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Ang. Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens 
ändrade föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för 
användning av vissa radiosändare. 
(PTS dnr 16-10409) 

 

Sveriges Television AB (”SVT”) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

rubricerade beslutsförslag, och får härmed anföra följande.  

 

SVT är införstående med syftet av ändringen i föreskriften om undantag från 

tillståndsplikt och delar i grunden motivet bakom detta, men vill understryka vikten av 

att hushåll som trots allt drabbas av störning får adekvat hjälp och stöd att åtgärda 

uppkomna mottagningsproblem. Såsom förslaget nu är utformat finner SVT ett antal 

brister som riskerar försvåra eller omöjliggöra sådan hjälp 

 

I förslaget anges att tv-sändningar i frekvensbandet 470-694 MHz ska skyddas mot 

störning. Med anledning av regeringens ändrade beslut och senareläggning av 

utrymningen av 700 MHz-bandet skall detta också återspeglas i förslaget genom att 

frekvensutrymmet ändras till 470-790 MHz, eftersom tv-sändningar kommer att fortgå i 

frekvenser ovanför 694 MHz även efter 1 april 2017. 

 
I avsnitt 6.3 hävdas att ”Tv-tittare som påverkas av användningen i 800 MHz-bandet 

kan göra anmälan hos den gemensamma kontaktpunkten som har inrättats av 

tillståndshavarna”. SVT:s uppfattning är att den kontaktpunkt som drivs av 

telekområdgivarna på uppdrag av tillståndshavarna endast hanterar störningar av TV-

mottagning som härrör från basstationer och inte från terminalenheter. Om det är PTS 

uppfattning att tillståndshavarna även ansvarar, och skall bekosta avstörningsfilter, för 

störningar som uppkommer från kundernas terminaler, så bör detta förtydligas. 
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Störningsskyddet föreslås endast gälla hushåll där det finns personer folkbokförda på 

den aktuella adressen. SVT:s erfarenhet från störningar i 800 MHz-bandet är dock att 

tittarna har mycket liten förståelse för den begränsningen. Tvärtom anser de flesta att 

även mottagning i fritidshus eller liknande skall vara möjlig på samma villkor som vid 

permanentboende. De flesta fritidshus är dessutom trolige belägna i de 

"landbygdsområden" där PTS säger sig tro att tillståndsbefriade externa riktantenner för 

mobilt bredband kommer att användas. SVT anser mot denna bakgrund att störningar 

på tv-mottagning i fritidshus inte heller bör tillåtas. 
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Per Björkman      

Distributionschef     

 

 

 

 

 

 

 


