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Ny reklamationsordning för 700 MHz 
Centrala Antennföreningen, CANT, vill framföra följande förslag för hur man hanterar 
reklamationsärenden i samband med att 700 MHz-bandet används för andra ändamål än att 
sända ut TV-program. I korthet innebär förslaget en förenkling jämfört med när mot-
svarande övergång gjordes för 800 MHz-bandet.  
 
Förslaget utgår från att problem åtgärdas av auktoriserade företag med certifierade tekniker 
och godkända instrument som lämnar ett protokoll framtaget av inblandade intressenter 
över vad som orsakat störningen och hur man åtgärdat detta. Den störde konsumenten kan 
därefter vända sig till den instans som operatörerna utsett, f n Telekområdgivarna, med en 
begäran om ersättning. Ersättningen maximeras till vad som uppskattas vara en rimlig 
kostnad för åtgärden. Den enligt protokollet utpekade operatören svarar inom två veckor 
på om man accepterar att betala för kostnaderna att åtgärda störningarna eller om man 
genom egen utredning kan visa att det inte är operatörens signaler som orsakat störningen. 
 
Bakgrund  
I samband med att 800 MHz bandet slutade att användas för utsändning av TV signaler 
och att Post och Telestyrelsen (PTS) auktionerade ut dessa frekvenser som kom att 
användas för mobilt bredband framgick det av villkoren att den som störde med nya 
signaler var ansvarig för att åtgärda dessa helt i enlighet med Lagen om Elektronisk 
Kommunikation (LEK). PTS valde dock att i villkoren definiera vad som var en störning så 
att det i praktiken innebär att de konsumenter som drabbats av problem inte har drabbats 
enligt störningsdefinitionen trots att bilden försvunnit. 
 
De goda nyheterna är att antalet störningar har blivit lägre än vad man kunde befara, 
åtminstone baserat på det antal fall som kommit in till dags dato till Telekområdgivarna. I 
villkoren inför budgivningen gavs en varning för att det företag som ropade in de lägre 
frekvenserna skulle kunna drabbas av avsevärda kostnader för att åtgärda störningar på 
existerande sändningar, alltså TV-sändningar, alltså helt i enlighet med LEK. 
 
Med den definition av störningar som angavs i villkoren har det visat sig att i samtliga fall 
som anmälts till Telekområdgivarna så har konsumenten förlorat. Ett sådant utfall i 
exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden skulle leda till ett ramaskri och omedelbara 
krav på lagändringar. Det kan inte vara rimligt att definiera störning på ett sådant sätt att 
man helt befriar den som stör från alla kostnader på konsumentens bekostnad. 
 
 
 
 
 



Certifierade installatörer i auktoriserade företag. 
CANT har auktoriserat runt 450 företag med runt 650 certifierade tekniker runt hela 
Sverige. För att företagen skall bli auktoriserade krävs att man har en certifierad tekniker, 
som blivit godkänd på prov, anställd och att det finns godkända instrument. Företag kan 
också bli auktoriserade av de olika operatörerna som sysslar med mottagning av rörlig bild 
givet att de uppfyller ovanstående kriterier. 
 
CANT föreslår att konsumenter som råkat ut för en störning från signaler i 700 MHz-
bandet anmäler detta till ett auktoriserat företag. En certifierad tekniker åker ut, 
kontrollerar och åtgärdar problemet. Hen skriver en rapport på en särskilt framtagen 
blankett som visar om störningar beror på undermålig utrustning alternativt installation hos 
den klagande alternativt att problemet beror på störning från en operatör i 700 MHz-
bandet. 
 
Problemet är nu åtgärdat och det är upp till den som drabbats att driva ärendet vidare till 
exempelvis Telekområdgivarna. Av rapporten kommer det att framgå vilken frekvens det är 
som orsakade störningen och nu kan exempelvis Telekområdgivarna skicka ärendet vidare 
till rätt operatör som normalt ersätter en kostnad på upp till maximalt 1500 kronor 
inklusive moms eller som genom egen utredning kan visa att det inte är operatören som 
orsakat störningen och därför inte skall betala. Utgångspunkten bör rimligen vara att den 
som kunnat titta på TV tills operatören började sända med en ny signal i 700 MHz skall 
kompenseras men inte överkompenseras för de kostnader denna störning orsakat. 
 
De av PTS föreslagna ändringarna i definitionen av störning kommer inte att ha någon 
praktisk betydelse. En ändring på 6 dB har här endast en ytterst marginell betydelse för den 
huvudsakliga typen av störning, som är att förstärkare i TV-anläggningar blir överstyrda av 
signaler för mobilt bredband. Dessa förstärkare är en naturlig och nödvändig del av många 
antennsystem för TV-mottagning. Med den av PTS föreslagna störningsdefinitionen 
kommer konsumenten återigen att förlora i stort sett 100 % av fallen. Vi föreslår att man 
helt avstår från att göra dessa meningslösa definitioner vilket också innebär väsentliga 
besparingar i administrativa kostnader för olika typer av utredningar.  Vi föreslår också att 
ersättningen skall gälla alla typer av boende, även fritidshus. Vi föreslår vidare att CANT:s 
auktorisationsråd med representation av operatörer och installatörer träffar PTS för att 
diskutera detaljer i förslaget. 
 
Konsekvensanalys 
Erfarenheterna från övergången på 800 MHz pekar på att detta nya reklamationsförfarande 
skulle vara ett mycket litet problem både när det gäller antalet reklamationer och kostnader 
för de operatörer som köper in dessa frekvenser. Vi vill också påpeka att det är relativt 
troligt att de konsumenter som drabbas vid övergången för 800 MHz och då i samtliga fall 
fick stå för kostnaden minus de billiga filter som skickats ut till konsumenterna, också 
kommer att drabbas av en ny störning givet att samma sändarplaceringar används vilket 
kommer att öka irritationen mycket. 
 
Det kan inte vara rimligt att definiera en störning på ett sätt att alla konsumenter får stå för 
alla kostnader för störningarna samtidigt som de operatörer som borde stå för denna 
kostnad helt befrias från den.  
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