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Saken 

Omprövning av beslut om begränsning av antalet tillstånd att använda 
radiosändare i ett frekvensutrymme m.m. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) upphäver beslutet av den 1 juli 2016 i ärende med 
dnr 15-6916 i vilket myndigheten beslutade att begränsa antalet tillstånd att 
använda radiosändare i FDD-segmentet (FDD: Frequency Division Duplex) av 
frekvensutrymmet 694–790 MHz (700 MHz-bandet), att tillstånden skulle 
tilldelas genom en auktion respektive ett jämförande urvalsförfarande, och att 
utfärda en allmän inbjudan till ansökan. 

Bakgrund 

Frekvensbandet 470–790 MHz används för utsändningar av marksänd tv i 
Sverige. Regeringen beslutade den 27 februari 2014 om sändningsutrymme för 
tv-sändningar (dnr Ku2013/1232/MFI m.fl.). Beslutet innebar att marksänd tv 
från och med den 1 april 2017 inte längre ska använda frekvensbandet 694–
790 MHz, och att det bandet därmed kan användas för andra ändamål. 

PTS fattade den 1 juli 2016 beslut om att begränsa antalet tillstånd att använda 
radiosändare i FDD-segmentet av frekvensutrymmet 694–790 MHz. PTS 
beslutade vidare att tillstånden skulle tilldelas genom en auktion respektive ett 
jämförande urvalsförfarande och utfärdade en allmän inbjudan till ansökan.  

Regeringen har idag, med ändring av beslutet om sändningsutrymme för tv-
sändningar den 27 februari 2014, beslutat att frekvensbandet 694–790 MHz 
fortsatt får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 maj 
2018 (dnr Ku2016/02430/MF). I beslutet anges att regeringen även kan 
komma att fatta nya beslut om sändningsutrymme. 
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Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 3 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får antalet 
tillstånd som beviljas inom ett frekvensutrymme begränsas om det är 
nödvändigt för att garantera en effektiv användning av radiofrekvenser. Ett 
beslut att begränsa antalet tillstånd skall omprövas så snart det finns anledning 
till det. 

PTS bedömning 

I och med regeringens beslut att ändra beslutet om sändningsutrymme för tv-
sändningar har förutsättningarna för användningen av 700 MHz-bandet 
väsentligen förändrats, i förhållande till vad som var känt när PTS den 1 juli 
2016 fattade beslut om begränsning av antalet tillstånd i bandet m.m. Det finns 
därför anledning att ompröva beslutet om begränsning av antalet tillstånd att 
använda radiosändare i 700 MHz-bandet. 

Eftersom 700 MHz-bandet fortsatt kommer att vara en del av 
sändningsutrymmet för marksänd tv åtminstone fram till och med den 31 maj 
2018 – och att regeringen dessutom senare kan komma att fatta nya beslut om 
sändningsutrymme – finner PTS att det för närvarande saknas förutsättningar 
för myndigheten att meddela tillstånd för annan radioanvändning i bandet. 
Begränsningsbeslutet av den 1 juli 2016 och den till beslutet bilagda allmänna 
inbjudan ska därför upphävas. Auktionen och det jämförande urvalsförfarandet 
är därmed inställda. 

 ____________________  

Beslutet har fattats av tf. generaldirektören Catarina Wretman. I ärendets 
slutliga handläggning har även avdelningschefen Jonas Wessel, chefsjuristen 
Karolina Asp och verksjuristen Per Andersson (föredragande) deltagit. 
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