydd för GSM-R 

skulle komma att tillämpas under en kortare tid än vad beslutet angav – inte att 

ytterligare förlängning skulle ske framgent. Detta faktum måste enligt Tele2 tas i 

beaktande vid en bedömning av tillämpligheten av den första undantags-

bestämmelsen. 

 

I fråga om tillämpligheten av den andra undantagsbestämmelsen vill Tele2 

uppmärksamma att det mot bakgrund av Trafikverkets beslut, till vilket PTS också 

hänvisar i sitt beslutsförslag, om att tåg som inte har skyddsfilter installerade den 1 juli 

2015 inte får trafikera de järnvägar som förvaltas av Trafikverket, måste ifrågasättas 

om någon trafikfara eller annan säkerhetsrisk kan anses komma att föreligga den 1 juli 

2015. Eventuellt menar PTS härvidlag att stillastående tågtrafik i sig utgör en trafikfara 

eller någon annan säkerhetsrisk. En sådan tolkning av begreppet trafikfara torde i 

Tele2:s mening emellertid inte godtas vid en närmare prövning. 
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I tillägg till det ovanstående vill Tele2 betona att den föreslagna ändringen av Tele2:s 

och övriga tillståndshavares villkor kommer att få stora negativa följder för såväl 

användarna av mobila tjänster som för tillståndshavarna. Omkring 1,7 miljoner hushåll 

som bor i närheten av järnvägen, ett stort antal arbetsplatser samt samtliga resenärer 

på tågen beräknas under ett års tid få sämre mobiltäckning och erbjudas mindre 

datakapacitet än vad som skulle ha varit fallet om de nu gällande villkoren från 2011 

fortsatt skulle ha gällt.  

 

För tillståndshavarnas del skulle beslutet innebära att omfattande investeringar, som 

har gjorts med utgångspunkt i de för tillståndshavarna gynnande besluten, inte kan 

utnyttjas och inte kan generera intäkter, vilket måste konstateras ha menlig inverkan 

på tillståndshavarnas verksamhet och fortsatta utbyggnad av mobil täckning och 

kapacitet.  

 

För det fall PTS står fast vid det föreliggande beslutsförslaget föreslår Tele2 att PTS, i 

tillägg till den föreslagna ändringen av den högsta, tillåtna aggregerade signalstyrkan 

på bansträckan Huddinge-Grödingebanan-Järna-Katrineholm-Norrköping/Hallsberg-

Mjölby-Alvesta-Malmö C i villkor D, för samma bansträcka också ändrar villkor B, så 

sätt att den högsta, tillåtna aggregerad signalstyrkan blir -92dBm/200kHz i 

frekvensbandet 921–925 MHz, såväl som villkor C, så att den högsta, tillåtna 

aggregerad signalstyrkan blir -83dBm/200kHz i frekvensbandet 921-925 MHz. 

Bakgrunden till detta förslag är att de kraftiga förstärkningar av GSM-R-täckningen 

som Trafikverket har genomfört under de senaste tre åren, och som nämns i det 

utdrag ur Trafikverkets begäran av förlängda skyddsvillkor till vilket PTS refererar i 

PTS:s beslutsförslag, torde medge lättnader inte bara i tillståndshavarnas så kallade 

”in-band-krav” (d.v.s. villkor D), utan också i deras ”out-of-band-krav” (d.v.s. villkor B 

och C).   

          

     

 

 

* * * 
 

 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Head of Public Policy & Government Affairs 


