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Samråd över förslag till ändrade villkor för tillstånd att använda 

radiosändare i 900 MHz-bandet 
 

TeliaSonera har beretts möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till ändrade villkor 

för tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-bandet. TeliaSonera har följande 

synpunkter på förslaget. 

 

Det remitterade förslaget innebär en förlängning med ett år för kravet på begränsning i 

signalstyrkan till skydd för GSM-R och att PTS för andra gången ändrar villkoren för 2009 

års tillstånd i betungande riktning. Vid den första ändringen 2011 framhöll PTS att den då 

införda begränsningen av signalstyrkan för GSM-R var starkt begränsande för 

tillståndshavarna. Det var enligt PTS därför orimligt att den gällde under hela 
tillståndstiden. Myndigheten kom fram till att fyra år var en rimlig tidsram. 

 

PTS förslag innebär nu att begränsningen ska gälla i ytterligare ett år. TeliaSonera anser 

att förlängningen är mycket olycklig av flera skäl. Ändringar i betungande riktning av 

gynnande förvaltningsbeslut bör genomföras bara i yttersta undantagsfall och endast om 

det finns mycket starka sakliga skäl som väger tyngre än de intressen, såsom 

rättssäkerhet och förutsebarhet, som bär upp den förvaltningsrättsliga praxis som gäller 

om möjligheterna att ändra gynnande förvaltningsbeslut. Tillståndshavarna har vidare 

genomfört stora investeringar i infrastruktur utmed järnvägen som inte kan användas 

fullt ut i enlighet med villkoren för 2009 års tillstånd. Förslaget innebär också att 
abonnenter som bor utmed järnvägen och som reser med tågen inte får den kvalitet på 

tjänsterna som avsetts, vilket däremot abonnenter som bor längre från järnvägen kan ta 

del av. 

 

Oavsett om PTS kan anses ha förbehållit sig rätten att ändra det aktuella villkoret i 

betungande riktning ifrågasätter TeliaSonera om förslaget är det minst ingripande för 

tillståndshavaren som tillgodoser de intressen som anges som skäl för förslaget och om 

kravet på proportionalitet i LEK därmed är uppfyllt.  

 
TeliaSonera tillstyrker dock den ändring av signalstyrkan som gäller sträckan Huddinge-

Malmö. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Per Hemrin 


